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ÖNSÖZ

OKURA sunduðum bu broþür, 1916 ilkyazýnda, Zürichte
yazýlmýþtý. Orada, içinde bulunduðum çalýþma koþullarýndan ötürü,
doðal olarak, Fransýz ve Ýngiliz kaynaklarýnýn bir kýsmý ile büyük
ölçüde Rus kaynaklarýndan yoksun durumdaydým. Bununla birlikte, emperyalizm üzerine Ýngilizce yazýlmýþ baþlýca yapýt olan J. A.
Hobsonun kitabýndan, bence, gereken bütün dikkati göstererek
yararlandým kanýsýndayým.
Bu broþür, çarlýk sansürü hesaba katýlarak yazýlmýþtý. Dolayýsýyla, yalnýzca teorik özellikle iktisadi bir tahlille yetinmek,
çok gerekli birkaç siyasal gözlemi de, çarlýðýn, devrimcileri, kalemi
her ele alýþlarýnda yasal bir yapýt ortaya koymak zorunda
býrakýþýndan ötürü, imalarla, Esopun[sayfa 7] o lânetli diliyle ve
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çok büyük ihtiyatla belirtmek zorunda kalmýþtým.
Þimdi, þu özgürlükle dolu günlerde, çarlýk sansürünün kaygýlarýyla sakatlanmýþ, demir bir mengene içinde sýkýlmýþ, bir komprime duruma getirilmiþ bu satýrlarý yeniden okumak bana zor
geliyor. Emperyalizmin, sosyalist devrimin hemen arifesi olduðunu, sosyal-þove-nizmin (sözde sosyalist, gerçekte þoven olmanýn),
sosyalizme karþý tam bir ihanet ve burjuvaziye tam bir kaçýþ olduðunu, iþçi hareketindeki bu bölünmenin emperyalizmin nesnel
koþullarýyla ilgili olduðunu vb. ortaya koymak için gerçekten bir
köle dili kullanmam gerekmiþ; bu konuya ilgi duyan okura, yeni
bir baskýsý yakýnda çýkacak olan, 1914-1917 arasýnda yurtdýþýnda
yazdýðým makalelere baþvurmasýný salýk veririm. Bu broþürde, özellikle 119-120nci sayfalarda, kapitalistlerin arsýz yalanýný, (ve
Kautskynin çok tutarsýz bir biçimde karþý çýktýðý) onlarýn safýna
katýlmýþ olan sosyal-þovenlerin ilhaklar sorununda kendi kapitalistlerinin ilhaklarýný utanmadan nasýl sakladýklarýný, sansürden geçebilecek bir biçimde okura anlatabilmek için, Japonya örneðini
vermek zorunda kalmýþtým. Dikkatli okur, Japonyanýn yerine
Rusyayý, Korenin yerine Finlandiyayý, Polonyayý, Kurlandý,
Ukraynayý, Hivayý, Buharayý, Estonyayý ve Büyük-Rus olmayanlarýn oturduðu baþka bölgeleri koymakta güçlük çekmeyecektir.
Ýnanýyorum ki, bu broþür, en önemli ekonomik sorunun,
emperyalizmin ekonomik özünün kavranmasýna yardým edecektir; bu incelenmedikçe, modern savaþý ve modern siyaseti anlamak
ve deðerlendirmek olanaksýzdýr. [sayfa 8]
Petrograd, 26 Nisan 1917
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YAZAR

FRANSIZCA VE ALMANCA BASKILARA
Ö N S Ö Z [2]

I
Bu kitap, Rusça baskýnýn önsözünde de belirtildiði gibi, 1916
da, çarlýk sansürü hesaba katýlarak yazýlmýþtýr. Bütün metni, bugün
yeniden yazma olanaðým yoktur, zaten bu gereksiz de olacaktýr,
çünkü bu kitabýn temel görevi, tartýþýlmaz bir burjuva istatistiðinden özetlenen verilere ve bütün ülkelerin burjuva bilginlerinin itiraflarýna göre, 20. yüzyýlýn baþýnda, Birinci Emperyalist Dünya Savaþýndan önce, uluslararasý iliþkileri içinde dünya kapitalist ekonomisinin tüm tablosunu çizmekti ve bu görev bugün de geçerliðini korumaktadýr.
Çarlýk sansürü bakýmýndan yasal olan bu kitap yardýmýyla,
dünya demokrasisine iliþkin sosyal-pasifist [sayfa 9] görüþlerin ve
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umutlarýn kesin yanlýþlýðýný açýklamak, sözgelimi çaðdaþ Amerikada
ya da Fransada hemen hemen bütün komünistlerin son tutuklanmalarýndan sonra, komünistler için var olan yasallýðýn bu cýlýz kalýntýlarýndan da yararlanma olanaðýna ve gerekliliðine kendilerini
inandýrmak, konusunda, geliþmiþ kapitalist ülkelerdeki birçok komünist için bir dereceye kadar yararlý da olacaktýr. Sansür edilmiþ
bu kitap için en gerekli eklere gelince, onlarý da bu önsözde vermeye çalýþacaðým.
II
Bu kitapta, 1914-1918 savaþýnýn, iki taraf için de emperyalist
bir savaþ (yani bir fetih, yaðma, talan savaþý), dünyanýn paylaþýlmasý,
sömürgelerin, mali-sermayenin (finans-kapitalin) nüfuz bölgelerinin bölüþülmesi ve yeniden bölüþülmesi için çýkarýlmýþ bir savaþ
olduðu tanýtlanmýþtýr.
Çünkü, bu savaþýn gerçek toplumsal niteliðinin kanýtlarý, daha
doðrusu gerçek sýnýf niteliðinin kanýtlarý, kuþkusuz savaþýn diplomatik tarihinde deðil, tüm savaþan ülkelerdeki yönetici sýnýflarýn nesnel
durumunun tahlilindedir. Bu nesnel durumu göstermek için, soyut
birtakým örnekler ya da verilerle deðil (toplumsal yaþamýn olaylarý
son derece karmaþýk olduðundan herhangi bir görüþ desteklemek
için istendiði kadar soyut örnek ya da veri gösterebilir), tüm savaþan
güçlerin ve bütün dünyanýn ekonomik yaþamýnýn temellerine
dayanan verileri birlikte ele alarak düþünmek gerekir.
1876-1914 yýllarý arasýnda dünyanýn paylaþýlmasý tablosunda
(altýncý bölüm) ve 1890-1913 yýllarý arasýnda dünyadaki demiryollarýnýn paylaþýlmasý tablosunda (yedinci bölüm) verdiðim rakamlar,
böyle birlikte alýnmýþ, çürütülemez verilerdir. Demiryollarý, kapitalist sanayiin bellibaþlý kollarýnýn (kömür sanayiinin, metalürji sanayiinin) bilançosunu ve [sayfa 10] dünya ticaretindeki, burjuva demokratik
uygarlýðýndaki geliþmenin bilançosunu ve en çarpýcý göstergesini
meydana getirmektedir. Demiryollarýnýn, büyük üretime, tekellere,
sendikalara, kartellere, tröstlere, bankalara, mali-oligarþiye nasýl baðlandýðý, bu kitabýn ilk bölümlerinde gösterilmiþtir. Demiryolu aðýnýn
eþit-olmayan bir biçimde daðýlmasý, bu aðýn eþit-olmayan bir biçimde geliþmesi, bize, çaðdaþ ve dünya ölçüsünde tekelci kapitalizmin
bir bilançosunu vermektedir. Ve bu bilanço gösteriyor ki, üretim
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araçlarýnda özel mülkiyet düzeni var olduðu sürece, bu ekonomik
temel üzerinde, emperyalist savaþlar, mutlak biçimde kaçýnýlmaz
olacaktýr.
Demiryollarý yapýmý, basit, doðal, demokratik, kültürel, uygarlaþtýrýcý bir giriþim gibi görünür: bu, darkafalý küçük-burjuvalarýn
gözlerine böyle göründüðü gibi, kapitalist köleliðin iðrençliðini
maskelemeleri için cepleri doldurulan burjuva profesörlerinin gözlerine de böyle görünür. Aslýnda bu giriþimleri binlerce noktadan
üretim araçlarýnýn özel mülkiyetine baðlayan kapitalist baðlar,
demiryolu yapýmýný, (sömürgelerin ve yarý-sömürgelerin) bir milyar
insan için, yani dünya nüfusunun yarýdan fazlasýný oluþturan baðýmlý
ülkelerdeki insanlar için, ve uygarlaþmýþ ülkelerde sermayenin
ücretli köleleri için bir baský aracý haline getirmiþtir.
Küçük patronun emeði üzerine kurulu özel mülkiyet, serbest
rekabet, demokrasi kapitalistlerin ve ellerindeki basýnýn, iþçileri
ve köylüleri aldatmak için kullandýklarý bu sloganlar geride kalmýþtýr. Kapitalizm, evrensel bir sömürgeci baský sistemine, bir avuç
ileri ülkenin, dünya nüfusunun büyük çoðunluðunu mali yönden
boðduðu bir sisteme dönüþmüþtür. Ve bu ganimet, kendi ganimetlerini paylaþmak için kendi savaþlarýna bütün dünyayý sürükleyen,
tepeden týrnaða silahlý, en güçlü, iki ya da üç canavar (Amerika,
Ýngiltere, Japonya) arasýnda paylaþýlmýþtýr. [sayfa 11]
III
Monarþik Almanya tarafýndan dikte edilen Brest-Litovsk antlaþmasý,[3] daha sonra, Birleþik Devletler ve Fransa gibi demokratik cumhuriyetler ile özgür Ýngiltere tarafýndan dikte edilen çok
daha vahþi, çok daha iðrenç Versailles antlaþmasý,[4] emperyalizmin
kiralýk kalem uþaklarýný olduðu gibi, barýþsever ve sosyalist olarak
geçinmelerine karþýn, vilsonizm[5] þarkýsýný söyleyen ve emperyalizm altýnda reformlarýn ve barýþýn olanaklý olabileceðinde ýsrar eden
küçük-burjuva gericilerini de sergileyerek, insanlýða en yararlý hizmetlerden birini yapmýþtýr.
Ganimetten hangi mali grubun Ýngilizlerin mi, Almanlarýn
mý aslan payý almasý gerektiðini belirlemek için çýkarýlan savaþtan
artakalan yirmi-otuz milyon ceset ve sakat, ve sonra bu iki barýþ
antlaþmasý, burjuvazi tarafýndan aldatýlmýþ, kandýrýlmýþ, ezilmiþ,
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zulüm görmüþ milyonlarca ve on milyonlarca insanýn gözünü görülmemiþ bir hýzla açýyor. Savaþýn doðurduðu evrensel yýkýmýn sonucu
olarak, geçireceði serüvenler ne denli uzun ve yorucu olursa olsun,
proletarya devriminden ve onun zaferinden baþka bir biçimde sonuçlanamayacak olan devrimci bunalýmýn, dünya ölçüsünde büyümekte olduðu görülür.
Genel olarak savaþý deðil de (savaþlar türlü türlüdür; bunlarýn arasýnda devrimci savaþlar da vardýr), 1914te patlayan bu savaþý,
1912 de deðerlendiren II. Enternasyonalin Bâle bildirisi, II. Enternasyonal kahramanlarýnýn bütün ihanetini, bütün alçaltýcý iflasýný
belirten bir anýt olarak kalmýþtýr.
Bunun içindir ki, bu bildiri metnini, bu baskýnýn ekleri arasýna alýyorum, ve okurlarýn dikkatini, bir daha, bir kez daha, II. Enternasyonal kahramanlarýnýn, bildirinin bu yakýn savaþýn proletarya
devrimiyle baðýntýsýný anlatan bölümlerinden, açýkça, kesin bir
biçimde, bir hýrsýzýn hýrsýzlýk [sayfa 12] yaptýðý yerden kaçýþýndakine
eþ bir dikkatle kaçtýklarý gerçeðine çekiyorum.
IV
En saygýn teoriciler, II. Enternasyonalin yöneticileri
(Avusturyada Otto Bauer ve takýmý; Ýngilterede Ramsay MacDonald ve baþkalarý; Fransada Albert Thomas vb., vb.) ve sosyalistler,
reformistler, pasifistler, burjuva demokratlar, rahipler, yýðýný tarafýndan, dünyanýn bütün ülkelerinde temsil edilmiþ bulunan uluslararasý
ideolojik akýmýn, kautskicilikin eleþtirisine, bu kitapta özel bir yer
ayýrdým.
Bu ideolojik akým, bir yandan, II. Enternasyonalin çürümesi
ve kokuþmasýnýn bir sonucudur, bir yandan da, bütün çevresiyle
burjuva ve demokratik önyargýlarýnýn tutsaðý olmuþ küçük-burjuva
ideolojisinin kaçýnýlmaz bir ürünüdür.
Kautsky ve benzerlerinde böylesi görüþler, marksizmin devrimci temellerinden açýkça vazgeçmeye kadar gitmektedir; oysa
bu yazar, diðerleri arasýnda, özellikle (Bernsteinýn, Millerandýn,
Hyndmanýn, Gompersin vb.) sosyalist oportünizmine karþý savaþta,
bir on yýl, marksizmi savunmuþtu. Bu yüzden, bugün, bütün dünyada, kautskicilerin, pratikte ve siyasette, (II. Enternasyonalin ya da
sarý Enternasyonalin aracýlýðýyla[6]) aþýrý oportünistlerle, ve (burjuva
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koalisyon hükümetlerine sosyalistlerin de katýlmasýyla) burjuva hükümetleriyle birleþmeleri, yalnýzca bir rastlantý deðildir.
Genel olarak devrimci proletarya hareketi, özel olarak da
komünist hareket, bütün dünyaya yayýlan bu iki hareket, kautskicilikin teorik hatalarýný tahlil edip ortaya koymadan edemez. Hele,
hiçbir zaman marksizmi önermeyen, ama týpký Kautsky ve takýmý
gibi emperyalizmin çeliþkilerindeki derinliði ve meydana gelmesine
neden olduðu devrimci bunalýmýn kaçýnýlmaz niteliðini örtmeye
çalýþan pasifizm [sayfa 13] ve demokratizm akýmlarýnýn dünyanýn
her yanýnda hâlâ çok yaygýn olmasý bu durumu daha da geçerli
kýlmaktadýr.
Bu akýmlara karþý savaþým, burjuvazi tarafýndan aldatýlmýþ
küçük mülk sahiplerini ve azçok küçük-burjuva yaþam koþullarýna
sokulmuþ milyonlarca çalýþan insaný ondan kopararak kendine
baðlamasý gereken proletaryanýn partisi için zorunludur.
V
Sekizinci bölümdeki Kapitalizmin Asalaklýðý ve Çürümesi
üzerine bir-iki söz daha etmek gerekiyor. Kitapta daha önce belirtildiði gibi, bugün Kautskynin silah arkadaþlarýndan ve Baðýmsýz
Alman Sosyal-Demokrat Partisi[7] içinde reformist burjuva politikasýnýn baþlýca temsilcilerinden biri olan eski marksist Hilferding,
bu konuda, pasifist ve reformist olduðu açýkça ilân edilmiþ Ýngiliz
Hobsona göre, geriye doðru bir adým atmýþtýr. Ýþçi hareketinin bütününde görülen uluslararasý bölünme, günümüzde iyice belirgin
bir durum kazanmýþtýr (II. ve III. Enternasyonal). Ýki akým arasýnda
silahlý bir savaþým ve iç savaþýn sürdüðü gerçeði de ortadadýr:
Kolçakýn ve Denikinin Rusyada menveþikler ve sosyalist-devrimciler tarafýndan, bolþeviklere karþý desteklenmesi; Almanyada
Scheidemannin, Noskenin ve yandaþlarýnýn, Finlandiyada, Polonyada, Macaristanda vb. olduðu gibi, spartakistlere[8] karþý burjuvaziyle birlikte hareket etmesi. Öyleyse bu tarihsel ve evrensel olayýn
ekonomik temeli neye dayanýyor?
Bu kökler, kuþkusuz, kapitalizmin en yüksek tarihsel aþamasýný, yani emperyalizmi karakterize eden asalaklýk ve çürümededir. Bu kitapta belirtileceði gibi, kapitalizm, bugün basit bir kupon
kýrpma iþlemiyle bütün dünyayý soyup soðana çeviren, özellikle

V. Ý. Lenin
Emperyalizm
Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý

13

zengin ve güçlü bir avuç (dünya nüfusunun onda-birinden azýný
barýndýran ve [sayfa 14] yüzölçümleri en geniþ ve en abartýlmýþ ölçüye
göre bile dünyanýn beþte-birinden daha az olan) devleti ileriye
geçirmiþ bulunmaktadýr. Savaþ-öncesi fiyatlara ve burjuva istatistiklere göre, sermaye ihracý, yýlda 8-10 milyar frank gelir getirmekteydi. Bugün bu miktar, elbette daha fazladýr.
Anlaþýlýyor ki, saðlanan bu muazzam aþýrý kârlarla (çünkü
bu kârlar, kapitalistlerin kendi ülkelerinin iþçilerinden sýzdýrdýklarý kârlarýn çok daha üzerindedir) iþçi liderlerini ve iþçi aristokrasisini oluþturan bu yüksek tabakayý bozmak olanaklý olabilmektedir.
Ýleri ülkelerin kapitalistleri de, dolaylý ya da dolaysýz, açýk ya da
maskeli, bin türlü yola baþvurarak, onu bozmaktan geri kalmamaktadýr.
Yaþam tarzlarýyla, ücretleriyle, dünya görüþleriyle tamamen
küçük-burjuva niteliði taþýyan bu burjuvalaþmýþ iþçi tabakasý ya da
iþçi aristokrasisi, II. Enternasyonalin baþlýca desteði olmuþtur;
günümüzde de burjuvazinin baþlýca toplumsal (askeri deðil) desteðidir. Çünkü bunlar, iþçi hareketi içinde, burjuvazinin gerçek ajanlarý, kapitalist sýnýfýn iþçi uþaklarý (labour lieutenants of the capitalist
class), reformizmin ve þovenizmin gerçek yayýcýlarýdýr. Proletarya
ile burjuvazi arasýndaki iç savaþta, bunlar, kaçýnýlmaz olarak ve
oldukça önemli bir sayýda, burjuvazinin yanýnda, komüncülere
karþý Versaillescýlarýn[9] yanýnda yer alýrlar.
Bu olayýn ekonomik kökleri kavranmadýkça, siyasal ve toplumsal önemi deðerlendirilmedikçe, komünist hareketin ve önümüzdeki toplumsal devrimin pratik sonuçlarýnýn çözümüne doðru
bir tek adým bile atýlamaz.
Emperyalizm, proletaryanýn toplumsal devriminin önbelirtisidir. Bu 1917den beri dünya ölçüsünde doðrulanmýþtýr. [sayfa 15]
6 Temmuz 1920
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N. LENÝN

EMPERYALÝZM

KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI[1]
HALKI AMAÇLAYAN BÝR DENEME

SON onbeþ-yirmi yýl içinde, özellikle Ýspanyol-Amerikan
(1898) ve Ýngiliz-Boer (1899-1902) savaþlarýndan bu yana, eski ve
yeni dünyanýn ekonomik yazýnýnda olduðu gibi, siyasal yazýnýnda
da yaþadýðýmýz çaðýn temel özelliðini belirtmek için, emperyalizm
terimi, giderek daha çok kullanýlmaktadýr. 1902de, Ýngiliz iktisatçýsý
J. H. Hobson, Londra ve New Yorkta Emperyalizm adlý bir yapýt
yayýmlandý. Eski marksist K. Kautskynin bugünkü görüþleriyle temelde ayný olan burjuva sosyal-reformizminden ve pasifizmden
hareket eden yazar, emperyalizmin baþlýca siyasal ve ekonomik
özelliklerinin, ayrýntýlý, üstün bir tasvirini veriyor. 1910da, Viyanada,
Avusturyalý marksist Rudolf Hilferdingin [sayfa 19] yapýtý, Mali Sermaye
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(Rusça çevirisi, Moskova 1912), yayýmlandý. Yazarýn, para teorisinde
düþtüðü bir yanýlgýya ve marksizmi oportünizmle uzlaþtýrma yönünde belirli bir eðilim taþýmasýna karþýn, bu yapýt, kitabýn alt-baþlýðýný
meydana getiren sözlerle anlatýrsak, kapitalizmin geliþmesindeki
en son evrenin gerçekten deðerli teorik bir tahlilini yapmaktadýr.
Aslýnda, þu son yýllarda örneðin, 1912 sonyazýnda yapýlan Bâle ve
Chemnitz kongreleri kararlarýnda, özellikle dergilerde ve gazetelerde yayýmlanan sayýsýz makalede, emperyalizm üzerine söylenen
sözler, bu iki yazarýn ortaya koyduklarý, daha doðrusu özetledikleri
düþüncelerin dýþýna pek çýkmýþ deðildir...
Ýlerde, kýsaca ve olanaklar ölçüsünde yalýnlaþtýrarak, emperyalizmin baþlýca ekonomik özellikleri arasýndaki ve iliþkiyi göstermeye çalýþacaðýz. Sorunun ekonomik olmayan yönleri üzerinde,
incelemeye deðer olduðu halde, duramayacaðýz. Baþvurulan kaynaklara ve diðer notlara gelince, bütün okurlarý ilgilendirmeyeceði
için, bunlarý broþürün sonuna koyduk. [sayfa 20]
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BÝR
ÜRETÝMÝN YOÐUNLAÞMASI VE TEKELLER

SANAYÝÝN olaðanüstü geliþmesi ve üretimin gitgide daha
büyük iþletmeler içinde son derece hýzlý yoðunlaþmasý süreci, kapitalizmin en belirleyici özelliklerinden biridir. Günümüzün sýnai
istatistikleri, bu süreç hakkýnda, bize en tam ve en doðru bilgileri
vermektedir.
Örneðin, Almanyada, her 1.000 sýnai iþletmenin 1882de 3ü,
1895te 6sý, 1907de 9u büyük iþletme sayýlýyordu, yani herbiri 50
den fazla ücretli iþçi çalýþtýrýyordu. Bu iþletmelerde çalýþan iþçilerin
toplam iþçi sayýsý içindeki yüzde oranlarý da sýrasýyla þöyleydi: 22,
30 ve 37. Ancak, emek, büyük iþletmelerde daha çok verimli olduðundan, üretimin yoðunlaþmasý, iþçi yoðunlaþmasýndan çok daha
hýzlýdýr. Buhar [sayfa 21] makineleri ve elektrik motorlarýyla ilgili rakam-
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lar bunu göstermektedir. Almanyada, sözcüðün geniþ anlamýyla
sanayi olarak adlandýrýlan ve ticaret, ulaþtýrma ve benzeri faaliyet
dallarýný da içeren kolu ele alýrsak, aþaðýdaki tabloyu elde ederiz:
Toplam 3.265.623 iþletmenin 30.588 tanesi, yani yalnýzca %0,9u
büyük iþletmedir. 14,4 milyon olan toplam iþçi sayýsýnýn 5,7 milyonunu, yani %39,4ünü çalýþtýrmakta; toplamý 8,8 milyon beygirgücü
olan enerjinin 6 milyonunu, yani %73,3ünü; toplamý 1,5 milyon
kilovat olan elektriðin 1,2 milyonunu, yani %77,2sini kullanmaktadýr.
Demek ki, toplam iþletme sayýsýnýn %1inden azý, toplam
buhar gücünün ve elektrik enerjisinin 3/4ünden fazlasýný elde bulundurmaktadýr. Buna karþýlýk, beþten fazla iþçi çalýþtýrmayan ve
toplam iþletme sayýsýnýn %97sini meydana getiren 2.970.000 küçük
iþletme, toplam buhar, elektrik ve çekim gücünün yalnýzca %7sine
sahiptir. Onbin kadar büyük iþletme, her þeydir; milyonlarca küçük
iþletme ise, hiçbir þey.
1907de, Almanyada, 1.000 ya da daha fazla iþçi çalýþtýran
kurumlarýn sayýsý 586ydý. Bunlar, toplam iþçi sayýsýnýn hemen hemen onda-birini (1,38 milyon), buhar ve elektrik güçleri toplamýnýn
aþaðý yukarý üçte-birini (%32) kullanmaktaydý.1 Ýlerde de görüleceði
gibi, para-sermaye ve bankalar, bir avuç çok büyük iþletmenin bu
üstünlüðünü, sözcüðün tam anlamýyla, daha da ezici kýlmaktadýr.
Yani milyonlarca küçük ve orta, hatta bazan büyük patron, parababasý birkaç milyonerin tümüyle boyunduruðu altýna girmektedir.
Çaðdaþ kapitalizmin geliþmiþ olduðu bir baþka kapitalist ülkede, Kuzey Amerikanýn Birleþik-Devletlerinde üretimin yoðunlaþmasý daha da hýzlýdýr. Bu ülkede, istatistikler, sanayii, sözcüðün
dar anlamýyla alýr ve iþletmeleri yýllýk [sayfa 22] üretim deðerine göre
gruplandýrýr. 1904te, yýllýk üretimleri bir milyon dolarý aþan 1.900
büyük iþletme vardý (216.180 olan iþletme sayýsýnýn %0,9u). Bu
iþletmeler 1,4 milyon iþçi çalýþtýrýyor (5,5 milyon olan toplam iþçi
sayýsýnýn %25,69sý), 5,6 milyar dolarlýk üretimde bulunuyordu (14,8
milyar dolar olan toplam üretimin %38i). Beþ yýl sonra, 1909da,
yukardaki rakamlar þu duruma gelmiþti: 3.060 büyük iþletme (toplam 268.491 iþletmenin %1,1i), 2 milyon iþçi (toplam 6,6 milyon iþçinin %30,5ini) çalýþtýrýyor ve 9 milyar dolar (toplam 20,7 milyar
dolarýn %43,8ini) üretiyor.2
1
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Ülkedeki toplam üretimin hemen hemen yarýsý, toplam iþletmelerin yüzde-biri tarafýndan yapýlmaktadýr! Ve bu üçbin dev iþletme, 258 sanayi dalýna yayýlmaktadýr. Burdan anlaþýlýyor ki, yoðunlaþma, geliþmenin belli bir düzeyine ulaþtýðý zaman, kendiliðinden,
doðruca tekele götürür. Çünkü, yirmi-otuz dev iþletme, kendi aralarýnda kolayca anlaþmaya varabilir; öte yandan, rekabetin gitgide
güçleþmesi, tekele gidiþ eðilimi, açýkça, bu iþletmelerin büyüklüklerinden doðmaktadýr. Rekabetin bu þekilde tekele dönüþmesi, bugünkü kapitalist ekonominin en önemli olayý deðilse en önemli
olaylarýndan biridir. Bu bakýmdan ayrýntýlý bir tahlile giriþmeye deðer.
Ancak, biz, her þeyden önce, karþýlaþabileceðimiz bir yanlýþ anlamayý giderelim.
Amerikan istatistiklerine göre, bu ülkede, 250 sanayi dalýna
yayýlmýþ 3.000 kadar dev iþletme vardýr. Bu da, her sanayi dalýna
bir düzine dev iþletme düþüyor izlenimini uyandýrmakta.
Oysa durum böyle deðildir. Her sanayi dalýnda büyük iþletme
yoktur; öte yandan, en yüksek geliþme düzeyine ulaþmýþ kapitalizmin çok önemli bir özelliði, birleþmedir, yani sanayiin çeþitli kollarýnýn tek bir iþletme içinde toplaþmasýdýr. Bu sanayi kollarý, bazan
hammaddelerin [sayfa 23] birbirini izleyen iþlenme evrelerini oluþturur
(demir cevherinin pik demir haline getirilmesi, onunla da türlü çelik madde!er yapýlmasý gibi), bazan biri ötekinin yanýnda yardýmcý
bir rol oynar (artýklardan yararlanýlmasý ya da yan ürünlerin kullanýlmasý; ambalaj malzemesi vb.).
Birleþme, diyor Hilferding, fýrsat farklýlýklarýný ortadan kaldýrýr, bunun bir sonucu olarak da, birleþmiþ iþletmelere daha güvenilir bir kâr oraný saðlar. Ýkinci olarak, birleþme, ticareti tasfiye etmektedir. Üçüncü olarak, teknik yetkinleþme, sonuç olarak da basit
[yani birleþmemiþ] iþletmelere oranla daha fazla kâr elde etme
olanaðý saðlar. Dördüncüsü, hammadde fiyatlarýndaki düþüþün
mamul madde fiyatlarýndaki düþüþten geri kaldýðý büyük bir çöküntü [iþlerin durmasý, bunalým] sýrasýnda, onlarý, rekabet savaþýmýnda,
basit iþletmelere göre daha kuvvetli kýlarak, basit iþletmeler
karþýsýnda büyük iþletmelerin durumunu pekiþtirir.3
Almanyadaki demir sanayiinde karma, yani birleþmiþ iþlet2
3

Statistical Absract of the United States, 1912, s. 202.
Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital, 2. baský, s. 254.
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meler üzerine bir kitap yazmýþ olan Alman burjuva iktisatçýsý Heymann þöyle diyor: Yüksek hammadde fiyatlarý ile düþük mamul
madde fiyatlarý arasýnda ezilen basit iþletmeler gitgide ortadan
kalkýyor. Böylece þu duruma geliniyor: Geriye, bir yandan, kendi
kömür sendikalarý içinde kuvvetli bir þekilde örgütlenmiþ birkaç
milyon ton üretim kapasiteli büyük kömür þirketleri; öte yandan
kendi çelik sendikalarýyla bu kömür þirketlerine sýmsýký baðlanmýþ
büyük çelik fabrikalarý kalýyor. Yýlda 400.000 ton çelik üreten, muazzam miktarda maden cevheri ve kömür çýkaran bu dev iþletmeler,
ince çelik maddeler imal etmektedir. 10.000 iþçi çalýþtýrýrlar, bunlarý iþçi sitelerinin büyük ve düzensiz kulübelerinde barýndýrýrlar; kendilerine ait demiryollarý ve limanlarý vardýr. Bu dev iþletmeler, Alman
çelik [sayfa 24] sanayiinin tipik örnekleridir. Ve yoðunlaþmanýn artmakta olduðu görülür. Bu tip iþletmeler gitgide büyümekte, önem
kazanmaktadýr. Ayný sanayi kolundaki ya da baþka baþka sanayi
kollarýndaki birçok iþletme, bir düzine kadar büyük Berlin bankasýnca desteklenen ve yönetilen dev iþletmelerin kucaðýnda birleþiyor. Alman maden sanayiinde, yoðunlaþma konusundaki Karl
Marxýn öðretisinin doðruluðu kesinleþmiþtir; hiç deðilse, gümrük
tarifeleri ve ulaþtýrma hukuku ile sanayiin korunduðu bizimki gibi
bir ülke için bunun doðru olduðu ortaya çýkmýþtýr. Alman maden
sanayii, kamulaþtýrma için olgunlaþmýþtýr.4
Dürüst bir burjuva iktisatçýsýnýn ulaþmasý gereken sonuç,
istisnai de olsa, budur. Hemen belirtelim ki, Almanyada, sanayi,
yüksek gümrük tarifeleriyle korunduðu için, bu ülke, özel bir kategori içinde ele alýnmýþ görünmektedir. Ne var ki, bu durum, sanayiin
yoðunlaþmasýný ve karteller, sendikalar gibi tekelci iþveren birliklerinin oluþumunu ancak hýzlandýrmýþtýr. Serbest ticaretin yurdu olan
Ýngilterede de, yoðunlaþmanýn, biraz geç, ve belki baþka bir biçim
altýnda da olsa, tekele yolaçtýðýný saptamak çok önemlidir. Profesör Hermann Levy, Büyük Britanyanýn ekonomik geliþmesiyle ilgili
verilere dayanarak yazdýðý, Tekeller Karteller ve Tröstler adlý özel
araþtýrmasýnda þöyle diyor:
Büyük Britanyada, tekel eðilimini, iþletmelerin büyüklüðü
ve bunlarýn teknik düzeylerinin yüksek oluþu yaratmaktadýr. Bir
4
Hans Gideon Heymann, Die gemischten Werke im deutschen Grosscisengewerbe,
Stuttgart 1904, (s. 256 ve 278).
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kez, yoðunlaþma, her iþletmeye büyük miktarlarda yatýrým yapma
zorunluluðu doðurmaktadýr; ayrýca yeni iþletmelerin kurulmasýnda
da yatýrým konusunda her zaman daha büyük gereksinmelerle
karþýlaþýlmakta, bu da onlarýn kuruluþunu daha güç duruma getirmektedir. Öte yandan (ki bizce en önemli nokta da budur) yoðunlaþmanýn doðurduðu dev iþletmelere ayak uydurmak isteyen her
yeni [sayfa 25] iþletme, öyle bir üretim fazlasý yaratabilmelidir ki, kârlý
satýþlarý, ancak, talepte meydana gelecek artýþlarla elde edebilsin,
Yoksa bu artýþlarý tekelci þirketler için olduðu kadar, yeni iþletme
için de pahalý bir düzeye götürecek þekilde fiyatlar zorlanmýþ olur.5
Koruyucu yasalarla kartellerin kuruluþunu kolaylaþtýran baþka
ülkelerden farklý olarak Ýngilterede, tekelci þirketler, karteller ve
tröstler, genellikle, rekabet halindeki baþlýca iþletmelerin sayýsý en
çok iki düzine dolaylarýnda olduðu zaman ortaya çýkmaktadýr.
Yoðunlaþma hareketinin, büyük sanayideki tekellerin örgütlenmesi
üzerindeki etkileri, burada, pek açýk bir biçimde görülmektedir.6
Yarým yüzyýl önce, Marxýn, Kapitali yazdýðý sýrada, serbest
rekabet, iktisatçýlarýn büyük çoðunluðunca, bir doða yasasý gibi
görünüyordu. Kapitalizmin teorik ve tarihsel bir tahlilini yaparak,
serbest rekabetin üretimin yoðunlaþmasýna yolaçtýðýný, bunun ise,
belirli bir geliþme aþamasýnda, tekelciliðe götürdüðünü tanýtlayan
Marxýn yapýtýný, resmi bilim, sessizlik-fesadýyla öldürmeyi denedi.
Bugün ise, tekel, bir gerçek olarak ortadadýr. Ýktisatçýlar, tekellerin
farklý belirtilerini göstermek için dað gibi kitap yýðýyorlar, hepbir
aðýzdan marksizmin çürütüldüðünü ileri sürmekte devam ediyorlar. Ne var ki, Ýngiliz atasözünde de denildiði gibi, gerçekler inatçý
þeylerdir ve hoþumuza gitsin gitmesin, hesaba katýlmalarý gerekir.
Olaylar gösteriyor ki, kapitalist ülkeler arasýndaki örneðin koyuculuk
ya da serbest-deðiþim konusundaki farklar, tekellerin yalnýzca
biçimleri ve belirme zamanlarýyla ilgili önemsiz bazý deðiþiklikler
göstermektedir; oysa üretimin yoðunlaþmasýnýn bir sonucu olarak
tekellerin doðmasý, kapitalizmin geliþmesinin içinde bulunduðumuz
evresinde genel ve temel bir yasadýr. [sayfa 26]
Avrupa için, yeni kapitalizmin, eskisinin yerini kesinlikle aldýðý tarih, oldukça belirgin bir biçimde gösterilebilir: 20. yüzyýlýn
5
6

Hermann Levy, Monopole, Kartelle und Trusts, Yena 1909. s. 286, 290, 298
Hermann Levy, ayný yapýt, s. 286, 290, 298.
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baþýdýr bu. Tekellerin doðuþu konusunda kaleme alýnmýþ en yeni
derleme yapýtlardan birinde, þu satýrlarý okuyoruz:
1860 öncesi döneminde, birkaç kapitalist tekel örneðine
ras-lanýr; þimdi artýk iyice ortak nitelikler kazanmýþ olan biçimlerin
embriyonlarýný orada bulabiliriz: ama, bunlar, kartellerin yalnýzca
tarih-önce-si biçimleridir. Modern tekeller, gerçek anlamda, 18601870 yýllarý arasýnda ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Geliþmelerinin ilk
önemli dönemi, 18 70lerin uluslararasý sanayi bunalýmý ile baþlar,
ve 1890-1900 döneminin baþýna deðin sürer. Sorunu, Avrupa ölçeðinde ele alýrsak, serbest rekabetin geliþmesinin 1860-1880 yýllarý arasýnda doruðuna vardýðýný görürüz. Bu arada, Ýngiltere, eski
tarz kapitalist örgütlenmesinin kuruluþunu tamamlýyordu. Bu örgütlenme, Almanyada, el zanaatlarý ve ev sanayii ile çetin bir savaþýma
girmiþ, kendi varlýk biçimlerini yaratmaya baþlamýþtý.
1873 çöküntüsüyle ya da, daha doðrusu, onu izleyen çöküntüyle hemen 1880 sonrasýna raslayan güç farkedilir bir kesinti ve
1889a doðru görülen çok kuvveti, ama kýsa bir ilerleme dönemiyle, Avrupa ekonomik tarihinin yirmiiki yýlýný alan büyük bir ani dönüþ baþlar. 1889-1890 yýllarý arasýndaki kýsa atýlým dönemi sýrasýnda, konjoktür-den yararlanmak için, geniþ ölçüde kartel sistemine
baþvuruldu. Düþünüp taþýnmadan uygulanan bir politika, fiyatlarýn
çok hýzlý ve çok þiddetli bir biçimde yükselmesine yolaçtý; öyle ki,
karteller olmasaydý, fiyatlarýn böyle yükseleceði düþünülemezdi;
bu yüzdendir ki, hemen hemen bütün karteller, acý bir biçimde,
mahvoluþ çukuruna yuvarlandý. Bunu beþ yýllýk kötü bir iþ ve düþük fiyatlar dönemi izledi, ama sanayide artýk ayný ruh hali yoktu.
Çöküntü, kendiliðinden gelen bir þey gibi bakýlmýyor; çöküntü, yeni
bir [sayfa 27] elveriþli duruma öngelen bir duraklama dönemi olarak
görülmüyordu.
Kartellerin oluþumu böylece ikinci evresine girdi. Eskiden
gerici görüngüler olan karteller, giderek bütün ekonomik yaþamýn
temellerinden biri haline gelmektedir. Birbiri ardýsýra birçok sanayi
alanýný, her þeyden önce de hammadde kesimini ele geçiriyor. Daha 1890-1900 döneminin baþýnda ilerde kömür sendikasýnýn da
temelini oluþturacak kok sendikasý kurulmuþ ve, aslýnda, daha
ileri gitmeyen bir kartel tekniði kazanýlmýþtý. 19. yüzyýlýn sonundaki
büyük yükseliþ ve 1900-1903 bunalýmý hiç deðilse demir ve çelik
sanayiinde ilk kez tüm bir kartel görünümü altýnda geliþmiþtir. Ve
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o sýralarda buna yeni bir þey gözüyle bakýlýyordu; þimdi ise, ekonomik yaþamýn büyük bir kesiminin, rekabet dýþýna çýkmasý, kamuoyunca, genellikle normal bir þey olarak kabul edilmektedir.7
Böylece tekellerin tarihindeki baþlýca evreler þöyle beliriyor:
(1) Serbest rekabetin geliþmesinin en yüksek noktaya eriþtiði 18601880 yýllarý. Tekeller, ancak farkedilir embriyonlar halindedir. (2)
1873 bunalýmýndan sonra, kartellerin önemli geliþme dönemi; böyle
olmakla birlikte, bunlar henüz istisna halindedir. Oturmuþ bir durumlarý yoktur. Henüz geçici bir niteliktedirler. (3) 19. yüzyýlýn sonundaki ilerleyiþ ve 1900-1903 bunalýmý; bu dönemde, karteller, baþtanbaþa ekonomik yaþamýn temellerinden biri haline geliyor. Kapitalizm, emperyalizme dönüþmüþtür.
Karteller, satýþ, ödeme vb. durumlarý üzerinde anlaþýyorlar.
Pazarlarý bölüþüyorlar. Fiyatlar olduðu gibi, imal edilecek ürünlerin
miktarýný da saptýyorlar. Kârlarý çeþitli iþletmeler arasýnda bölüþtürüyorlar, vb.. [sayfa 28]
Almanyada kartel sayýsý 1896da 250 kadardý; 1905te ise
12.000 kurumu içine alan 385 kartel olduðu tahmin edilmekteydi.8
Ancak bu rakamlarýn gerçek duruma göre düþük olduðu herkesçe
kabul edilmektedir. 1907 Alman sanayi istatistikleri gösteriyor ki,
bu 12.000 büyük iþletme, ülkenin çekim, buhar ve elektrik gücünün
yarýsýndan fazlasýný harcamaktadýr. Amerika Birleþik Devletlerindeki
tröstlerin sayýsý 1900de 185, 1907de 150 olarak tahmin ediliyordu.
Amerikan istatistikleri, bütün sýnai giriþimleri, kiþilere, özel firmalara
ve þirketlere ayýrýr. Bu sonuncular, ülkedeki sýnai iþletmeler toplamýnýn, 1904te %23,6sý-na, 1909da ise %25,9una, yani dörttebirinden fazlasýna sahip bulunuyordu. Gene bunlar, toplam iþçi sayýsýnýn 1904te %70,6sýný, 1909da %75,6sýný, yani dörtte-üçünden
fazlasýný çalýþtýrmaktaydý. Bu tarihlerdeki üretimleri ise, 10,9 milyar
ve 16,3 milyar dolara, yani toplam üretimin %73,7sine ve %79una
7
Th. Vogelstein, Die finanzielle Organisation der Kapitalistischen Industrie und die
Monopolbildungen. Grundriss der Sozialökonomik, VI. Abt., Tübingen 1914. Ayný yazarýn
Organisationsformen der Eisenindustrie und der Textilitidustrie in England und Amerika,
Bet. I, Leipzig 1910una bakýnýz.
8
Dr. Riesser, Die deutschen Grüssbanken und ihre Konzentration ini Zusammenhange
mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland, 4. baský, 1912, s. 149; Robert
Liefmann, Kartelle sind Trusts und die Weiterbildung der volkswirtschaftlichen Organisation, 2. baský, 1910, s. 25.
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yükseliyordu.
Karteller ve tröstler, genellikle, bir sanayi kolundaki toplam
üre-timin onda-yedisini ya da onda-sekizini ellerinde toplamaktadýr. Rhi-ne-Westphalien Kömür Sendikasý, kuruluþ yýlý olan 1893te,
bölgedeki kömür üretiminin %86,7sýný elinde tutmaktaydý. 1910da
ise, bu rakam, %95,4 olmuþtu.9 Böylece yaratýlan tekeller çok yüksek kârlar sað-lamakta ve dev ölçüde sanayi birimleri kurulmasýna
yolaçmaktadýr. Birleþik-Devletlerin ünlü petrol tröstü (Standart Oil
Company) 1900de kurulmuþtu. Sermayesi 150 milyon dolara yükseliyordu. 100 milyon dolarlýk adi hisse senedi, 150 milyon dolarlýk
imtiyazlý hisse senedi çýkarmýþtý. Bu sonunculara, 1900-1907 yýllarý
arasýnda ödenen temettü oranlarý þöyledir: [sayfa 29] %48, %48, %45,
%44, %36, %40, %40, %40, toplam olarak 367 milyon dolar. 1882den
190 7ye deðin, 889 milyon dolar tutan net kâr üzerinden 606 milyon
dolar temettü daðýtýlmýþ, geriye kalan kýsým ise, yedek akçe olarak
ayrýlmýþtýr.10 1907de çelik tröstünün (United States Stel Corporation) bütün iþletmelerinde çalýþtýrýlan iþçi ve hizmetli sayýsý, 210.180
den aþaðý düþmemekteydi. Alman maden sanayiinin en önemli
iþletmesi olan Gelsenkirchen Maden Þirketi (Gelsenkircheiier Bergwerksgesellscliaft), 1908de, 46.048 iþçi ve hizmetli çalýþtýrmaktaydý.11 Çelik tröstü, daha 1902de, 9 milyon ton çelik üretiyordu.12
Bu tröstün üretimi, Birleþik Devletlerdeki toplam çelik üretiminin
1901de %66,3ünü, 1908de %50,1ini buluyordu.13 Ayný yýllarda, maden üretimi, %43,9 ve %46,3 oranýndaydý.
Amerikan hükümeti tröstler komisyonu raporunda þöyle
deniyor: Tröstlerin rakipleri karþýsýndaki üstünlükleri, büyük ölçüde giriþimlerinden ve teknik donatýmlarýnýn yetkinliðinden ileri gelmektedir. Tütün tröstü, kuruluþundan bu yana, el emeðinin yerini,
en geniþ oranda makinenin almasý için çaba göstermektedir. Bu
uðurda, tütün imalatýyla ilgili bütün patentleri satýn almýþ, büyük
paralar akýtmýþtýr. Baþlangýçta birçoðu iþe yaramayan bu patentle9
Dr. Fritz Kestner, Der Organisationzwang. Eine Untersuchung über die Kämpfe
zwischen Kartellen und Aussenseitern, Berlin 1912, s. 11.
10
R. Liefmann, Beteitigungs-und Finanzierungsgesellschaften, Eine Studie über den
modernen Kapitalismus und das Effektenwesen, Yena 1909, s, 212.
11
Ayný yapýt, s. 218.
12
Dr. S. Tschierschky, Kartell und Trust, Göttingen 1903, a. 13.
13
Th. Voglstein, Organisationsformen, s. 275.
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rin, tröstün mühendisleri tarafýndan incelenmesi, yararlanýlabilir
bir duruma getirilmesi gerekiyordu. 1906 sonunda, yalnýz patent
edinme iþleriyle uðraþmak üzere, tröste baðlý iki þirket kuruldu.
Ayný amaçla tröst, kendi gereksinmeleri için gerekli dökümhaneler, makine atölyeleri, tamirhaneler kurdurdu. Bu kurumlarýn
Brooklynde bulunan birinde ortalama 300 iþçi çalýþmaktadýr burada, sigara, puro, enfiye yapýmýyla, ambalaj ve kutular için gerekli
parlak kaðýtlarla ilgili buluþlarýn [sayfa 30] deneyleri yapýlýr; gerekiyorsa, bu buluþlarýn geliþtirilmesine çalýþýlýr.14 Baþka tröstler, görevleri
yeni imalat yöntemleri bulmak ve teknik yenileþmeleri incelemek
olan, developping engineers [tekniði geliþtirme mühendisleri] çalýþtýrmaktadýrlar. Çelik tröstü, teknik yetkinliðe ya da üretim giderlerini azaltmaya elveriþli her buluþ için, mühendislerine ve iþçilerine,
yüksek primler ödemektedir.15
Alman büyük sanayiinin teknik yetkinleþmesi, örneðin son
yirmi-otuz yýlda büyük bir geliþme göstermiþ olan kimya sanayiinde de, ayný biçimde düzenlenmiþtir. Daha 1908lerde, üretimin
yoðunlaþma süreci, bu sanayide, kendi tarzlarýnda tekel niteliðine
yaklaþan baþlýca iki grup doðurmuþtu. Burlar, ilkin, iki çift büyük
fabrika arasýnda herbiri 20 ila 21 milyon mark sermayeli olmak
üzere, ikili anlaþmalar yaptýlar: bir yanda, Hochsttaki eski Meister
fabrikasý ile Frankfurt-am-Maindaki Casella fabrikasý; öbür yanda,
Ludwigshafendaki anilin ve soda fabrikasý. Bu gruplardan biri
1905te ve öteki 1908de, herbiri bir baþka büyük fabrika ile anlaþma
yaptý. Sonuçta, herbiri 40-50 milyon mark sermayeli, iki tane, üçlü
birlik kurulmuþ oldu. Bu birlikler, birbirine yaklaþmaya, fiyatlar
vb. üzerinde anlaþmaya16 baþladý.
Rekabet tekele dönüþüyor. Bu da, üretimin toplumsallaþmasýnda büyük bir ilerleme sonucunu doðuruyor. Özellikle de, teknik
yetkin-leþme ve buluþlar alanýnda.
Bu durum, birbirini tanýmayan ve bilinmeyen bir pazar için
üretimde bulunan daðýnýk patronlarýn o eski rekabetine artýk hiç
14
Report of the Commissioner of Corporation on the Tobacco Industry. Washington
1909, s. 266. Dr. Paul Tafelin eu kitabýndan alýnmýþtýr: Die nordamerikanischen Trusts
und ihre Wirkungen auf den Fortschritt der Technik, Stuttgart 1913, s. 49.
15
P. Tafel, ayný yapýt s. 49.
16
Riesser, adý geçen yapýt, s. 547 ve devamý, 3. baský. Haziran 1916 tarihli gazeteler
Alman kimya sanayiini biraraya getiren yeni bir dev tröstün kuruluþunu bildiriyor.
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benzememektedir. Yoðunlaþma öyle bir [sayfa 31] noktaya gelmiþtir
ki, artýk bir ülkedeki, hatta, göreceðimiz gibi, birçok ülkedeki, hatta hatta, bütün dünyadaki bütün hammadde kaynaklarýnýn (örneðin demir cevheri rezervlerinin) yaklaþýk bir dökümünü yapmak
olanaklý olmaktadýr. Yalnýzca bu döküm yapýlmakla kalmýyor, ayný
zamanda, bütün bu kaynaklar, dev tekel gruplarý tarafýndan ele geçiriliyor. Bu gruplarýn sözleþmeleriyle bölüþtükleri pazarlarýn emme kapasitesi de, yaklaþýk olarak, tahmin edilebilmektedir. Tekeller,
en kalifiye emeði de, en iyi mühendisleri de elaltýnda bulundurmaktadýr; yollar, ulaþtýrma, araçlarý, Amerikada demiryollarý, Avrupada ve Amerikada deniz ulaþtýrma þirketleri ele geçirilmiþtir. Emperyalist aþamasýnda kapitalizm, üretimin tam toplumsallaþmasýna
doðru gitmektedir; iradelerine ve bilinçlerine aykýrý olarak, kapitalistleri, tam rekabet özgürlüðünden tam toplumsallaþmaya bir geçiþi
belirleyen yeni bir toplumsal düzene doðru adeta sürüklemektedir.
Üretim toplumsal hale geliyor, ama mülk edinme özel kalmakta devam ediyor. Toplumsal üretim araçlarý, küçük bir azýnlýðýn
mülkiyetinde kalýyor. Þeklen kabul edilen serbest rekabetin genel
kadrosu sürüp gitmekte, ve bir avuç tekelcinin, halkýn geri kalan
kýsmý üzerindeki boyunduruðu yüz kez daha aðýr, daha duyulur,
daha gözyumulmaz duruma gelmektedir.
Alman iktisatçýsý Kestner, tamamýný kartellerle outsiderlar
[kartel-dýþý sanayiciler] arasýndaki savaþýma ayýrdýðý bir kitap yayýmlamýþ ve bu yapýtýna þu adý vermiþtir: Örgütlenme Zorunluluðu. Oysa, kuþkusuz, kapitalizmin ayýbýný örtmemiþ olmak için tekelci birliklere boyuneðme zorunluluðu da diyebilirdi. Tekelci birliklerin
örgütlenme zorunluluðu için günümüzdeki modern, uygarlaþmýþ
savaþta baþvurduklarý usullerin listesine þöyle bir gözatmak yararlý
olacaktýr: (1) hammaddeden yoksun býrakmak (... kartele katýlmaya zorlamak yolunda kullanýlan en önemli usullerden [sayfa 32] biri); (2) ittifaklar yoluyla emek arzýný durdurmak (yani kapitalistler
ile iþçi sendikalarý arasýnda, iþçilerin, kartelleþmemiþ iþletmelerde
çalýþamayacaklarýna iliþkin anlaþmalar yapýlmasý); (3) ulaþtýrma
araçlarýndan yoksun býrakmak; (4) mahreçleri kapamak; (5) yalnýzca kartellerle ticaret iliþkileri kurmalarý konusunda müþterilerle
anlaþmalar yapmak; (6) sistemli bir biçimde fiyat indirmek (bu
usule outsiderlarý, yani tekelden baðýmsýz bulunan iþletmeleri
yýkmak için baþvurulur; belirli bir sürede, mallarý maliyet-fiyatlarý
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altýnda satmak için, milyonlar harcanmýþtýr; akaryakýt sanayiinde
bunun örnekleri görülmüþtü: benzin fiyatlarý 40 marktan 22 marka,
yani yarý-yarýya düþürülmüþtü!); (7) kredileri kesmek; (8) boykot.
Burada, artýk, büyük ve küçük yapýmevleri, teknik yönden
geliþmiþ ve geri kalmýþ iþletmeler arasýnda bir rekabet sözkonusu
deðildir. Kendi zorbalýklarýna ve tahakkümlerine boyun-eðmek istemeyen küçük iþletmelerin tekeller tarafýndan boðulmasý gerçeðiyle karþýlaþýyoruz. Bu durum, bir burjuva iktisatçýsýnýn kafasýnda nasýl yankýlanmaktadýr, onu görelim:
Salt ekonomik alanda bile, diye yazar Kestner, eski anlamýyla ticari faaliyetten örgütlü bir spekülasyona doðru belli bir kayma
meydana geliyor. Baþarý þansý, artýk, teknik ve ticari deneyimleriyle
müþterilerin gereksinmelerini en iyi þekilde tahmin etme gücünü
kazanmýþ olan ve uyumuþ talebi keþfedip etkili bir biçimde uyarmayý bilen tüccara deðil, çeþitli iþletmeler ile bankalar arasýndaki
iliþki olanaklarýný ve organik geliþmeyi hesaplayabilen ya da hiç
deðilse sezebilen spekülasyon dehasýna [!?] gülmektedir....17
Bu sözler, açýkça þu anlama geliyor: kapitalizmin geliþmesi
öyle bir noktaya varmýþtýr ki, meta üretimi henüz egemenliðini korumak ve ekonomik yaþamýn temeli sayýlmakla [sayfa 33] birlikte, aslýnda, sarsýlmakta ve kârlarýn büyük kýsmý para oyunlarý yapan dehalara akmaktadýr. Bu para oyunlarýnýn, bu düzenbazlýklarýn temelinde ise üretimin toplumsallaþmasý vardýr; ancak bu toplumsallaþmaya deðin yükselmiþ insanlýðýn böylece gerçekleþtirdiði büyük
ilerlemeden yararlananlar spekülatörlerdir. Bu temel üzerinde
emperyalizmin gerici ve küçük-burjuva eleþtirmeninin, geriye,
barýþçý, serbest, dürüst rekabete dönmeyi nasýl düþlediðini
daha aþaðýda göreceðiz.
Kartellerin doðuþunun bir sonucu olan sürekli fiyat yükselmelerine, diyor Kestner, þimdiye deðin yalnýzca baþlýca üretim araçlarýna iliþkin maddelerde, özellikle kömürde, demirde, potasta raslanmýþ, ama mamul maddelerde böyle bir þey sözkonusu olmamýþtýr. Fiyat yükseliþinden doðan kâr artýþý da, yalnýz üretim araçlarý
sanayiine özgü kalmýþtýr. Bu gözleme þunu da eklemeliyiz: yarýmamul madde deðil de hammadde iþleyen sanayiler, kartellerin
kurulmasýyla yarý-mamul-leri iþleyen sanayi kollarýnýn zararýna ola17

Kestner, adý geçen yapýt.
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rak yalnýzca yüksek kârlar biçiminde yararlar saðlamakla kalmamýþ, ayný zamanda, bu ikinciler üzerinde, serbest rekabet döneminde varolmayan bir egemenlik de kurmuþtur.18
Bu altýný çizdiðimiz sözcük, burjuva iktisatçýlarýnýn çok seyrek olarak ve büyük bir gönülsüzlük içinde kabule yanaþtýklarý,
baþta Kautsky olmak üzere oportünizmin günümüzdeki savunucularýnýn savsaklamaya ve reddetmeye çalýþtýklarý sorunun özünü ortaya koymaktadýr. Egemenlik iliþkileri ve onlarla birlikte ortaya çýkan
þiddet, kapitalist geliþmenin en son aþamasýnda raslanan tipik
belirtilerdir; ve bu, mutlak egemenlik sahibi ekonomik tekellerin
kurulmasýyla zorunlu olarak ortaya çýkmasý gereken ve gerçekte
de ortada olan sonuçlardýr. [sayfa 34]
Kartel egemenliðinin bir örneðini daha verelim. Hammadde
kaynaklarýnýn tamamýný ya da büyük kýsmýný ele geçirmek olanaklý
olduðu zaman, kartellerin oluþumu ve tekellerin kuruluþu da çok
kolay olmaktadýr. Ancak, hammadde kaynaklarýný bir elde toplamanýn olanaklý olmadýðý baþka sanayilerde, tekellerin ortaya çýkmayacaðýný düþünmek de yanlýþtýr. Çimento sanayii, gerekli hammaddeyi
her yerde bulabilir. Ama bu sanayi de, Almanyada, tam anlamýyla
kartelleþmiþtir. Fabrikalar, bölgesel sendikalar içinde toplanmýþtýr:
Güney Almanya, Rhine-Westphalien vb. Fiyatlar, tekel fiyatýdýr: Maliyet-fiyatý 180 mark olan bir vagon malýn satýþ fiyatý, 230-280 mark!
Ýþletmeler, %12-16 temettü öder. Ancak çaðdaþ spekülasyon dehalarýnýn, kâr-payý adý altýnda daðýtýlanlar dýþýnda, ayrýca, büyük birtakým
kazançlarla sebeplendiklerini de unutmayalým. Böyle kârlý bir sanayide, rekabeti ortadan kaldýrmak için, tekelcilerin, oyunlara baþvurduklarý da görülmüþtür: kendi sanayilerindeki durumun kötü olduðu
hakkýnda gerçeðe uymayan söylentiler çýkarýrlar; gazetelerde sermaye sahipleri, sermayenizi çimento sanayiine yatýrmaktan sakýnýnýz! gibi imzasýz uyarýlar yayýmlarlar. Ensonu, outsiders (yani
kartel-dýþý) fabrikalarý 60, 80 ya da 150 bin mark tazminat ödeyerek
satýn alýrlar.19 Tekel, her yerde kendine yol açmaktadýr; rakiplerini
mütevazi bir bedelle satýn almaktan Amerikan usulü dinamit
kullanmaya deðin her türlü yola baþvurarak.
Kartellerin, bunalýmlarý ortadan kaldýracaðý fikrine gelince,
18
19
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bu, kapitalizmin kusurlarýný her ne pahasýna olursa olsun örtmek
için didinen burjuva iktisatçýlarýnýn uydurduklarý bir masaldýr. Tersine, belirli sanayi kollarýnda yaratýlmýþ tekel, kapitalist üretimin
bütününde zaten var olan karýþýklýðý daha da çoðaltmakta, aðýrlaþtýrmaktadýr. [sayfa 35] Tarýmýn geliþmesi ile sanayiin geliþmesi arasýndaki
oransýzlýk ki bu, genellikle, kapitalizme özgü bir olaydýr daha da
artmaktadýr. Büyük Alman bankalarýnýn sanayi ile iliþkisi üstüne
en iyi yapýtlardan birinin yazarý olan Jeidelsin de kabul ettiði gibi,
en iyi kartelleþmiþ ve aðýr sanayi denen sanayi kolunun, özellikle
kömür ve demir sanayiinin ayrýcalýklý durumu, öbür sanayi kollarýnda sistem eksikliðini daha da hissedilir bir noktaya getirmektedir.20
Bir ulusal ekonomi ne denli geliþmiþ olursa, diye yazýyor
kapitalizmin azgýn savunucusu Liefmann, riskli giriþimlere, yabancý ülkelerdeki iþletmelere, geliþmek için uzun zaman isteyen iþletmelere, ensonu yalnýzca yerel önem taþýyan iþletmelere yönelir.21
Riskin artýþý, kesinlikle taþarak yurtdýþýna vb. akan sermayedeki
çok büyük artýþlara baðlýdýr. Ayný zamanda, tekniðin çok büyük bir
hýzla ilerlemesi, ulusal ekonominin çeþitli alanlarý arasýndaki uyumsuzluðun giderek çoðalan unsurlarýný, karýþýklýðý, bunalýmlarý ortaya
çýkarýr. Liefmann þunu da kabul etmek zorunda kalmýþtýr: Doðrusu,
insanlýðý, yakýn bir gelecekte teknik yönden önemli devrimler beklemektedir; bunlar ulusal ekonominin örgütleniþini de kesin bir biçimde etkileyecektir... elektrik, havacýlýk... Çoðunca ve genel olarak böyle derin ekonomik dönüþüm dönemlerinde, yoðun bir spekülasyon eðiliminin çoðaldýðý görülür...22
Bunalýmlarýn her çeþidi, daha çok da ekonomik bunalýmlar,
ama kesinlikle tek baþýna ekonomik bunalýmlar deðil güçleri
oranýnda, yoðunlaþmaya ve tekele eðilimi artýrýr. Ýþte çaðdaþ tekellerin tarih içindeki bir dönüm noktasý olan 1900 bunalýmýnýn önemi
üzerine Jeidelsin yararlý birkaç düþüncesi: [sayfa 36]
1900 bunalýmý, temel sanayi kollarýndaki dev iþletmelerin
yanýnda, bugünkü buluþlara göre önemini yitirmiþ yapýda birçok
20
Jeidels, Das Verhältnis, der deutschem Grossbanken zur besonderer Berücksichtigung der, Eisenindustrie, Leipzig 1905, s. 271.
21
Liefmann, Beteitigungs-und Finanzierungsgesellschaften, s. 434.
22
Liefmann, ayný yapýt, a. 465, 466.
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iþletme, basit [yani birleþmemiþ] iþletmeler buldu; sanayideki yükseliþin dalgalarý onlarý da gönence götürmüþtü. Birleþmiþ dev iþletmeleri hiç etkilemeyen ya da çok kýsa bir süre için etkileyen fiyat
düþüþü, bu basit iþletmeleri büyük bir sýkýntýnýn içine attý. Bu bakýmdan 1900 bunalýmý, eski 1873 bunalýmýna oranla, çok daha fazla bir sanayi yoðunlaþmasýna yolaçmýþtýr; gerçi 1873 bunalýmý da
en iyi donatýmlý iþletmeleri seçerek ayýklamýþtý; ancak o dönemdeki
teknik düzey yüzünden, bu ayýklama, bunalýmdan baþarýyla çýkmýþ
iþletmelere bir tekel olanaðý saðlayamamýþtý. Böyle sürekli ve yüksek ölçüde bir tekel durumu, her yana dal-budak salmýþ örgütleri
ve sermayelerin büyüklüðü sayesinde modern demir, çelik ve elektrik sanayii dev iþletmelerinde; daha küçük bir ölçüde de makine
sanayinde, bazý metalurji kollarýnda ve iletiþim yollarý sanayinde
vb. vardýr.23
Tekel, bu, kapitalizmin geliþmesinin en yeni aþamasýnýn
sonsözüdür. Ancak, bankalarýn rolünü hesaba katmazsak, tekellerin gerçek gücü ve rolü konusundaki bilgimiz çok yetersiz, eksik
ve sýnýrlý olmaktan ileri gidemez. [sayfa 37]

23

32

Jeidels, ayný yapýt, s. 108.
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ÝKÝ
BANKALAR VE YENÝ ROLLERÝ

BANKALARIN ilk ve temel görevi, ödemelerde aracýlýk hizmeti görmektir. Bu yolla, atýl para-sermayeyi etkin sermayeye, yani
kâr saðlayan sermayeye dönüþtürürler; her çeþit para gelirlerini
toplayarak kapitalist sýnýfýn emrine verirler.
Bankalar geliþtikçe ve az sayýda kurumlar halinde yoðunlaþtýkça, mütevazi aracýlar olmaktan çýkýp, belli bir ülkenin ya da bir
çok ülkenin hammadde kaynaklarýnýn ve üretim araçlarýnýn çoðunu kapitalistlerin ve küçük patronlarýn para-sermayelerinin hemen
hemen bütününü emirlerinde bulunduran muazzam tekeller haline gelirler. Birçok mütavazý aracýnýn, böyle , bir avuç tekelci haline
gelmesi, kapitalizmin [sayfa 38] kapitalist emperyalizme dönüþmesinin
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temel süreçlerinden birini meydana getirmektedir. Bunun için, ilkin bankacýlýktaki yoðunlaþma olayý üstünde duracaðýz.
1907-1908de bir milyon marktan fazla sermayeli anonim
Alman bankalarýndaki mevduat toplamý 7 milyar marka yükseliyordu; bu mevduat 1912-1913te 9,8 milyar marka ulaþmýþtý. Yani beþ
yýllýk bir süre içinde 2 milyar 800 milyon marklýk bir artýþ olmuþtu
(%40). Bu toplamýn 2 milyar 750 milyonu, 10 milyon marktan fazla
sermayeli 57 banka arasýnda bölünmüþtü. Mevduatýn büyük ve küçük bankalar arasýnda daðýlýþý þöyleydi24: [tablo - 1]
[TABLO  1]
MEVDUAT YÜZDELERÝ

Yýllar
1907-08
1912-13

9 Büyük
Berlin
Bankasý
47
49

Sermayeleri
Sermayesi 10
Milyon Mark
Aþan Diðer 48
Bankada
32.5
36.0

Sermayeleri 1-10
Sermayeleri 1
Milyon Mark
Milyon Marktan
Arasýnda Olan 115 Az Olan Küçük
Bankada
Bankalarda
16.5
12.0

4
3

Küçük bankalar, içlerinden yalnýz dokuzu mevduat toplamýnýn yarýsýný ellerinde toplamýþ büyük bankalar tarafýndan püskürtülmüþ, ezilmiþti. Ancak, biz, burada, birçok öðeyi, sözgelimi bir dizi
küçük bankanýn, büyük bankalarýn baðlý organlarý (filyalleri) haline
dönüþtüðünü hesaba katmýyoruz. Bunlardan ilerde sözedeceðiz.
1913 sonlarýnda, Schulze-Gaevernitz, yaklaþýk olarak 10 milyar mark tutarýndaki toplam mevduatýn 5,1 milyarýnýn 9 büyük
Berlin bankasýnda toplandýðýný hesaplamýþtý. Yalnýz mevduat toplamýný deðil, banka sermayeleri toplamýný da [sayfa 39] dikkate alan yazar þöyle diyordu:
1909 sonunda, 9 büyük Berlin bankasý, kendilerine baðlý
bankalarla birlikte, 11 milyar 300 milyon farký, yani toplam Alman
banka sermayesinin %83ünü denetimleri altýnda tutuyordu. Kendisine baðlý bankalarla birlikte yaklaþýk olarak 3 milyar markla çalýþan Deutsche Bank, Prusyadaki Devlet Demiryollarý Ýdaresinin
yanýnda, eski dünyanýn en büyük ve en az merkeziyetçi sermaye
24

34

Alfred Lansburgh, Fünf Jahre deutsches Bankwesen, Die Bank, 1913, n° 8, s. 728.
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birikimini temsil etmektedir.25
Baðlý bankalara iliþkin noktalarda özellikle durduk; çünkü,
çaðdaþ kapitalist yoðunlaþmanýn en önemli ayýrýcý özelliklerinden
biri burdadýr. Büyük iþletmeler, özellikle bankalar, küçük iþlet-meleri
yalnýzca yutmakla kalmazlar; onlarýn sermayelerine katýlarak, hisse senetlerini satýn alarak ya da deðiþtirerek, kredi sisteminden yararlanarak, onlarý kendilerine baðlarlar, teknik deyimiyle söylersek
kendi konsorsiyumlarýna sokarlar, yedeklerine alýrlar. Profesör
Liefmann modern iþtirak ve finansman þirketleri hakkýnda 500
sayfa kadar tutan bir kitap yayýmladý;26 ne yazýk ki, bu kitapta, iyi
sindirilmiþ birtakým kaba bilgilere, pek zavallý cinsten teorik düþüncelerini eklemiþ. Yoðunlaþma bakýmýndan holding sisteminin nerelere gideceði, en iyi biçimde, kendisi de bir banker olan Riessedin
büyük Alman bankalarý üstüne yazdýðý kitapta anlatýlmýþtýr. Ancak
bu kitaptaki verileri incelemeden önce, holding sistemine somut
bir örnek verelim.
Deutsche Bank grubu, büyük banka gruplarýnýn en büyüðü
deðilse bile, en büyüklerinden biridir. Bu gruptaki bütün bankalar
arasýndaki baðlara bir gözatmak için, birinci, ikinci, üçüncü derecedeki holdingleri, ya da, ayný þey [sayfa 40] demek olan, küçük bankalarýn Deutsche Banka baðlýlýklarý arasýnda ayrým yapmak gerekir.
O zaman aþaðýdaki tablo elde edilir27 [tablo - 2]:
[TABLO  2]

Deutsche Bankýn
Holdingleri

{

Toplam

1. Derecede
Baðýmlýlýk
Sürekli

17 bankada

Belirsiz süreli 5 bankada
Zaman Zaman 8 bankada

30 bankada

2. Derecede
Baðýmlýlýk
9 Holding,
34 bankaya
iþtirak eder

3. Derecede
Baðýmlýlýk
4 holding,
7 bankaya
iþtirak eder.


5 holding,
14 bankaya
iþtirak eder.


2 holding
2 bankaya
iþtirak eder.

14 holding,
48 bankaya
iþtirak eder.

6 holding,
9 bankaya
iþtirak eder.
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Zaman zaman Deutsche Banka birinci derecede baðlý
olan 8 banka arasýnda 3 yabancý banka vardýr: bir Avusturya (Wiener Bankverein) ve iki Rus bankasý (Sibirya Ticaret Bankasý ve Rus
Dýþ Ticaret Bankasý). Deutsche Bank grubu, doðrudan doðruya ya
da dolaylý, kýsmen ya da tamamen, toplam olarak 87 bankayý içine
almaktadýr. Grubun toplam sermayesi asýl sermayesi ve mevduat
sermayesi, 2-3 milyar mark olarak tahmin edilmektedir.
Böyle bir grubun baþýna geçmiþ bulunan ve kendinden biraz küçük yarým düzine baþka banka ile devlet borçlarý gibi çok
kârlý ve önemli iþlemleri yönetme konusunda anlaþmalara giren
bir bankanýn, artýk aracý rolle yetinmeyeceði bir avuç tekelcinin
birliði haline gelmekte olduðu açýktýr. [sayfa 41]
Bankacýlýktaki yoðunlaþmanýn, Almanyada, l9. yüzyýlýn sonunda ve 20. yüzyýlýn baþýnda nasýl hýzlý bir tempo içinde meydana
geldiðini Riesserden özetleyerek aldýðýmýz aþaðýdaki veriler gösterecektir [tablo - 3]:
[TABLO  3]
ALTI BÜYÜK BERLÝN BANKASI

Yýllar
1895
1900
1911

Almanyad
aki
Þubeleri

Ajanslar ve Kambiyo
Bürolarý

16
21
104

14
40
276

Anonim Þirket
Halindeki Alman
Bankalarýndaki
Sürekli Ýþtirakler
1
8
63

Kurumlar
Toplamý
42
80
450

Burada bütün ülkeyi kaplayan sýk bir mali kanallar þebekesinin bütün sermayeleri ve gelirleri merkezileþtirerek, binlerce tek
bir ulusa kapitalist örgüte ya da tek bir dünya kapitalist örgütüne
dönüþtürerek hýzla yayýldýðý görülüyor. Günümüzdeki burjuva ekonomi politiði adýna biraz önce Schulze-Gaevernitzden aldýðýmýz
parçada sözü edilen ademi merkeziyet kavramý, gerçekte, eskiden
25
Schulze-Gaevernitz, Die deutsche Kreditbank Grundriss der Sozialökonomik, Tübingen 1915, s. 12 ve 137.
26
R. Liefmann, Beteiligungs-und Finanzierungsgesellschaften, Eine Studie über den
modernen Kapitalismus und des effektenwesen, Yena 1909, s. 212.
27
Alfred Lansburg, Das Beteiligungssystem im deutschen Bankwesen, Die Bank,
1910, 1. s. 500.
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nispeten baðýmsýz, ya da daha uygun bir deyiþle, köþede kalmýþ
olan birçok ekonomik birimin yalnýz bir merkeze baðlanmasýný
ifade etmektedir. Gerçekte, burada, dev tekellerin merkezileþmesi,
rollerinin, önemlerinin ve güçlerinin artmasý sözkonusudur.
Daha eski kapitalist ülkelerde, bu banka aðýnýn, daha da
sýk olduðu görülür. Ýngilterede (Ýrlanda dahil), 1910da, 7.151 banka
þubesi vardý. Dört büyük bankadan herbirinin, 400ü aþkýn, (447689 arasýnda), baþka dört bankadan herbirinin 200ü aþkýn, onbir
bankadan herbirinin 100i aþkýn þubesi vardý.
Fransada en büyük üç banka (Crédit Lyonnais, [sayfa 42] Comptoir Natioizal descompte ve Société Générale) iþlemlerini ve þube
aðlarýný þöyle geniþletmiþlerdir28 [tablo - 4]:
[TABLO  4]
Yýllar
1870
1890
1909

Sermaye
(Milyon Frank)
Paris
Toplam Banka Sermayesi Mevduat
17
64
200
427
66
258
265
1,245
196
1,229
887
4,363

Þube ve Ajans Sayýsý
Taþra

47
192
1,033

Riesser, modern ve büyük bir bankanýn iliþkilerini göstermek için, Almanyanýn ve dünyanýn en büyük bankalarýndan biriniri, Disconto Geselschaftýn (bu kurumun sermayesi, 1914te 300
milyon marký buluyordu) gönderdiði ve aldýðý mektuplarýn sayýsýný
ele alýyor:
MEKTUPLARIN
SAYISI
Gelen
Giden
1852
6.135
6.292
1870
85.800
87.513
1900
533.102
626.043

Crédit Lyonnaisnin cari hesap sayýsý, 1875te 28.535 iken,
1912 de 633.539a yükselmiþtir.29
28
29

Eugen Kaufmann, Das französische Bankwesen, Tübingen 1911, s. 356 ve 362.
Jean Lescure, LEpargne en France, Paris 1914, s. 52.
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Bu basit rakamlar, sermaye yoðunlaþmasýndaki ve iþ cirosundaki artýþla bankalarýn öneminin kökten nasýl deðiþtiðini, ayrýntýlý ve uzun açýklamalardan daha iyi göstermektedir. Ayrý ayrý
kapitalistler birleþerek bir tek kolektif kapitalist meydana getiriyorlar. Birçok kapitalistin cari hesaplarýný [sayfa 43] tutmakla, bankalar,
as-lýnda, yalnýzca teknik ve yardýmcý bir iþlem yapmaktadýr. Ancak
bu iþlemler muazzam ölçüde yaygýnlýk kazandýðý zaman görüyoruz
ki, bir avuç tekelci, bütün kapitalist toplumun sýnai ve ticari iþlemlerini kendi isteklerine baðlý kýlýyor; bu tekelci grup, bankalarla iliþkileri, cari hesaplar ve baþka mali iþlemler sayesinde, ilkin, kenarda
kalmýþ kapitalistlerin durumlarýný tam bir þekilde öðrenebilir, sonra
kredileri azaltýp çoðaltarak ya da kolaylaþtýrýp zorlaþtýrarak onlar
üzerinde bir denetim kurabilir, onlarý etkisi altýna alabilir, ensonu
onlarýn yazgýlarýný tam anlamýyla elinde tutabilir, iþletmelerinin gelirini belirleyebilir, onlarý sermayeden yoksun býrakabilir ya da sermayelerinin büyük ölçüde artmasýna izin verebilir, vb..
Biraz önce Berlindeki Disconto Geselschaftýn sermayesinin
300 milyon mark olduðunu belirtmiþtik. Bankanýn sermayesindeki
bu artýþ, en büyük iki Berlin bankasýnýn, Deutsche Bank ile Disconto
Gesellschaftýn, egemenlik savaþýmýnýn küçük sonuçlarýndan biridir.
1870te, daha yeni kurulmuþ olan bu ikincisinin 15 milyon sermayesine karþýlýk, birincinin sermayesi 30 milyon marký bulmaktaydý.
1908de, birincinin sermayesi 200 milyon, ikincisininki 170 milyondu.
1914te, Deutsche Bank, sermayesini 250 milyona yükseltti; öbürü
ise gene çok büyük bir baþka bankayla, Schaaffhauseizscher Bankverein ile birleþerek, sermayesini 300 milyona çýkardý. Elbette ki bu
egemenlik savaþýmý, iki banka arasýnda, gittikçe daha sýk ve daha
sürekli birtakým anlaþmalarla birlikte yürüyecekti. Bankalardaki
bu geliþmenin en ýlýmlý ve en titiz bir burjuva reform anlayýþýnýn
ötesine hiçbir zaman geçmeyen bir anlayýþla ekonomik sorunlarý
inceleyen uzman kiþilerde uyandýrdýðý düþünceler þöyledir:
Disconto Gisellschaftýn sermayesinin 300 milyon marka yükselmesi konusunda Alman dergisi Die Bankta þöyle deniyordu:
Öbür bankalar da ayný yolu izleyecektir. Bugün ekonomik yönden
Almanyayý yönetmekte olan 300 kiþi, [sayfa 44] zamanla 50ye, 25e
inecek, hatta daha da azalacaktýr. Öte yandan, modern yoðunlaþma
hareketinin yalnýz bankacýlýk alanýnda kalacaðý da söylenemez.
Bankalar arasýndaki bu sýký iliþkiler, onlarýn koruduðu sanayi toplu-
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luklarýnýn da biraraya gelmesini gerektirecektir. ... Günün birinde
uyandýðýmýzda, çevremizde tröstlerden baþka þey göremeyip þaþýracaðýz; özel tekellerin yerine devlet tekellerini geçirmek zorunluluðunu duyacaðýz. Bununla birlikte, iþleri, hisse senetleriyle biraz hýzlanmýþ olarak kendi serbest geliþmelerine býrakmýþ olmaktan baþka
bir suç bulamayacaðýz kendimize.30
Ýþte burjuva gazeteciliðinin güçsüzlüðüne güzel bir örnek.
Burjuva bilimi ise, daha az içten olmasýyla, iþlerin esasýný örtbas etmek, ormaný aðaçlarla maskelemek eðilimiyle, bundan ayrýlýr. Yoðunlaþmanýn sonuçlarýna þaþmak, kapitalist Alman hükümetini
ya da kapitalist toplumu (bizi) suçlamak; týpký Amerikan tröstlerinden korkan ve tröstler kadar teknik ve ekonomik ilerlemeyi
hýzlandýramadýklarý31 gerekçesiyle Alman kartellerini onlara yeðleyen Alman kartel uzmaný Tschierschky gibi, hisse senedi iþlemlerinin yoðunlaþmayý artýracaðýndan korkmak  bu, güçsüzlük deðil
de nedir?
Ama gerçekler, gerçekler olarak kalýr. Belki bugün, Almanya
da, tröstlere deðil, yalnýzca kartellere raslanýyor; ama gene de, Almanya, 300ü aþmayan büyük sermaye tarafýndan yönetilmektedir.
Üstelik bu sayý, gittikçe azalmaktadýr. Her durumda ve bütün kapitalist ülkelerde, bankalarý yöneten yasalar arasýndaki farklar ne olursa
olsun, bankalarýn, sermaye yoðunlaþmasý ve tekellerin oluþumu
sürecini kuvvetlendirdikleri ve hýzlandýrdýklarý bir gerçektir.
Marx, yarým yüzyýl önce, Kapitalde (Rusça çeviri, c. III, Kitap
2, s. 144.).[10] Bankacýlýk sistemi, gerçekte genel [sayfa 45] bir defter
tutma ve üretim araçlarýnýn toplumsal bir ölçekte daðýlma biçimine
sahiptir; ama, yalnýzca bu biçime. Banka sermayelerinin artmasý,
büyük bankalarýn þube ve ajans sayýlarýnýn ve cari hesap adetlerinin
çoðalmasý konusunda yukarda belirttiðimiz rakamlar, bütün bir
kapitalistler sýnýfýnýn genel muhasebesini somut bir biçimde sunmaktadýr bize; bütün bir kapitalistler sýnýfý dedik, aslýnda kapitalist
olmayan unsurlar da katýlmaktadýr buna, çünkü bankalar, kýsa bir
süre için de olsa, küçük iþadamlarýnýn memurlarýn, iþçi sýnýfýnýn
çok ince üst tabakasýnýn her çeþit para gelirlerini de toplamaktadýr.
Üretim araçlarýnýn genel daðýlýmý ise kesinlikle, modern bankalarýn
30
31

A. Lansburgh, Die Bank mit den 300 millionen, Die Bank, 1914, 1, s. 426.
S. Tschierschky, adý geçen yapýt, s. 128.
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geliþmesinden doðar. Sayýlarý Fransada 3-6, Almanyada 6-8 olan
bu bankalarýn en önemlilerinin ellerinde milyarlar dönmektedir.
Ne var ki, sorunun özü sözkonusu olduðunda, üretim araçlarýnýn
bu daðýlýmý, hiçbir genel çizgi taþýmaz; tamamýyla özeldir, yani
büyük sermayenin, ilk planda da en büyük sermayenin, halk yýðýnlarýnýn güçlükle beslendiði, tüm tarýmsal geliþmenin sanayideki
geliþmelerden onarýlmaz bir þekilde geri kaldýðý, sanayi içinde de
aðýr sanayiin öbür sanayi kollarýný haraca kestiði koþullar altýnda
oluþan tekelci sermayenin çýkarlarýna göre iþlemektedir.
Tasarruf sandýklarý ve postaneler de kapitalist ekonominin
toplumsallaþmasýnda bankalarla rekabet etmeye baþlýyor. Bunlar,
daha ademi merkeziyetçi kurumlardýr; yani etkileri daha büyük
sayýda yerel birimlere, daha uzak yerlere, daha geniþ bir nüfus kesimine yayýlmaktadýr. Bir Amerikan komisyonu, bankalardaki ve
tasarruf sandýklarýndaki mevduatýn karþýlýklý geliþmesi üzerine þu
rakamlarý elde etmiþtir32 [tablo - 5]:
[TABLO  5]
MEVDUAT
(MÝLYAR MARK)

1.6
2.0
4.2

0.9
2.1
4.2

Bankalar

Tasarruf
Sandýklarý

Bankalar
?
1.5
3.7

0.5
1.1
7.1

Tasarruf
Sandýklarý

8.4
12.4
23.2

Almanya
Kredi
Þirketleri

1880
1888
1909

Fransa

Tasarruf
Sandýklarý

Yýllar

Bankalar

Ýngiltere

0.4
0.4
2.2

2.6
4.5
13.9

Mevduata %4-4,25 faiz ödeyen tasarruf sandýklarý, sermayelerine kârlý plasmanlar aramak, poliçe, ipotek vb. [sayfa 46] iþlemlerine girmek zorunda kalmaktadýr. Böylece bankalar ve tasarruf
sandýklarý arasýndaki sýnýrlar giderek silinmektedir. Bu bakýmdan,
örneðin Boshum ve Erfurt Ticaret Odalarý, senet iskonto etmek
gibi tamamýyla banka iþlemi sayýlan iþlerin tasarruf sandýklarý tarafýn32
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dan yapýlmasýnýn yasaklanmasýný istiyorlar. Postaneler tarafýndan
yapýlmakta olan banka iþlemlerinin de sýnýrlandýrýlmasýný gerekli
görüyorlar.33 Banka kodamanlarý, ummadýklarý bir yerde, devlet tekelinin iþe elatmasýndan korkar görünüyorlar. Ancak þurasý da besbelli ki, bu korku, ayný dairenin iki yönetici bölümü arasýndaki rekabetin çerçevesini aþmamaktadýr. Çünkü, bir yandan, tasarruf sandýklarýna emanet edilmiþ milyarlar kesinlikle gene o ayný kodamanlarýn emrinde demektir: öte yandan, kapitalist toplumdaki devlet
tekeli, aslýnda, þu ya da bu sanayi alanýndaki iflas sýnýrýna gelmiþ
milyonerlerin gelirlerini artýrmak ve güvence altýna almak için kullanýlan bir araçtan baþka bir þey ifade etmemektedir.
Serbest rekabetin hüküm sürdüðü eski kapitalizmin yerini,
tekellerin egemen olduðu bir yenisinin almasý, doðurduðu birçok
sonuçlar arasýnda Borsanýn önemini de [sayfa 47] azaltmamýþtýr. Die
Bank dergisi þöyle yazar:
Borsa, eskiden, bankalarýn çýkardýklarý kýymetleri henüz
müþterileri arasýna plase edemediði zamanlarda sahip olduðu o
vazgeçilmez deðiþim aracýsý niteliðini uzun bir süreden beri yitirmiþ
bulunuyor.34
Her banka, bir Borsadýr. Banka ne denli büyük, iþlemlerindeki yoðunlaþma ne denli ilerlemiþ olursa, bu özleyiþ de o denli
gerçeklik kazanmýþ olur.35
Borsa, bir zamanlar, 1870i izleyen yýllarda, gençlik taþkýnlýklarý içinde [1873 borsa bunalýmýna,[11] Gründerzeit [12] þirketi rezaletlerine vb. ince bir ima] Almanyanýn sanayileþme çaðýný açmýþtý
... bugün ise bankalar ve sanayi, bu iþi kendi baþlarýna yapabilecek
güçteler. Büyük bankalarýmýzýn Borsa üzerindeki egemenliði, iyice
örgütlenmiþ Alman sýnai devletinin ifadesinden baþka bir þey
deðildir. Otomatik olarak iþleyen ekonomik yasalar alaný daralýr,
buna karþýlýk bankalarla ilgili bilinçli çalýþma düzeni önemli ölçüde
geniþletilirse, ulusal ekonomi konusunda birkaç yöneticiye düþen
sorumluluk payý da çok geniþ oranlarda artmýþ olacaktýr. Alman
Profesörü Schulze-Gaevernitz böyle yazýyor.36 Alman emperyalizminin bu savunucusu, bütün ülkelerin emperyalistleri üzerinde oto33
34
35

Die Bank, 1913, s. 811, 1022; 1914, s. 713.
Die Bank, 1914, s. 316.
Dr. Oscar Stillich, Geld-und Bankwesen. Berlin L%7, s. 169.
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ritesi olan bu savunucu, ekonomik yaþamýn bankalarca bilinçli
bir biçimde düzenlenmesi olayýnýn, aslýnda iyi örgütlenmiþ bir
avuç tekelci tarafýndan halk yýðýnlarýnýn soyulmasý demek olduðunu,
bu ayrýntýyý, maskelemeye çalýþýr. Çünkü, burjuva profesörün görevi, banka tekelcilerinin bütün mekanizmasýný çýrýlçýplak ortaya
koymak ya da entrikalarýný belirtmek deðil, tersine, onlarý daha az
iðrenç göstermektir.
Daha yetkin bir iktisatçý ve maliyeci olan Riesser de, [sayfa
48] yadsýnýlamaz gerçeklerden birtakým boþ tümcelerin yardýmýyla
sýyrýlmaya çalýþmaktadýr: ... Borsa, gitgide, menkul kýymetlerin dolaþýmý ve bütün ekonomik yaþam için pek gerekli olan niteliðini: yani yalnýzca en doðru ölçen alet olma özelliðini deðil, ayný zamanda,
kendine yönelen bütün ekonomik hareketlerin otomatik düzenleyicisi diyebileceðimiz özelliðini de yitirmektedir.37
Baþka bir deyiþle, eski kapitalizm, serbest rekabet kapitalizmi,
mutlak ve vazgeçilmez düzenleyicisi Borsa ile birlikte, ortadan ebediyen kaybolmaktadýr. Geçici bir dönemin belirtilerini taþýyan, serbest rekabet ve tekel karýþýmý yeni bir kapitalizm, onun yerini alýyor.
Böylece soru kendiliðinden doðmaktadýr: bugünkü kapitalizmin
bu geçiþi neye yöneliyor? Ne var ki, burjuva bilginleri bu soruyu
sormaktan korkuyorlar.
Otuz yýl önce, iþçilerin el emeði dýþýnda kalan ekonomik
çalýþmanýn onda-dokuzunu, serbest rekabet düzeni içindeki yumuþakbaþlý iþverenler yapardý. Bugün ise, ekonomide bu zihinsel çabanýn onda-dokuzu memurlar tarafýndan yerine getirilmektedir.
Banka, bu evrimin baþýndadýr.38
Schulze-Gaevernitzin bu itirafý, bir kez daha, bugünkü kapitalizmin emperyalist aþamadaki kapitalizmin geçiþ olayýnýn neye
yöneldiði sorusunu akla getiriyor.
Yoðunlaþma sürecinin gücüyle, bütün kapitalist ekonominin baþýnda kalan bazý bankalarda, doðal olarak, tekel anlaþmalarý,
bir banka tröstüne doðru gitgide daha belirgin bir kayma eðilimi
taþýyacaktýr. Amerikada, artýk dokuz deðil, ama çok büyük iki ban36
Schulze-Gaevernitz, Die deutsche Kreditbank, Grundriss der Sozialökonomikde,
Tübingen 1915, a. 101.
37
Riesser, adý geçen yapýt, 4. baský, s. 629.
38
Schulze-Gaevernitz, Die deutsche Kreditbank, Grundriss der Sozialökonomik,
Tübingen 1915, s. 151.
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ka, milyarder Rockefellerýn ve Morganýn bankalarý, 11 milyar marka
ulaþan bir sermayeye hükmetmektedir.39 9Almanyada yukarda belirttiðimiz [sayfa 49] Schaaffhausen Birliðinin Disconto Gesellschaft
tarafýndan emilmesi olayý, Borsanýn önde gelen yayýn organlarýndan Frankfurtter Zeitungda[13] þöyle deðerlendiriliyordu:
Bankalarýn yoðunlaþmasýndaki artma hareketi, genel olarak
kredi talebinde bulunabilecek kurumlar çevresini de daraltmaktadýr.
Sanayi ile mali dünya arasýndaki sýký iliþki, banka sermayesine
muhtaç sanayi þirketlerinin hareket özgürlüðünü sýnýrlamaktadýr.
Bu yüzden, büyük sanayi, bankalarýn artan tröstleþme eðilimini
farklý duygularla izlemektedir. Gerçekten birçok kez büyük banka
gruplarý arasýnda rekabeti sýnýrlama amacýný taþýyan anlaþmalara
giriþildiði gözlemlenmiþtir.40
Bankalardaki geliþmenin son sözünü bir kez daha söyleyelim: tekel.
Bankalarla sanayi arasýndaki sýký iliþkiye gelince, bankalarýn
yeni rolü belki de en açýk biçimde bu alanda görülmektedir. Bir
banka, bir sanayicinin senedini iskonto ettiði zaman, ona bir cari
hesap vb. açacak, ve bu iþlemler, tek tek alýnýrsa, o sanayicinin baðýmsýzlýðýna zarar vermeyecek, banka da mütevazi bir aracý rolünün
dýþýna çýkmýþ olmayacaktýr. Ancak bu iþlemler çoðalýr ve yerleþik
bir durum kazanýrsa, bir iþletmenin cari hesabýnýn tutulmasý, bankaya, bu müþterisinin ekonomik durumu hakkýnda her zaman daha
geniþ ve daha açýk bilgi edinme olanaðý saðlýyorsa ki daima böyle
olmaktadýr, o sýnai iþletme, gitgide daha büyük ölçüde bankaya
karþý baðýmlý olmaya baþlar.
Ayný zamanda, bankalar ve büyük ticari ve sýnai iþletmeler
arasýnda bir çeþit kiþisel birleþmenin, hisse senetleri alýmý yoluyla
bir kaynaþma olayýnýn geliþtiði, bunun da sýnai ve ticari iþletmelerin
denetim (ya da yönetim) kurullarýna banka müdürlerinin geçmesiyle, ya da tersinin olmasýyla, gerçekleþtiði de görülmektedir. Alman
iktisatcýsý Jeidels, [sayfa 50] bu çeþit sermaye ve iþletme yoðunlaþmasý
hakkýnda çok önemli belgeler toplamýþtýr. Buna göre, Berlindeki
en büyük altý banka, müdürleriyle 344 sanayi þirketinde, ayrýca yönetim kurulu üyeleriyle baþka 47 sanayi þirketinde temsil edilmek39
40

Die Bank, 1912, 1. s. 435.
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tedir; yani toplam olarak 751 þirkette. Bu sonuncularýn 289unda,
ya yönetim kurulu baþkanlýðý ya da iki üyelik ele geçirilmiþtir. Bu
þirketler en çeþitli ticaret ve sanayi alanlarýna yayýlýr: sigorta, ulaþtýrma, lokantalar, tiyatrolar, sinema filmciliði vb.. Öte yandan, 1910da,
ayný altý bankanýn denetim kurullarýnda 51 büyük sýnai iþletmenin
temsilcileri bulunuyordu; örneðin bunlardan biri de Krupp firmasýna
baðlý Hapag (Hamburg-Amerikan) adlý büyük denizcilik kumpanyasýnýn müdürüydü. Bu altý bankanýn herbiri, yüzlerce sanayi þirketinin çýkardýðý hisse senetlerine ve tahvillere katýlmýþlardý; bu þirketlerin sayýsý 281 ve 419 arasýnda deðiþiyordu.41
Bankalarýn ve sanayilerin kiþisel birliki, hükümet ile bunlar
arasýndaki kiþisel birlikle tamamlanmýþtýr.
Þöyle yazar Jeidels: Denetim kurullarýndaki sandalyeler, ünlü
kiþilere ve devlet makamlarýyla iliþkileri önemli ölçüde kolaylaþtýrabilecek [!!] eski memurlara rahatça sunulmaktadýr. ... Büyük bir
bankanýn denetim kurulunda, genellikle bir parlamento üyesi ya
da Berlin belediyesinden bir üye bulunur.
Hazýrlanma ve, denebilirse büyük kapitalist tekeller noktasýna ulaþma, bütün doðal ya da doðaüstü araçlar kullanýlarak
tam hýzla devam etmektedir. Bundan da, modern kapitalist toplumun birkaç yüz finans kralý arasýnda, bir çeþit sistematik iþbölümü
meydana gelmektedir.
[Bankalarýn yönetim kurullarýna vb. giren] bazý büyük sanayicilerin faaliyet alanlarýndaki bu geniþlemeye koþut olarak, belli
sanayi bölgelerinin, taþradaki banka müdürlerinin [sayfa 51] sorumluluðuna býrakýlmasý, büyük bankalarýn yöneticileri için belli bir uzmanlýk alaný yaratmaktadýr. Böyle bir uzmanlaþma, genellikle, yalnýz
büyük bankalarda, özellikle de sanayi dünyasýyla iyice yaygýn iliþkiler
kurulduðunda olanaklý olabilir. Bu iþbölümü iki yönde oluþur: bir
yandan, bütün sanayi iliþkileri o iþte uzmanlaþmýþ bir müdüre verilir;
öte yandan, her müdür ayrý iþletmelerin ya da. üretimleri ve kârlarý
birbirine baðlý bir iþletme grubunun denetimini üstlenir. ... [Kapitalizm daha þimdiden ayrý ayrý iþletmelere örgütlü bir denetim uygulama dönemine girmiþ bulunuyor:] Bunlardan birinin uzmanlýðý Alman sanayii, hatta bazan yalnýzca Batý Almanyadaki sanayi olmaktadýr [Batý Almanya, sanayi yönünden, ülkenin en geliþmiþ kýsmýdýr];
41
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ötekiler ise, yabancý devletler ve yabancý sanayi ile iliþkilerde, sanayicilerin kiþilikleri hakkýnda toplanacak bilgiler, Borsa iþleri vb. konularýnda uzmanlaþýrlar. Ayrýca, çoðu kez, her banka müdürü, bir
bölgenin ya da sanayi kolunun iþleriyle görevlendirilir. ... Örneðin,
biri bellibaþlý elektrik þirketlerinin, bir baþkasý kimyasal maddeler,
bira, þeker fabrikalarýnýn denetim kurullarýnda çalýþýr; baþka biri,
kýyýda kalmýþ birkaç iþletme ve ayný zamanda sigorta þirketlerinin
denetim kurullarýnda görevlidir. ... Kýsacasý, büyük bankalarda çalýþma alaný geniþledikçe, iþlemler çeþitlendikçe, yöneticiler arasýnda
iþbölümü de, kuþkusuz, onlarý salt bankacýlýðýn azçok üzerine çýkarmayý, sanayiin genel sorunlarý ve farklý dallarý ilgilendiren özel sorunlar üzerinde daha yetkin karar verme durumuna getirmeyi, bankanýn sýnai etki alanýnda daha elveriþli hareket etmeyi amaçlayacak
biçimde artmaktadýr. Bu banka sistemi, sanayi ile haþýr-neþir olmuþ
kimseleri, sanayicileri, eski devlet memurlarýný, bunlardan özellikle
demiryollarý, madencilik vb. hizmetlerinde çalýþmýþ olanlarý denetim
kurullarýna seçme eðilimiyle tamamlanmaktadýr.42 [sayfa 52]
Çok küçük bazý farklarla, ayný yapýdaki kurumlarý, Fransýz
bankacýlýðýnda da görüyoruz. Örneðin, en büyük üç Fransýz bankasýndan biri olan Crédit Lyonnais, özel bir mali araþtýrmalar servisi
(service des études financiérés) kurmuþtur; burada elliden fazla
mühendis, istatistikçi, iktisatçý, hukukçu vb. sürekli olarak çalýþýr.
Servisin maliyeti altý-yedi yüz bin frank kadardýr. Bu servis, kendi
içinde sekiz bölüme ayrýlmýþtýr: biri sýnai iþletmeler hakkýnda özel
bilgiler toplamakla görevlidir; ikincisi genel istatistikleri inceler;
üçüncüsü demiryolu ve deniz ulaþtýrma kumpanyalarý ile ilgili konulara, dördüncüsü kurumlarýn sermaye durumlarýna, beþincisi mali
raporlara vb. eðilmektedir.43
Sonuçta, bir yandan, gitgide daha bütün bir kaynaþma meydana geliyor, ya da N. Ý. Buharinin güzel bir rastlantýyla dediði gibi,
banka sermayeleri ile sanayi sermayeleri içiçe bir durum kazanýyor; baþka türlü söylersek, bankalar, gerçek anlamda evrensel
niteliði olan kurumlar haline dönüþüyor. Bu konuda, sorunu en iyi
þekilde incelemiþ bir yazarýn, Jeidelsin kullandýðý terimleri, burda
Jeidels, adý geçen yapýtý s. 157.
Eugen Kaufmannýn Die Bankta Fransýz bankalarý üzerine yayýmlanmýþ yazýsý,
1909, II, s. 851 ve devamý.
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anmanýn gerekli olduðuna inanýyoruz:
Sanayi iliþkilerinin bütünüyle incelenmesi, sanayi için mali
kurumlarýn evrensel niteliðini kavramamýza yarar. Öbür banka
çeþitlerinin tersine, bankalarýn, ayaklarýnýn altýndan topraðýn kaymasýný önlemek için, bir alanda ya da belli bir sanayide uzmanlaþmasý
gereðini ileri süren bazý düþüncelerin tersine, büyük bankalar, yer
ve üretim tarzý bakýmýndan deðiþik iþletmelere olanaklý olduðunca
fazla iliþki kurmaya, farklý bölgeler ve farklý sanayi dallarýnda, bu
dallardaki iþletmelerin tarihsel geliþmelerinin sonucu olarak ortaya
çýkmýþ sermaye daðýlýmý eþitsizliklerini gidermeye çalýþmaktadýr.
... Bir eðilime göre sanayi, bankalarýn baðlarýný genelleþtirmelidir;
baþka bir eðilim, bu baðlarý sürekli [sayfa 53] kýlmak ve sýkýlaþtýrmak
yönündedir; altý büyük bankada her iki eðilime de, tamamen deðilse
bile, dikkate deðer ölçüler içinde, ve eþit olarak, yer verilmiþtir.
Sanayi ve ticaret çevrelerinde, sýk sýk bankalarýn teröründen yakýnýldýðý görülür. Bu yakýnmalarýn, aþaðýdaki örnekte görüleceði gibi, büyük bankalarýn kumanda verdikleri zamanlara raslamasýna þaþmamak gerekir. 19 Kasým 1901de Berlin D bankalarýndan biri (adlarý D harfiyle baþlayan dört büyük bankaya böyle
denmektedir), Alman-Merkez-Kuzeybatý Çimento Sendikasýnýn yönetim kuruluna aþaðýdaki mektubu yollamýþtý.
Kurumunuzun bu ayýn 18inde bir gazetede yayýnladýðý bir
ilandan anlaþýldýðýna göre, sendikanýzýn ayýn 30unda yapýlacak genel kurul toplantýsýnda, iþletmeleriniz için elveriþli görülen, ama bize uygun düþmeyen, bazý deðiþiklik kararlarý alýnmasý olasýlýðý vardýr.
Bu yüzden bugüne deðin size açmýþ bulunduðumuz krediyi kesmek
zorunda kalacaðýmýzý büyük bir üzüntüyle bildiririz. ... Ancak, sözü
edilen genel kurul toplantýsýnda, bize uygun düþmeyen herhangi
bir karar alýnmadýðý, ayrýca gelecek için bu konuda uygun güvenceler verildiði takdirde, yeni bir kredinin saðlanma olanaklarýný
görüþmeye hazýr olduðumuzu belirtiriz.44
Gerçekte bu, büyük sermaye tarafýndan ezilen küçük sermayenin hep ayný yakýnmasýdýr; yalnýz, bu olayda, küçüklerin grubuna düþen bütün bir sendikaydý! Küçük ve büyük sermaye arasýndaki
eski savaþým, bu kez yeni ve iyice yüksek bir geliþme düzeyinde
olmak üzere, yeniden baþlýyor. Hiç kuþkusuz, milyarlara hükmeden
44

46

Dr. Oscar StilIich, Geld-und Bankwesen, Berlin 1907, s. 148.

V. Ý. Lenin
Emperyalizm
Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý

büyük bankalar, eskileriyle hiçbir þekilde kýyaslanamayacak araçlar
kullanarak, teknik ilerlemeyi hýzlandýrma yeteneðine de sahiptirler.
Bankalar, örneðin, birtakým teknik araþtýrma dernekleri kurarlar,
ve elbet, bunlardan yalnýzca dost sýnai [sayfa 54] iþletmeler yararlanýr.
Bunlar arasýnda, Elektrikli Tren Araþtýrma Derneðini, Bilimsel ve
Teknik Araþtýrmalar Merkez vb. sayabiliriz.
Büyük bankalarýn yöneticilerinin, ulusal ekonomide oluþmakta olan ekonomik koþullarý bizzat görmemeleri olanaklý deðil,
ama onlar, bu koþullar karþýsýnda güçsüz kalýyorlar.
Þöyle diyor Jeidels: Son yýllarda büyük bankalarýn yönetim
ve denetim kurullarýndaki kiþilerin deðiþmelerini gözlemlemiþ bir
kimse, iþlerin, yavaþ yavaþ, büyük bankalarýn, sanayiin genel geliþmesine, kaçýnýlmaz ve gitgide fiili olarak, etkin bir biçimde müdahalesini düþünen birtakým yeni adamlarýn eline geçtiðine dikkat edecektir; bu yenilerle eski banka müdürleri arasýnda, iþ konusunda,
sýk sýk da kiþisel konularda, anlaþmazlýk çýktýðýna tanýk olacaktýr.
Gerçekte, sorun, kredi kurumlarý olan bankalarýn, sýnai üretim sürecine müdahale ettikleri zaman bundan zararlý çýkýp çýkmayacaklarý, kredi aracýlýðý rolleriyle ortak herhangi bir yaný olmayan ve sýnai durumun kör etkisi altýnda kendilerinin her zamankinden daha
açýk bir alana sürükleyen bir faaliyet uðruna, saðlam ilkelerini ve
güvenceli çýkarlarýný feda edip etmeyecekleridir. Bunu, eski banka
müdürlerinin çoðu onaylamaktadýr; genç müdürlerin çoðu ise, sýnai
sorunlara etkin bir müdahaleyi, modern büyük sanayi ile birlikte
büyük bankalarýn ve sýnai faaliyetin, bugünkü bankalarý doðurduðu
zorunluluða eþ bir zorunluluk olarak görülüyorlar. Her iki taraf,
yalnýz bir noktada, büyük bankalarýn yeni faaliyetlerinde, ne deðiþmez ilkelerin, ne de somut bir amacýn bulunmadýðý noktasýnda
birleþmektedir.45
Eski kapitalizm gününü doldurmuþtur. Yenisi ise bir geçiþ
dönemini yaþýyor. Tekeller ile serbest rekabeti uzlaþtýrmak için
deðiþmez ilkeler ve somut bir amaç peþinde koþmak, elbette
ki, boþuna bir çaba olacaktýr. Uygulamada [sayfa 55] çalýþanlarýn itiraflarý ile Schulze-Gaevernitz, Liefmann ve baþka teorisyenler gibi
örgütlü kapitalizmin resmi savunucularýnýn coþkun övgüleri
birbirini hiç de tutmamaktadýr.
45
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Büyük bankalarýn bu yeni faaliyeti, acaba, kesin olarak,
ne zaman ortaya çýkmýþtýr? Bu önemli soruya, Jeidelsde, oldukça
açýk bir karþýlýk buluyoruz:
Sýnai iþletmelerin yeni konularý, yeni biçimleri, yeni organlarýyla, yeni hem merkeziyetçi, hem de merkeziyetçi olmayan örgütlü büyük bankalarla iliþkileri, 1890dan önce, ulusal ekonominin
karakteristik bir olayý deðildi, bir anlamda, bu çýkýþ noktasý, bankalarýn beliren sanayie ait politikalarýndan ötürü, ilk kez merkeziyetçi
olmayan iþletmelerin büyük kaynaþma olaylarýna rasladýðýmýz
1897 yýlýna deðin de getirilebilir, hatta bu tarihi daha yakýn bir zamana çekmek de olanaklýdýr; çünkü yalnýzca 1900 bunalýmý, bankacýlýkta olduðu kadar sanayide de yoðunlaþma sürecini hýzlandýrmýþ ve sanayi ile kurulmuþ baðlarý ilk kez büyük bankalarýn bir
tekeli haline getirerek, o iliþkileri daha sýký, daha kuvvetli kýlmýþtý.46
Böylece 20. yüzyýl, eski kapitalizmin, genel olarak sermaye
egemenliðinden mali-sermaye egemenliðine geçilen yeni bir kapitalizme yerini býraktýðý bir dönüm noktasýdýr. [sayfa 56]
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ÜÇ
MALÝ-SERMAYE VE MALÝ-OLÝGARÞÝ

ÞÖYLE yazar Hilferding: Sýnai sermayenin daima büyüyen
bir parçasý, onu kullanmakta olan sanayicilere ait deðildir. Sanayiciler, bundan yararlanma olanaðýný, yalnýzca, kendilerine göre sermaye sahipliðini temsil eden bankalar kanalýyla elde etmektedirler.
Öte yandan, bankalar da, gitgide artan bir sermaye kýsmýný, sanayide
tutmak zorundadýr. Böylece bankalar, gittikçe artan ölçüde, birer
sanayi kapitalisti haline geliyor. Gerçekte, sanayi sermayesi haline
dönüþen bu banka sermayesine yani para-sermayeye mali-sermaye, (finance capital) diyorum. Kýsacasý, mali-sermaye, bankalarýn çekip çevirdiði, sanayicilerin kullandýðý bir sermaye oluyor.47
[sayfa 57]
47

R. Hilferding, Das Finanzkapital, 2. baský, s. 301.
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Bu taným, eksiktir; çünkü çok önemli bir olguyu, üretimin
ve sermayenin geniþleyen yoðunlaþmasýnýn tekellere yolaçtýðý ve
hâlâ açmakta olduðu olgusunu, sessizce geçiþtirmektedir. Ancak,
gene de Hilferdingin genellikle bütün yapýtý, ve özellikle yapýtýn bu
tanýmý aldýðýmýz bölümden önceki iki bölümü, kapitalist tekellerin
rolü üzerinde gereðince durmaktadýr.
Üretimin yoðunlaþmasý, bunun sonucu olarak, tekeller; sanayiin ve bankalarýn kaynaþmasý ya da içiçe girmesi  iþte mali-sermayenin oluþum tarihi ve bu kavramýn özü.
Þimdi geriye kapitalist tekeller yönetiminin, meta üretimi
ve özel mülkiyet rejimi içinde, nasýl kaçýnýlmaz bir biçimde, bir
mali-oligarþi egemenliði haline geldiðini açýklamak kalýyor. Hemen
belirtelim ki, Alman yalnýzca Alman deðil burjuva biliminin Riesser, Schulze-Gaevernitz, Liefmann vb. gibi temsilcilerinin hepsi de,
emperyalizmin ve mali-sermayenin savunucularýdýr. Bu oligarþinin
oluþum mekanizmasýný, usullerini, yasak ya da caiz gelirlerinin
oranlarýný, parlamento ile iliþkilerini vb., vb. açýklayacaklarý yerde,
onlarý hafif göstermeye, süslemeye çalýþýyorlar. Tumturaklý ve belirsiz tümcelerle, banka müdürlerinin sorumluluk duygularýna seslenerek, Prusyalý memurlara görev duygularýndan ötürü övgüler
döþenerek, tekellerin gözetim ve düzenlemeleri için hazýrlanan
gülünç yasa tasarýlarýný, en ciddi bir tavýrla ve ayrýntýlý bir biçimde
tahlile giriþerek, teori konusunda, Profesör Liefmannýn ulaþtýðý þu
bilimsel tanýmlama gibi budalalýklara baþvurarak, bu lanetli
sorularý savuþturmak istiyorlar: T i c a r e t, m a l l a r ý t o p l a m a y ý, m u h a f a z a e t m e y i v e e m r e a m a d e
tutmayý
a m a ç l a y a n s ý n a i b i r f a a l i y e t t i r.48
(Ýtalikler profesöründür.) Bu sözlerden çýkacak sonuç þudur: ticaret,
deðiþimi [sayfa 58] (mübadeleyi) bilmeyen ilkel insanda da vardý,
sosyalist toplumda da olacaktýr!
Ancak mali-oligarþinin müthiþ egemenliðiyle ilgili korkunç
gerçekler öylesine bellidir ki, bütün kapitalist ülkelerde, Amerikada,
Fransada, Almanyada, burjuva anlayýþla yazýlmýþ, ama gene de,
bu mali-oligarþinin bayaðý cinsten de olsa doðruya oldukça yakýn ve eleþtirel bir tablosunu veren bir yazýn türemiþ bulunuyor.
Her þeyden önce, temelde, yukarda bir-iki sözcükle deðin48
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diðimiz holding sistemi var. Bu konuya, ilk deðinen deðilse bile,
ilk deðinenlerden biri olan Alman iktisatçýsý Heymann þöyle diyor:
Yöneticiler, esas-þirketi, [sözcüðü sözcüðüne: ana-þirket]
o da baðlý þirketleri [kýz-þirketler], onlar da baðlý þirketlere baðlý
þirketleri [torun-þirketler] vb. denetlemektedir. Bu yolla, büyük
bir sermayeye sahip olmadan da, üretimin geniþ alanlarýna egemen olmak olanaklýdýr. Çünkü, üretimi denetleyebilmek için sermayenin %50sine sahip olmak yetiyorsa, yöneticinin, ikinci
derecede baðlý þirketlerin 8 milyonluk sermayesini denetleyebilmesi için, 1 milyon sermaye sahibi olmasý yetmektedir. Hatta bu
içice durum daha da ileri götürüldüðünde, 1 milyon sermaye ile
onaltý milyonun, otuziki milyonun vb. denetimi de olanaklý olabilmektedir.49
Gerçekte, deneyimler gösteriyor ki, sermayesi hisse senetlerine bölünmüþ bir þirketin iþlerine egemen olmak için, hisselerin
%40ýný elde etmek de yetiyor;50 çünkü küçük ve daðýnýk hisse sahiplerinden bir kýsmýnýn, pratik olarak, genel kurul toplantýlarýna
katýlma olanaðý yoktur. Burjuva bilgiçleri ve sözümona sosyal-demokrat oportünistler, hisselerin demokratlaþmasýyla, sermayenin de demokratlaþacaðýný, [sayfa 59] küçük üretimin öneminin artacaðýný, rolünün büyüyeceðini umuyorlar (ya da umduklarýný söylüyorlar); oysa bu, aslýnda, mali-oligarþinin gücünü artýrma yollarýndan biridir. Bunun içindir ki, daha ileri, daha eski, daha deneyimli kapitalist ülkelerde, küçük deðerde hisse senetleri çýkartýlmasýna yasalarca izin verilmiþtir. Almanyada hisse senetlerinin bin
marktan fazla itibari deðerde olmasý, yasalarca yasaklanmýþ bulunmaktadýr; bu yüzden Almanyadaki açýkgöz parababalarý, 1 sterlinlik
(20 marklýk, 10 rublelik) hisse senedi bile çýkarýlabilen Ýngiltereye
kýskanç gözlerle bakarlar. Almanyadaki en büyük sanayicilerden
ve para krallarýndan biri olan Siemens, 7 Haziran 1900 tarihinde,
Reichstaga, bir sterlinlik hisse senetlerinin Britanya emperyalizminin temeli olduðunu söylemiþti.51 Bu tüccar, Rus marksizminin
kurucusu geçinen[14] ve emperyalizmi halklarýn birine özgü bir kusur
49
Hans Gideon Heymann, Die Gemischten werke im deutschen Grosseisengewerbe,
Stuttgart 1904, s. 268-269.
50
Liefmann, Beteiligungsges, vb., s. 258.
51
Schulze-Gaevernitz, Grundriss der Sozialökonamik, c. 2, s. 110.
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olarak gören bazý aðzý kalabalýk yazarlardan daha köklü, daha
marksist bir emperyalizm anlayýþýna ulaþmýþtý
Ancak, holding sistemi, yalnýzca tekelcilerin gücünü iyice
artýrmaya yaramaz, onlara, hiçbir ceza korkusu olmaksýzýn, halký
oyuna getirmek ve en kirli iþlere girmek olanaklarýný da saðlar;
çünkü ana-þirketin yöneticileri, özerk sayýlan baðlý þirketlerin
iþlerinden yasalar karþýsýnda sorumlu deðillerdir; bu yüzden de bu
baðlý þirketler aracýlýðýyla, her þeyi kabul ettirebilirler. Ýþte Die
Bank adlý Alman dergisinin Mayýs 114 tarihli sayýsýndan aldýðýmýz
bir örnek:
Daha birkaç yýl önce, en iyi kazanç saðlayan Alman iþletmelerinden biri olan Casseldeki Spring Çelik Anonim Þirketi, kötü
yönetim sonucu öyle bir noktaya geldi ki, daðýttýðý temettü oraný
%15ten sýfýra düþtü. Yönetim kurulu, hissedarlarýn haberi olmaksýzýn, baðlý þirketlerden birine, [sayfa 60] itibari sermayesi Yalnýzca
birkaç yüz bin mark olan Hassia þirketine, 6 milyon mark tutarýnda
bir borç vermiþti. Anaþirketin sermayesinin hemen hemen üç katýný
bulan bu yüklenme, bilançolarda da hiç görünmemekteydi. Bu
ihmal yasalara aykýrý da deðildi; ticari mevzuatýn hiçbir maddesine
aykýrý hareket edilmemiþ olduðu için, bu durumun tam iki yýl
boyunca sessizce geçiþtirilmesi olanaklý olmuþtu. Sorumlu kiþi
olarak bu bilançolara imza koymuþ olan denetim kurulu baþkaný,
bugün olduðu gibi o zaman da, ayný zamanda, Cassel ticaret odasý
baþkaný bulunmaktaydý. Hissedarlar Hassia þirketine verilen bu
borçtan, çok sonra, bunun hatalý bir iþ olduðu ortaya çýktýðýnda ...
(yazarýn bu sözcüðü týrnak içine almasý gerekirdi) ... durumu önceden bilenlerin kendi hisse senetlerini satmalarýndan sonra, bunlarýn deðerleri %100e yakýn bir düþüþ gösterdiði zaman haberdar
olabildiler....
Sermayesi hisse senetlerine bölünmüþ þirketlerde raslanan
bu tipik bilanço cambazlýðý, bize, yönetim kurullarýnýn en tehlikeli
iþlere tek baþýna çalýþan iþadamlarýndan daha rahatlýkla girmelerindeki nedeni açýklamaktadýr. Modern bilanço tekniði, yalnýzca
giriþilen riskli iþleri sýradan hissedarlardan gizleme olanaðý saðlamamakta, ayný zamanda, asýl çýkar sahiplerine, kendi hisse senetlerini zamanýnda elden çýkararak, baþarýsýz bir deneyimin sonuçlarýndan kaçýnma olanaðý da hazýrlamakta; oysa kendi baþýna
çalýþan iþadamý, attýðý her tehlikeli adýmýn cezasýný gene kendisi
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çekmektedir. ...
Birçok anonim þirketin bilançosu, belgenin gerçek anlamýný belirten alttaki iþaretleri okuyabilmek için ilkin üstte görünen
baþka bir yazýnýn silinmesi gereken ortaçað palimpsestlerini akla
getirmektedir. (Palimpsest: üzerine yeni bir yazý yazýlmak için,
asýl yazýnýn silinmiþ olduðu parþömen.)
Bir bilançoyu anlaþýlmaz duruma sokmak için en çok kullanýlan ve en basit yöntem, yeni yeni baðlý þirketler [sayfa 61] kurarak,
ya da edinerek, tek bir iþletmeyi parçalara bölmektir. Sözkonusu
sistemin meþru olan ya da olmayan amaçlar açýsýndan doðurduðu
yararlar öylesine ortadadýr ki, bunu kabul etmeyen büyük þirketler
birer istisna oluþturur.52
Yazar, örnek olarak, bu sistemi geniþ ölçüde uygulayan en
büyük tekellerden birin, ünlü General Elektrik Þirketini (ilerde
tekrar sözkonusu edeceðimiz AEGyi) veriyor. 1912 yýlýnda, bu þirketin, 175 ya da 200 baþka þirketin sermayesine katýldýðý, kuþkusuz,
bunlara egemen olduðu, ve toplam olarak aþaðýyukarý 1,5 milyar
marklýk bir sermayeyi denetlediði tahmin edilmekteydi.53
Bütün denetim ve gözetim kurallarý, bilançolarýn yayýnlanmasý, bunlar için açýk þemalar düzenlenmesi vb. iyi düþünceli profesör ve memurlarýn yani kapitalizmi savunmak ve daha az kusurlu
kýlmak gibi bir iyi niyette dolu olanlarýn, halkýn dikkatini çelmek
için söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü özel mülkiyet hakký kutsaldýr, ve kimsenin hisse senetleri almasýna, satmasýna, rehine vermesine engel olunulamamaktadýr.
Holding sisteminin büyük Rus bankalarýnda nasýl geliþmeler gösterdiðini kavramak için, Rus-Çin bankasýnda onbeþ yýl
çalýþmýþ ve, 1914te, metnine pek de uymayan Büyük Bankalar ve
Dünya Pazarý adlý bir kitap yayýmlamýþ bulunan, E. Agahdýn verdiði
rakamlara baþvuracaðýz.54 Yazar, büyük Rus bankalarýný, baþlýca iki
gruba ayýrýyor: (a) holding sistemini uygulayanlar ve (b) baðýmsýz
bankalar (ancak burada, baðýmsýzlýk kavramýyla, keyfi bir þekilde,
52
53
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yalnýzca yabancý bankalar karþýsýndaki baðýmsýzlýk [sayfa 62] anlaþýlmaktadýr.) Yazar, birinci grubu da üç ayrý alt-gruba ayýrmaktadýr:
1) Alman holdingleri; 2) Ýngiliz holdingleri; 3) Fransýz holdingleri.
Yani sözü edilen her üç ülkenin yabancý bankalarýnýn holdinglerini
ve egemenliðini gözönünde tutmuþ olmaktadýr. Ayrýca yazar, yatýrýlmýþ banka sermayelerini üretken (sanayi ve ticaret alanlarýnda)
ve spekülatif (borsa ve para iþlemleri uygulanmýþ) sermaye olarak
ikiye ayýrýyor. Böylece E. Agahd kendine uygun düþen küçük-burjuva
reformist görüþüyle, kapitalist düzen içinde, bu iki çeþit yatýrýmý
birbirinden ayýrmayý ve ikincisini yoketmeyi hayal ediyor.
Þu rakamlarý veriyor bize [tablo - 6]:
[TABLO - 6]
BANKALARIN AKTÝFLERÝ
(1913 EKÝM-KASIM BÝLANÇOLARINA GÖRE)
(MÝLYON RUBLE)

Rus Banka Gruplarý
a 1) Dört banka: Sibirya Ticaret, Rusya,
Uluslararasý, Ýskonto Bankalarý . . . . . . . . . . .
a 2) Ýki banka: Ticaret ve Sanayi, Rus-Ýngiliz. .
a 3) Beþ banka: Rus-Asya, St.-Petersburg
Özel,
Azov-Don, Moskova Birligi, Rus-Fransýz
Ticaret. . . . . . . . . . . .
Toplam (11 Banka): . . . . . . . . .
.
b) Sekiz banka: Moskova Ticaret, VolgaKarna, Junker ve Ortaklarý, St. Petersburg
Ticaret (eski Wawelberg), Moskova (eski
Riabuþinski), Moskova Ýskonto, Moskova
Ticaret, Moskova Özel
Toplam (19 Banka): . . . . . . . . . .

Yatýrýlmýþ Sermaye
Üretken Spekülatif Toplam
413,7

859,9

1.272,8

239,3

169,1

408,4

711,8

661,2

1.373,0

1.364,8

1.689,4

3.054,2

504.2
1.869,0

391.1
2.080,5

895.3
3.949,5

[sayfa 63]

Bu rakamlara göre büyük bankalarýn 4 milyar ruble kadar
tutan aktif sermayesinin dörtte-üçünden fazlasý, (yani 3 milyar
rubleden fazla bir kýsmý) aslýnda yabancý bankalarýn baðlý þirketleri
durumunda olan bankalardan ilk planda da Paris bankalarýndan
(ünlü üçünden Union Parisienne, Paris ve Pays-Bas Bankasý, So54
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ciété Générale) ve Berlin bankalarýndan (özellikle Deutsche Bank,
ve Disconto Gesellschaft) gelmektedir. En önemli iki Rus banksý,
Rus Bankasý (Rus Dýþ Ticaret Bankasý) ve Uluslararasý Banka (St.
Petersburg Uluslararasý Ticaret Bankasý), 1906-1912 yýllarý arasýnda
dörtte-üç oranýnda Alman sermayesiyle çalýþarak sermayelerini
44 milyon rubleden 98 milyon rubleye, yedeklerini 15 milyon rubleden 39 milyon rubleye yükseltmiþlerdir. Bunlardan birincisi Berlin Deutsche Bank konsorsiyumuna, ikincisi Berlin Disconto Gesellschaft konsorsiyumuna baðlýdýr. Pek deðerli Agahd, hisse senetlerinin çoðunca Berlin bankalarýnýn elinde bulunmasýný, bunun da
Rus hissedarlarý güçsüz duruma düþürdüðünü görerek derin derin
iç geçiriyor. Oysa, elbette ki, sermayeyi ihraç eden ülkeler aslan
payýný alacaklardýr. Örneðin Deutsche Bank, Sibirya Ticaret Bankasýnýn hisse senetlerini Berline getirmiþ, bunlarý bir yýl kendi portföyünde muhafaza ettikten sonra 100 yerine 193 fiyatla, yani hemen
hemen iki katýna satmýþ; böylece de Hilferdingin kurucu kârý
dediði 6 milyon rubleye yakýn bir kazanç elde etmiþtir.
Yazarýmýz Petersburgun en büyük bankalarýnýn toplam gücünü 8.235 milyon ruble, yaklaþýk olarak 8,25 milyar ruble olarak
tahmin ediyor. Holdinglere, daha doðrusu yabancý bankalarýn egemenlik derecesine gelince, onlar için aþaðýdaki oranlarý veriyor.
Fransýz bankalarý %55; Ýngiliz bankalarý %10; Alman bankalarý %35.
Bu 8.235 milyon rublelik toplamýn 3.687 milyonu, yani %40ýndan
fazlasýný Produgol ve Prodamet sendikalarýna, petrol, metalurji ve
Çimento [sayfa 64] sendikalarýna düþtüðünü hesaplýyor. Böylece kapitalist tekellerin kuruluþu sayesinde, banka ve sanayi sermayelerinin kaynaþmasý, Rusyada da büyük ilerlemeler kaydetmiþ oluyor.
Birkaç elde toplanmýþ olan ve fiilen tekel durumu yaratan
mali-sermaye, mali-oligarþi egemenliðini güçlendirerek ve bütün
bir toplumu tekelciler yararýna haraca keserek, firmalarýn kuruluþundan, kýymetli evrak çýkarýlmasýndan, devlet tahvillerinden çok büyük
ve gittikçe artan ölçüde kârlar elde etmektedir. Ýþte Hilferdingin,
Amerikan tröstlerinin iþ yöntemlerinden binlercesi arasýndan çýkardýðý bir örnek: 1887de Havemeyer, 15 küçük þirketin kaynaþmasýndan doðan ve sermayesi 6,5 milyon dolara yükselen þeker tröstünü kurdu. Amerikalýlarýn deyimine göre tröstün sermayesi þiþirilerek 50 milyon dolar olarak gösterildi. Bu sermaye yýðýnla, ilerdeki
bir tekel durumunun kârlarý amaçlanýyordu; týpký Amerikada çelik
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tröstünün, olanaklý olduðunca fazla demir madeni alanýný, ilerde
getireceði tekel kârlarýný umarak satýn almasý gibi. Gerçekte þeker
tröstü, þeker için tekel fiyatýný belirledi; bu da ona yedi kat þiþirilmiþ
sermayeye %10 oranýnda, yani tröstün kuruluþ zamanýndaki efektif
sermayesine %70 oranýnda kâr saðladý. 1909da bu tröstün sermayesi, 90 milyon dolara yükseliyordu. Yirmiiki yýl içinde, sermayesini on katýndan fazlasýna çýkarmýþtý.
Fransada mali-oligarþi egemenliði (Lysisin 1908de Pariste
beþinci baskýsý yapýlmýþ ünlü kitabýnýn adý Fransada Mali-Oligarþiye
Karþýdýr) az farklý bir biçim içinde görünmüþtür. En güçlü bankalardan dördü, kýymetli evrak çýkarmak bakýmýndan nispi deðil, mutlak tekel durumu yaratmýþtýr. Gerçekte bu, bir büyük bankalar
tröstüdür. Ve uygulanan tekelden kýymetli evrak çýkarýlmasý dolayýsýyla büyük kârlar elde edilir. Borçlanma yoluna baþvuran bir
ülke, genellikle borç miktarýnýn %90ýndan fazlasýný [sayfa 65] alamamaktadýr; geriye kalan %10, bankalara ya da baþka aracýlara akmaktadýr. Örneðin 400 milyon franklýk Rus-Çin istikrazýndan bankalarýn
elde ettiði kâr, %8e dek yükselmiþtir; 1904teki 800 milyonluk Rus
istikrazýndan bankalara düþen kâr oraný %10du; 1904teki 62.500
milyon franklýk Fas istikrazýndan elde edilen kâr oraný ise %18,75i
bulmuþtu. Geliþme çizgisinde ilk çýkýþýný küçük tefecilikle yapan
kapitalizm, bu çizgiyi, büyük tefecilikle sona erdirmektedir. Lysis
þöyle der: Fransýzlar, Avrupanýn tefecileridir. Bütün bu ekonomik yaþam koþullarý, kapitalizmin bu dönüþümüyle derinden derine
deðiþmektedir. Nüfusta bir deðiþiklik olmadýðý; sanayide, ticarette
ve deniz yollarýnda bir durgunluk hüküm sürdüðü halde, ülkenin
tefecilikle zenginleþmesi olanaklýdýr. 8 milyon franklýk bir sermayeyi
temsil eden elli kiþi, 4 bankaya yatýrýlmýþ bulunan 2 milyar franký
denetleyebilir. Yukarda gördüðümüz holding sistemi de ayný
sonucu hazýrlamaktadýr: sözgelimi, en büyük bankalardan biri, Société Générale, baðlý þirketlerinden biri olan Mýsýr Þeker Rafinerileri için 64.000 tahvil çýkarmýþtýr. Bu tahvillerin ihraç fiyatý %50den
olduðu için banka daha yekten frank baþýna 50 santim kazanmaktadýr. Bu þirketin temettüleri farazi olarak yükselmiþ ve kamu,
90-100 milyon frank zarar etmiþtir. Société Généralein müdürlerinden biri, ayný zamanda, Þeker Rafinerilerinin yönetim kurulunda
bulunuyordu. Yazarýn Fransa cumhuriyeti mali bir krallýktýr; hiç
kuþkusuz büyük bankalarýmýzýn egemenliði mutlaktýr; basýný da,
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hükümeti de kendi çizgilerinde sürükler55 sonucuna varmasýnda
þaþýlacak bir yan yoktur.
Mali-sermayenin baþlýca iþlemlerinden biri olan menkul kýymetler ihracýnýn saðladýðý olaðanüstü kârlýlýk, mali-oligarþinin geliþmesinde ve güçlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Alman dergisi
Die Bankta þöyle deniyor: Her [sayfa 66] ülkede, bir yabancý istikrazýnýn plase edilmesine aracýlýktan doðan kârlar kadar, hatta ona yaklaþacak kadar, yüksek çýkar saðlayan ikinci bir uðraþ alaný daha
gösterilemez.56
Menkul kýymet ihracýndan daha fazla bir kâr saðlayan hiç
bir bankacýlýk iþlemi yoktur.
Alman Ekonomiste göre sýnai hisse senetleri çýkarýlmasýyla
saðlanan kârlar, ortalama olarak þöyledir [tablo - 7]:
[TABLO - 7]
1895 . . . . . . . . . . . . . .
1896 . . . . . . . . . . . . . .
1897 . . . . . . . . . . . . . .

38.6
36.1
66.7

1898 . . . . . . . . . . . . . .
1899 . . . . . . . . . . . . . .
1900 . . . . . . . . . . . . . .

67.7
66.9
55.2

1891-1900 arasýndaki on yýlda Alman sýnai hisse senetleri
çýkarmaktan bir milyardan fazla kâr elde edilmiþtir.57
Sanayiin atýlým dönemlerinde, mali-sermayenin kârlarý, son
derece büyük olmaktadýr; çöküntü dönemlerinde ise, küçük ve
iðreti iþletmeler mahvolur; büyük bankalar çok aþaðý fiyatlarla bunlarý satýnalýr, ya da yeniden kurulmalarý, yeniden örgütlenmeleri gibi kazançlý tasarýlarla bunlarýn sermayelerine katýlýp holdingler
yaratýrlar. Açýk veren iþletmelerin saðlamlaþtýrýlmasýnda sermayehisseleri düþük tutulmuþtur, yani kârlar en küçük sermaye üzerinden daðýtýlmakta, ve ona göre hesaplanmaktadýr. Ya da henüz, gelirler sýfýra düþmüþse, o zaman yeni sermayeye baþvurulur: bu da,
eski ve en az gelir getiren sermayeye eklenmekle, yeterince kârlý
bir durum yaratmaktadýr. Bütün bu yeniden kuruluþlar ve
yeniden örgütlenmeler, diye ekliyor Hilferding, bankalar için iki
55

40, 48.

Lysis, Contre loligarchie financière en France, Paris 1908, 5. baský, s. 11, 12, 26, 39,

Die Bank, 1913, 7. sayý, s. 630.
Stillich, adý geçen yapýt, s. 143 ve W. Sombart, Die deutsche Volkswirtschaft in 19
Jarhundert, 2. baský, 1909, s. 526, ek 8.
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bakýmdan önemli olmaktadýr: bir kez bunlar kârlý iþlemlerdir; sonra,
o daðýlmýþ þirketleri denetim altýna almak için bulunmaz birer fýrsattýr.58 [sayfa 67]
Bir örnek. 1872de, yaklaþýk olarak 40 milyon marklýk bir
sermaye ile kurulan Dortmund Maden Birliði Anonim Þirketi, ilk
yýlýnda %12 temettü daðýttýktan sonra, hisselerin fiyatý %170e yükselmiþti. Mali-sermaye aslan payýný aldý, 28 milyon marklýk ufaktefek bir miktarý o devþirdi. Bu þirketin kuruluþunda en önemli rol,
300 milyon marklýk bir sermayeye ulaþmayý baþarmýþ olan büyük
Alman bankasý Disconto Gesellschaftýn idi. Daha sonra, þirketin
temettüleri sýfýra düþtü. Hissedarlar, sermayenin bir kýsmýnýn kârzarar hesabýna geçirilmesine, yani bütününü yitirmemek için bir
parçasýndan fedakârlýk etmeye razý oldular. Böylece, otuz yýl içinde, bir saðlamlaþtýrma iþlemleri dizisiyle Birlikin hesaplarýndan
73 milyon markýn düþüldüðü görüldü.
Bugün, kurucu hissedarlarý, hisselerinin nominal deðerlerinin ancak %5ine sahiptirler.59 Ama bankalar her saðlamlaþtýrma
iþlemi yapýldýðýnda az para vurmadýlar.
Büyük geliþme halindeki kentlerin çevresinde bulunan topraklar üzerine yapýlan spekülasyonlar da mali-sermaye için son
derece kazançlý bir iþlem olmaktadýr. Bankalar tekeli, burada, toprak rantý ve ulaþtýrma yollarý tekelleri ile kaynaþýr; çünkü fiyatlarýn
yüksekliði ve topraðýn büyük kârlarla satýlmasý olanaðý vb. özellikle
kentin merkeziyle rahat ve kolay bir ulaþtýrma düzenine baðlýdýr;
bu ulaþtýrma baðlantýsý da, holding sistemi ve müdürler arasýndaki
mevki paylaþýlmasý yoluyla sözkonusu bankalara baðlý þirketlerin
elindedir. O zaman da, özellikle toprak satýþ ve ipotekleri konusunda incelemeler yapmýþ Die Bank dergisi yazarlarýndan birinin, Alman L. Eschwegein, bataklýk olarak nitelendirdiði durum ortaya
çýkar; banliyö arsalarý üzerine yapýlan dizginsiz spekülasyonlar; Berlindeki Boswau ve Knauer gibi inþaat iþletmelerinin iflasý (bu firma,
kuþkusuz, [sayfa 68] holding sistemiyle perde arkasýnda kalan ve iþten
yalnýzca 12 milyon mark zararla sýyrýlan büyük ve saygýdeðer
Deutsche Bankýn aracýlýðýyla 100 milyon mark toplamýþtý); sonra,
hayali inþaat þirketlerinden ücretlerini alamayan iþçilerin ve küçük
58
59

58

Hilferding, Das Finanzkapital, s. 152.
Stilich, adý geçen yapýt, s. 138 ve Liefmann, s. 51.
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mülkiyet sahiplerinin yýkýmý; fedakâr Berlin polisi ve idarecileri
ile imar durumlarý ve inþaat ruhsatlarýnýn belediyece verilmesini
ele almak için çevrilmek istenen dolaplar vb..60
Avrupalý profesörlerin ve iyi düþünen burjuvalarýn, sözünü
ederken hýnzýrca göz kýrptýklarý Amerikan ahlaký, mali-sermaye
döneminde, her ülkenin herhangi bir kentindeki ahlak haline de
gelmeye baþlamýþtýr.
1914 baþlarýnda, Berlinde, bir ulaþtýrma tröstünden, yani
Berlindeki üç ulaþtýrma kurumu arasýnda, kent elektrikli treni, tramvay þirketi, omnibüs þirketi arasýnda bir çýkar birliði kurulmasýndan
sözedilmekteydi.
Die Bank dergisinde þöyle deniyordu: omnibüs þirketinin
hisseleri diðer iki ulaþtýrma kurumu tarafýndan ele geçirildiðinden
beri nasýl bir niyetle hareket edildiðini herkes bilir. ... Ulaþtýrma iþlerinin birleþtirilmesiyle tasarruf saðlanacaðý, bu tasarrufun bir kýsmýnýn, sonunda, halk için de yararlý olabileceði yolundaki tasarýlar
ileri sürenlerin iyi niyetlerinden kuþku duyulamaz. Ancak, kurulmakta olan tröstün arkasýnda bankalar olduðunu unutmamalý; bunlar,
isterlerse, tekellerinde tuttuklarý taþýt araçlarýný, kendi toprak ticareti
iþlerinde rahatça kullanabilecek durumdadýr. Böyle bir varsayýmýn
gerçeðe ne denli yakýn olduðunu anlamak için, kent elektrikli tren
þirketinin kuruluþu sýrasýnda, demiryolu yapýmýna destek olmuþ
büyük bankanýn çýkarlarýnýn iþe nasýl karýþmýþ olduðunu anýmsamak
yeter. Özellikle þunu bilmek gerekiyor: bu ulaþtýrma kurumunun
çýkarlarý ile toprak alým-satýmýndaki çýkarlar içiçeydi. Demiryolunun
[sayfa 69] doðu hattýnýn nereden geçeceði belli olunca, banka, oradaki
topraklarý kendisi ve bazý ortaklarý için büyük kazanç saðlayacak
fiyatlarla elden çýkardý.61
Bir tekel, bir kez kurulup milyarlarý çekip çevirmeye baþladý
mý, siyasal rejimden ve daha baþka ayrýntý sorunlarýndan baðýmsýz olarak karþý konmaz bir biçimde toplumsal yaþamýn bütün alanlarýna sýzacaktýr. Alman ekonomi yazýnýnda, Fransýzlarýn Panama
rezaletine,[15] Amerikadaki siyasal konuþmaya iliþkin imalarýn yanýnda, Prusyalý memurlarýn görev saygýlarýna karþý aþaðýlýk övgüle60
Die Bank, 1913, 2. s. 952, L. Eschwege, Der Sumpf; ayný yapýt, 1912, 1. s. 223 ve
devamý.
61
Verkehrstrust, Die Bank, 1914, s. 89.
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re de raslanmaktadýr. Oysa gerçek þu ki, Alman bankacýlýk sorunlarýyla ilgili ayný burjuva yazýnýnda bile, salt bankacýlýk iþlemlerinin
ötesine taþýlmýþ, sözgelimi gitgide bankalarda daha çok görev kabul eden devlet memurlarýna bankalarýn çekici gelmesi konusunda þöyle denmeye baþlanmýþtýr: Ýçinden Behrenstrassede küçük
bir yer kapmayý geçiren bir devlet memurunun dürüstlüðünden
sözedilebilir mi?62 (Behrenstrasse, Berlinde, Deutsche Bank genel merkezinin bulunduðu cadde.) Die Bank dergisinin editörü
Alfred Lansburgh 1909da Bizantinizmin Ekonomik Anlamý baþka
bir yazý yayýnlamýþtý; bu yazýsýnda sözü Guillaume IInin Filistin
gezisine ve bunun yakýn sonucu olarak Baðdat demiryolunun yapýlmasýna getiriyor, tümünde kuþatmadan dolayý, öbür siyasal
günahlarýmýzýn tümünden daha sorumlu olan bu uðursuz Alman
giriþim zihniyetinin büyük yapýtýna63 deðiniyordu. (Kuþatma ile
Almanyaya karþý emperyalist bir ittifak çemberi içinde Almanyayý
tecrit eden Edward VIInin politikasý anlatýlmak isteniyor.) 1911de
ayný derginin yukarda sözünü ettiðimiz yazarý, Eschwege, Plütokrasi ve Memurlar baþlýklý bir yazý yayýnlamýþ, bu yazýsýnda, Alman
memurlardan Völker adlý birinin durumunu ele almýþtý; [sayfa 70] karteller komisyonu üyesi olan ve çalýþkanlýðýyla tanýnmýþ bulunan
Völker, bir süre sonra, en büyük kartelde, Çelik Sendikasýnda, kazançlý bir görev koparmýþtý. Hiç de rastlantý sonucu olmayan daha
birçok benzer olay karþýsýnda sözünü ettiðimiz burjuva yazarý, Alman Anayasasý tarafýndan güvence altýna alýnmýþ ekonomik özgürlüðün, ekonomik yaþamýn birçok alanýnda boþ bir tümceden ibaret
olduðunu ve plütokrasinin egemenliði bir kez kurulduktan sonra
en geniþ siyasal özgürlüðün bile, bizi, özgür olmayan insanlardan
meydana gelen bir halk olmaktan kurtaramayacaðýný64 kabul etmek zorunda kalmýþtýr.
Rusyanýn durumuna gelince, bu konuda bir örnek vermekle yetineceðiz. Birkaç yýl önce, Maliye Bakanlýðý Krediler Müdürü
Davidovun büyük bir bankanýn hizmetine girmek üzere resmi görevinden ayrýldýðý haberiyle bütün gazeteler çalkalanmýþtý; banka,
kendisine, sözleþme gereðince, birkaç yýl içinde bir milyon rubleyi
Der Zug zur Bank, Die Bank, 1909, 1. s. 79.
Ayný yapýt, s. 301.
64
Der Zug zur Bank, Die Bank, 1911, 2, s. 825; 1913, 2, s. 962.
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aþacak miktarda bir ücret vermeyi önermiþti. Krediler Müdürlüðünün görevi, bütün devlet kredi kurumlarýnýn, çalýþmalarýný
birleþtirmektir; bu cümleden olarak, baþkentteki bankalara, 800 ila
1.000 milyon rubleye kadar yükselebilen krediler verir.65
Kapitalizmin özelliði, genel olarak, sermaye sahipliðini, bu
sermayenin sanayide uygulanýþýndan; para-sermayeyi, sýnai ya da
üretken sermayeden, yalnýzca para-sermayeden elde ettiði gelirle
yaþayan rantiyeyi, sanayiciden ve sermayenin yönetimi ile doðrudan ilgili herkesten ayýrýr. Bu ayrýlma, geniþ ölçülere ulaþtýðý zaman,
mali-sermayenin egemenliði ya da emperyalizm, kapitalizmin en
yüksek aþama çizgisine gelir. Mali-sermayenin bütün öbür sermaye
çeþitlerinden üstünlüðü rantiyenin ve mali-oligarþinin egemenliði
anlamýný da taþýr; mali yönden güçlü birkaç devletin bütün öbür
devletler karþýsýndaki üstün durumunu da açýklar. [sayfa 71] Bu ayrýlma,
nereye dek gidebilir? Bu konuda, emisyon istatistiklerinden, yani
her çeþit menkul kýymetlerin hangi ölçülerde çýkarýldýðýna iliþkin
verilerden bir yargýya varýlabilir
Uluslararasý Ýstatistik Enstitüsü Bülteninde, A. Neymarck,66
bütün dünyada kýymetli evrak çýkarýlmasý üstüne çok geniþ, tam
ve karþýlaþtýrmaya elveriþli, ekonomi yazýnýnda daha sonra defalarca parça parça yararlanýlmýþ rakamlar vermiþti.
Ýþte, onar yýllýk dört dönem için verdiði rakamlar [tablo - 8]:
[TABLO - 8]
KIYMETLÝ EVRAK EMÝSYON TOPLAMI
(MÝLYAR FRANK)

1871-1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1881-1890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1891-1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1901-1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.1
64.5
100.4
197.8

1870-1880 yýllarý arasýnda emisyon miktarý bütün dünyada,
özellikle, Fransýz-Prusya savaþýndan ve Almanyada onu izleyen
Gründerzeit dolayýsýyla çýkarýlan istikraz tahvilleriyle, artmýþtýr. 19.
E. Agahd, s. 202.
Bulletin de linstitut international de statistique, c. XIX, kitap II, La Haye 1912.
Küçük devletlere ait rakamlar 1902 rakamlarýdýr. (%20 fazlalaþtýrýlmýþtýr.)
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yüzyýlýn son üç on yýldaki artýþ, genellikle, pek hýzlý deðildir. Oysa,
20. yüzyýlýn ilk on yýlýnda hemen hemen %100ü bulan oranýyla çok
hýzlý bir artýþ görülmektedir. Þu halde, 20. yüzyýlýn baþlarý, yalnýzca
daha önce sözünü ettiðimiz tekellerin (karteller, sendikalar, tröstler) deðil, ayný zamanda mali-sermayenin de geliþme gösterdiði
bir dönüm noktasýdýr.
Neymarck, 1910da, bütün dünyada çýkarýlmýþ kýymetli evrak
toplamýný aþaðýyukari 815 milyar frank olarak tahmin ediyor. Yinelenebilecek rakamlarý düþerek bu toplamý [sayfa 72] 575-600 milyara
indiriyor; bunun da ülkeler arasýndaki daðýlýþý þöyledir (toplam 600
milyar alýrsak) [tablo - 9]:
[TABLO - 9]
1910DA KIYMETLÝ EVRAK TOPLAMI
(MÝLYAR FRANK)

Ýngiltere . . . . . . . . . .
Birleþik Devletler . . . . . .
Fransa . . . . . . . . .
Almanya . . . . . . . . .
Rusya . . . . . . . . . . .
Avusturya-Macaristan . .
Ýtalya . . . . . . . . .
Japonya . . . . . . . . . . . .

142
132
110
95
31
24
14
12

}

Hollanda . . . . . . . . . . . . . . .
Belçika. . . . . . . . . . . . . . . . .
479 Ýspanya . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ýsviçre . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danimarka . . . . . . . . . . . . .
Ýsveç, Norveç, Romanya vb

12,5
7,5
7,5
6,25
3,75
2,5

Toplam . . . . . . . . . . . . . . . .

600

Kolayca görülebildiði gibi, bu rakamlar, herbiri elinde 100150 milyarlýk kýymetli evrak tutan en zengin dört kapitalist ülkede
belirgin olmaktadýr. Bunlardan ikisi Ýngiltere ve Fransa, en eski
kapitalist ülkelerdir, ve göreceðimiz gibi sömürgecilik yönünden
en zengin olanlarýdýr; diðer iki ülke Birleþik Devletler ve Almanya
, geliþme hýzý bakýmýndan da, sanayideki kapitalist tekellerin geniþlik
derecesi bakýmýndan da en ileri gitmiþ ülkelerdir. Bu dört ülke,
toplam olarak 479 milyar franka, yani dünya mali-sermayesinin
hemen hemen %80ine sahiptir. Dünyadaki öbür ülkelerin hemen
hemen hepsi, bu uluslararasý banker ülkelere, dünya mali-sermayesinin bu dört direðine, az ya da çok borçlu durumdadýr, az ya da
çok miktarda onlara haraç vermektedir. [sayfa 73]
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DÖRT
SERMAYE ÝHRACI

SERBEST rekabetin tam olarak hüküm sürdüðü eski kapitalizmin ayýrdedici niteliði meta ihracýydý. Tekellerin hüküm sürdüðü
bugünkü kapitalizmin ayýrdedici niteliði ise, sermaye ihracýdýr.
Kapitalizm, emek-gücünün kendisinin meta haline geldiði
geliþmesinin en yüksek aþamasýndaki meta üretimidir. Ulusal ve
özellikle uluslararasý deðiþimlerin artmasý, kapitalizmin belirgin çizgilerinden biridir. Ýþletmelerin, sanayilerin ve farklý ülkelerin, eþit
olmayan ve kesintili geliþmeler içinde oluþu, kapitalist rejimde, kaçýnýlmazdýr. Ýlk kapitalist ülke olan Ýngiltere, 19. yüzyýlýn ortalarýna
doðru serbest ticareti kabul ederek, bütün dünyanýn atölyesi olmak, bütün [sayfa 74] ülkelere, aldýðý hammadde karþýlýðýnda mamul
eþya vermek iddiasýndaydý. Ancak Ýngiltere, 19. yüzyýlýn son çeyreðinde, bu tekel durumunu yitirmeye baþlamýþtýr; çünkü kendilerini
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koruyucu gümrük tarifeleriyle savunan diðer ülkeler de geliþerek,
baðýmsýz kapitalist ülkeler haline gelmiþtir. 19. yüzyýlýn eþiðinde ayrý bir tekel türünün kurulduðu görülüyor: ilkin, bütün geliþmiþ kapitalist ülkelerde tekelci kapitalist birleþmeler; sonra, sermaye birikimi
dev ölçülere ulaþmýþ çok zengin bazý ülkelerin kurduðu tekel
durumu. Böylece ilerlemiþ ülkelerde muazzam bir sermaye fazlasý
meydana gelmiþ bulunuyor.
Kuþkusuz, kapitalizm, bugün her yerde sanayie göre çok
geri kalmýþ olan tarýmý geliþtirebilseydi, baþ döndürücü teknik ilerlemeye karþýn, her yerde aç ve yokluk içinde bulunan halk kitlelerinin yaþam düzeyini yükseltebilseydi, bir sermaye fazlasý sorunu
olmayacaktý. Kapitalizmin küçük-burjuva eleþtirmenleri her fýrsatta
bu kanýtý ileri sürmektedirler. Ama o zaman da kapitalizm, kapitalizm olmaktan çýkacaktý; çünkü geliþmesindeki eþitsizlik, yýðýnlarýn yarý-aç yaþýyor olmasý bu üretim tarzýnýn koþullarý ve kaçýnýlmaz,
temel öncülleridir. Kapitalizm, kapitalizm olarak kaldýkça, sermaye
fazlasý, belli bir ülkede yýðýnlarýn yaþam düzeyini yükseltmeye deðil
çünkü bu durumda kapitalistlerin kazançlarýnda bir azalma sözkonusudur, dýþ ülkelere, geri kalmýþ ülkelere sermaye ihracý yoluyla, bu kârlarý artýrmaya yönelirler. Geri kalmýþ ülkelerde, kâr her
zaman yüksektir; çünkü buralarda sermaye pek az, toprak fiyatý
nispeten düþük, ücretler az, hammadde ucuzdur. Sermaye ihracý
olanaðý, bir kýsým geri kalmýþ ülkenin öteden beri dünya kapitalist
çarkýna kapýlmýþ olmasýndan ileri gelmektedir; bu ülkelerde büyük
demiryollarý yapýlmýþtýr ya da yapýlmak üzeredir, sýnai geliþmenin
vb. gerekli koþullarý yaratýlmýþ bulunmaktadýr. Sermayenin ihraç
zorunluluðu, (tarýmýn geri kalmýþ olmasý ve yýðýnlarýn yoksulluðu
nedeniyle) sermayenin [sayfa 75] kârlý yatýrým alaný bulamadýðý bazý
ülkelerde, kapitalizmin yüksek derecede bir olgunluk kazanmasýna baðlýdýr.
Baþlýca üç ülke tarafýndan yabancý ülkelere yatýrýlmýþ sermayenin önemini yaklaþýk olarak gösteren veriler aþaðýdadýr67 [tablo 10]:
67
Hobson, Imperialism, Londrés 1902, s. 58. - Riesser, adý geçen yapýt, s. 395 ve 404.
- P. Arndt, Weltwirtschaftliches Archivde, e. VII. s. 35, 1916. - Neymarck, Bulletinde. Hilferding, Das Finanzkapital, s. 492. - Lloyd George, Avam Kamarasýnda söylev, (5 Mayis
1915 tarihli Daily Telegrapha göre 4 Mayýs 1915te). - B. Harms. Probleme der
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[TABLO - 10]
YABANCI ÜLKELERE YATIRILMIÞ SERMAYE
Yýllar
1862 . . . . . . .
1872 . . . . . . .
1882 . . . . . . .
1893 . . . . . . .
1902 . . . . . . .
1914 . . . . . . .

(MÝLYAR FRANK)
Ýngiltere
Fransa
Tarafýndan
Tarafýndan
3.6

15.0
10 (1869)
22.0
15 (1880)
42.0
20 (1890)
62.0
27-37
75-100.0
60

Almanya
Tarafýndan


?
?
12.5
44.0

Bu tablo, sermaye ihracýnýn, ancak 19. yüzyýlýn baþlarýnda
büyük bir geliþme kazandýðýný gösteriyor. Savaþtan önce, baþlýca
üç ülke tarafýndan yabancý ülkelere yatýrýlan sermaye miktarý, 175200 milyar franký buluyordu. %5 gibi mütevazi bir oranla, bu sermayenin yýlda 8-10 milyar frank gelir getirebileceðini düþünebiliriz.
Burada, birkaç, zengin devletin kapitalist asalaklýðý adýna, dünya
ülkelerinin ve halklarýnýn çoðunun emperyalist baský ve sömürü
altýna girmesi için saðlam bir temel vardýr! [sayfa 76]
Dýþ ülkelere yatýrýlmýþ bu sermaye, çeþitli devletler arasýnda
nasýl daðýlmaktadýr? Nerelere gitmektedir? Bu sorulara ancak yaklaþýk bir yanýt verilebilir; ama bu da modern emperyalizmin belli
bazý genel çizgi ve iliþkilerine ýþýk tutmaya elveriþlidir [tablo -11]:
[TABLO - 11]
ÇEÞÝTLÝ KITALAR ARASINDA
YABANCI SERAYENÝN (YAKLAÞIK) DAÐILIMI
(1910 YILLARINDA)
(MÝLYAR FRANK)

[Kýtalar]
Avrupa . . . . . . . . . . . . .
Amerika . . . . . . . . . . . .
Asya, Afrika, Avustralya
Toplam . . . . . . .

Ýngiltere
Tarafýndan
4
37
29
70

Fransa
Tarafýndan
23
4
8
35

Almanya
Tarafýndan
18
10
7
35

Toplam
45
51
44
140

Weltwirtschaft, Yena 1912, s. 235 ve devamý. - Dr. Siegmund Schilder, Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft, Berlin 1912, c. 1, s. 150. - George Paish, Great Britains
Capital Investments, etc., Journal of the Royal Statistical Society, c. LXXIV, 1910-11, s.
167 ve devamý. - Georges Diouritch: LExpansion des banques allemandes à létranger,
ses rapports avec le développement économique de lAllemagne, Paris 1909, s. 84.
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Ýngiltere için baþlýca sermaye yatýrým alanlarý, Asyayý sözkonusu etmezsek, Amerikada da çok büyük olan Ýngiliz sömürgeleridir (sözgelimi Kanada). Çok büyük ölçüler içindeki sermaye ihracý,
daha sonra da emperyalizm için önemine deðineceðimiz geniþ
sömürgelerin varlýðýna sýký sýkýya baðlýdýr. Fransanýn durumu ise
farklýdýr. Bu ülkenin dýþ sermaye yatýrýmlarý, daha çok Avrupaya,
özellikle de Rusyaya (en az 10 milyar frank) yapýlmýþtýr. Bunlar da
sýnai giriþimlere yatýrýlmýþ sermayelerden çok, istikrazlar, devlet
borçlarýdýr. Sömürgeci Ýngiliz emperyalizminden farklý olarak, Fransýz emperyalizmini, tefeci olarak adlandýrabiliriz. Almanyanýn durumu ise, üçüncü bir türü ortaya çýkarmaktadýr; Almanyanýn sömürgeleri azdýr, yabancý ülkelere akan sermayesi de Avrupa ile
Amerika arasýnda eþit ölçülerde daðýlmaktadýr. [sayfa 77]
Ýhraç edilmiþ sermaye, ihraç edildiði ülkelerde, kapitalizmin
geliþmesini etkiler, hýzlandýrýr. Böylece, sermaye ihracý, ihracatçý
ülkelerdeki geliþmeyi bir parça durdurma eðilimi taþýsa da, bunun,
bütün dünyadaki kapitalizmi derinlemesine ve geniþlemesine
geliþtirmek pahasýna olduðunu unutmamalý.
Sermaye ihraç eden ülkeler, hemen her zaman belli birtakým
avantajlar elde etme olanaðýna sahiptir; bunlar, mali-sermaye ve
tekeller çaðýnýn özelliklerine ýþýk tutacak niteliktedir. Örneðin, Berlinde çýkan Die Bank dergisinin Ekim 1913 tarihli sayýsýndan aþaðýdaki parçayý okuyoruz:
Kýsa bir süreden beri, uluslararasý mali-sermaye piyasasýnda Aristofanesin kalemine yaraþacak bir komedi oynanmaktadýr.
Ýspanyadan Balkan devletlerine, Rusyadan Arjantine, Brezilyaya,
Çine kadar birçok yabancý devlet, açýkça ya da gizli olarak, bazýsý
çok ýsrarlý borç istekleriyle para piyasalarýnda görünüyor. Para piyasalarýnýn durumu, bugün hiç elveriþli olmadýðý gibi, siyasal görünüm
de pek parlak deðil. Bununla birlikte komþunun öne geçmesi
korkusuyla, hiçbir para piyasasýnda, yabancý borç istekleri geri çevrilememekte, böylece hizmete karþý hizmet saðlanarak borç vermeye razý olunmaktadýr. Bu çeþit uluslararasý iþlemlerde, borç veren
taraf, hemen her zaman ek birtakým çýkarlar elde etmektedir: bir
ticaret anlaþmasýna konan lehte bir madde, bir kömür yataðý, bir
liman yapýmý, yaðlý bir ayrýcalýk ya da bir top sipariþ gibi.68
68
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Mali-sermaye, tekeller çaðýný yarattý. Tekeller ise her yere
kendi ilkelerini götürüyor: kazançlý alýþveriþ iþlemleri için, açýk piyasada rekabetin yerini gitgide iliþkilerin almasý bundandýr. En
fazla raslanan þekil, alýnan borcun bir kýsmýnýn borç veren ülkelerden yapýlacak satýn-almalara, özellikle savaþ araçlarý ya da gemi
alýmlarýna harcanmasý [sayfa 78] koþulunun ileri sürülmesidir. Þu son
yirmi yýllýk dönemde (1890-1910), Fransa, daha çok bu yola baþvurmuþtur. Böylece, sermaye ihracý, meta ihracýný da harekete geçiren
bir araç haline gelmektedir. Büyük firmalar arasýndaki alýþveriþler
bu durumlarda öyle bir niteliðe bürünür ki, Schilderin69 edeb-i
kelâmýyla anlatmak gerekirse, ahlâki bozulmaya bitiþik bir durum
kazanýr. Almanyadaki Krupp, Fransadaki Schneider, Ýngilteredeki
Armstrong, dev bankalarla ve hükümetle sýký iliþkileri olan ve bir
borçlanma anlaþmasý yapýlýrken öyle kolay kolay savsaklanamayacak cinsten firmalarýn tipik birer örneðidir.
Rusyaya borç veren Fransa, 1917ye deðin yürürlükte kalacak
bazý ayrýcalýklar kopardýðý 16 Eylül 1905 tarihli ticaret anlaþmasýnda,
bu devleti iyice sýkýþtýrmýþtý. Ayný þeyi 19 Aðustos 1911de Japonya
ile yaptýðý ticaret anlaþmasýnda da uyguladý. Avusturya ile Sýrbistan
arasýnda, yedi aylýk kesintiyi hesaba katmazsak, 1906dan 1911e
deðin süren gümrük savaþý, biraz da Sýrbistana savaþ malzemesi
satma konusunda Avusturya ile Fransa arasýndaki rekabetten doðmuþtu. 1912 Ocak ayýnda, Paul Deschanel, Fransýz Millet Meclisinde,
Fransýz firmalarýnýn 1908-1911 yýllarý arasýnda Sýrbistana 45 milyon
franklýk savaþ malzemesi çýkardýðýný söylemiþti.
Avusturya-Macaristanýn Sao-Paulo (Brezilya) konsolosunun
bir raporunda þöyle deniyor:
Brezilya demiryollarýnýn yapýmý, daha çok Fransýz, Belçika,
Britanya ve Alman sermayeleriyle gerçekleþmiþtir. Bu ülkeler, demiryolu yapýmýyla ilgili mali iþlemler sýrasýnda, gerekli malzeme
sipariþlerinin kendilerinden yapýlmasýný saðlamýþlardýr.
Böylece, mali-sermaye, sözcüðünü tam anlamýyla, denebilirse, aðlarýný, dünyanýn bütün ülkelerine yaymaktadýr. [sayfa 79] Sömürgelerde kurulan ve þubeler açan bankalar, bu bakýmdan önemli
rol oynar. Alman emperyalistleri, bu yönden kendilerinin özellikle
elveriþli duruma getirmeyi saklamýþ bulunan eski sömürgeci
69

Schilder, adý geçen yapýt, s. 346, 350, 371.
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ülkelere kýskançlýkla bakmaktadýr. 1904te Ýngilterenin, 2.279 þubesi bulunan 50 sömürge bankasý vardý (1910da, banka adedi 72
ye, þube adedi 5.449a çýkmýþtýr); Fransanýn 136 þubeli 20 bankasý;
Hollandanýn 68 þubeli 16 bankasý; Almanyanýn ise, topu topu, 70
þubeli 13 bankasý.70 Amerikan kapitalistleri de, kendi paylarýna, Ýngiliz ve Alman meslektaþlarýný kýskanýyorlar:
1915te, Güney Amerikada, 5 Alman bankasýnýn 40 þubesi
ve 5 Ýngiliz bankasýnýn 20 þubesi var diye yakýnýyorlardý. ... Ýngiltere
ve Almanya, son yirmibeþ yýlda, Arjantinde, Uruguayda ve Brezilyada yaklaþýk olarak 4 milyar dolarlýk yatýrým yapmýþlardýr; ve
bu üç ülkenin toplam ticaretinin %46sýný ellerinde tutmaktadýrlar.71
Sermaye ihraç eden ülkeler, dünyayý, sözcüðün mecaz anlamýyla, aralarýnda paylaþmýþtý. Ama mali-sermaye, yeryüzünün, doðrudan paylaþýlmasýna götürdü. [sayfa 80]

Riesser, adý geçen yapýt, 4, baský, s. 375; ve Diouritch, adý geçen yapýt, s. 283.
The Annals of the American Academy of Political and Social Science, c. LIX, Mayýs
1915, s. 301. Ayný cildin 331. sayfasýnda ünlü istatistikçi Paish, Statist adlý maliye dergisinin
son sayýsýnda, Ýngiltere, Fransa, Almanya, BeIçika ve Hollanda tarafýndan ihraç edilen
sermaye toplamýný 40 milyar dolar, yani 200 milyar frank olarak tahmin ediyor.
70
71
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BEÞ
KAPÝTALÝST GRUPLAR ARASINDA
DÜNYANIN PAYLAÞILMASI

KAPÝTALÝST tekel gruplarý karteller, sendikalar, tröstler kendi ülkelerinin bütün üretimine, çok ya da az mutlak ölçüde sahip
olarak, ilkin içpazarý paylaþýrlar. Ama, kapitalist düzende, içpazar,
zorunlu olarak, dýþpazara baðlýdýr. Kapitalizm, uzun bir süreden
beri dünya pazarýný yaratmýþtýr. Sermaye ihracý arttýkça ve büyük
tekel gruplarýnýn yabancý ülkeler ve sömürgelerle iliþkileri ve nüfuz bölgeleri her bakýmdan geniþledikçe pek doðal olarak, iþler,
bu gruplar arasýnda genel bir anlaþmaya ve uluslararasý kartellerin
kurulmasýna doðru yöneliyordu.
Sermaye ve üretimde görülen evrensel yoðunlaþmanýn bu
yeni derecesi, daha önceki dönemlerde görülenlerden çok [sayfa 81]

V. Ý. Lenin
Emperyalizm
Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý

69

yüksektir. Bu süper-tekel durumunun nasýl oluþtuðunu görelim.
Elektrik sanayii, teknikteki modern ilerlemelerin, 19. yüzyýlýn
sonunda ve 20. yüzyýlýn baþlarýndaki kapitalizmin, tipik bir örneðidir. Bu sanayi, özellikle, en fazla ilerlemiþ iki yeni ülkede, Birleþik
Devletler ve Almanyada, geliþmiþ bulunmaktadýr. Almanyada sözkonusu alandaki yoðunlaþma, özellikle 1900 bunalýmýyla hýzlanmýþtýr. O sýralarda, sanayi ortamýna yeterince dadanmýþ bulunan
bankalar, bunalým günlerinde nispeten az önemli iþletmelerin silinip
gitmesi ve büyük iþletmeler tarafýndan yutulmasý olayýný hýzlandýrmýþ, yüksek ölçüde þiddetlendirmiþtir.
Bankalar, diyor Jeidels, sermayeye en fazla gereksinmesi
olan iþletmelere her türlü yardýmý reddetmekle, baþdöndürücü bir
yükseliþe neden olmakta, sonuçta da kendilerine sýmsýký baðlý olmayan þirketlerin kaçýnýlmaz iflaslarýný hazýrlamaktýr.72
Bunun sonucu þu olmuþtur: yoðunlaþma olayý, 1900den sonra dev adýmlarla ilerlemiþtir. 1900 yýlýna dek elektrik sanayiinde
herbiri birçok þirketten (toplamý 28) meydana gelmiþ 7 ya da 8
grup vardý; bunlarýn herbiri 2 ila 11 banka tarafýndan desteklenmekteydi. Bütün bu gruplar, 1908-1912 yýllarý arasýnda bir ya da iki
grup meydana getirmek üzere birleþti. Bu birleþme þöyleydi [tablo
- 12]:
[TABLO - 12]
ELEKTRÝK SANAYÝÝNDE GRUPLAR

}

}

Siemens Schuckert
ve
ve
Halske
Co.

AEG (Gen. Elekt. Þirketi)

Siemens ve Halske-Scuckert

(1908den beri sýký iþbirliði)

72

70

Bergman Kummer

AEG (Gen. Siemens ve Halske1900de
Bergmann
El. Þirketi)
Schucker
iflas

Felten ve Lahmeyer

1912ye
Doðru

Union
AEG

}}
}
}

Felten ve
} Guillaume
Lahmemayer

1900
öncesi

Jeidels, adý geçen yapýt, s. 232.
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Bu þekilde büyüyen ünlü AEG (General Elektrik Þirketi), holding sistemi yoluyla, 175-200 þirkete hükmetmekte ve 1,5 milyar
marka ulaþan bir sermaye bütününü çekip çevirmektedir, Yalnýzca dýþ ülkelerdeki temsilciliklerinin sayýsý 34tür; bunlarýn 12si, sermayesi hisse senetlerine bölünmüþ þirket olup, 10dan fazla devlet
sýnýrý içindedir. Daha 1904 yýllarýnda Alman elektrik sanayiinin yabancý ülkelerdeki sermaye yatýrýmlarý, 233 milyon mark olarak tahmin edilmiþti; [sayfa 82] bu miktarýn 62 milyonu, Rusyada yatýrýlmýþtý.
General Elektrik þirketinin muazzam bir birleþmiþ iþletme olduðunu (yalnýzca sýnai þirketlerin sayýsý 16dýr), kablo ve yalýtkan malzemeden otomobile, uçaða kadar çok deðiþik maddeler imal ettiðini
söylemek bile fazla.
Ancak, Avrupadaki yoðunlaþma hareketi, ayný zamanda,
Amerikadaki yoðunlaþma sürecinin bileþik bir unsurudur. Bu durum aþaðýdaki þekilde oluþmaktadýr [tablo - 13]:
[TABLO - 13]

}

General Electric Co.

Birleþik Devletler :

Union Electric
Þirketi

Edison Þirketi Avrupa için Edison
Fransýz Þirketini kurar; bu þirket de
patentlerini bir Alman firmasýna
devreder
General Elektrik Þirketi
(AEG)

}

Almanya :

Thompson-Houston
Þirketi Avrupa için
bir firma kurar

General Elektrik Þirketi (AEG)

Elektrik sanayiindeki iki güç böyle kurulmuþ oldu. Heinig,
Elektrik Tröstünün Yollarý adlý makalesinde, Yeryüzünde bunlardan büsbütün baðýmsýz hiçbir elektrik þirketinin [sayfa 83] bulunmadýðýný yazar. Bu iki tröstün cirolarý ve giriþimlerinin yaygýnlýðýna
gelince, aþaðýdaki rakamlar, bu konuda tam olmasa da, bir fikir
vermektedir. [tablo - 14]:
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[TABLO - 14]
Yýllar

Yýllýk Ciro
Milyon Mark

Müsdahdem
Sayýsý

Net Kâr
Milyon Mark

Amerika : General
Electric Co (GEC)

1907
1910

252
298

28.000
32.000

35,4
45,6

Almanya : General
Elektrik Þirketi
(AEG)

1907
1911

216
362

30.700
60.800

14,5
21,7

Böylece, 1907de, Amerikan ve Alman tröstleri arasýnda
dünyanýn paylaþýlmasý amacýyla, bir anlaþma yapýlmýþ oluyordu.
Aralarýndaki rekabet son buldu. General Electric Company (GEC),
Birleþik Devletler ve Kanadayý alýyor; AEGnin payýna ise, Almanya,
Avusturya, Rusya, Hollanda, Danimarka, Ýsviçre, Türkiye, Balkan
ülkeleri düþüyordu. Yeni sanayi dallarýna ve henüz kesinlikle
paylaþýlmýþ olmayan yeni ülkelere sýzan baðlý þirketlerin faaliyet
düzeni, özel ve elbette ki gizli birtakým anlaþmalarla saptandý. Ýki
tröst arasýnda buluþ ve deney deðiþimi yapýlacaktý.73
Fiilen tek ve dünya çapýnda bir nitelik gösteren, milyonlarca
sermayeyi çekip çeviren, dünyanýn her köþesinde þubeleri, temsilcilikleri, ajanslarý, iliþkileri bulunan bu tröste karþý rekabet etme
zorluðu apaçýk ortadadýr. Ne var ki, dünyanýn, iki güçlü tröst arasýnda
bu þekilde paylaþýlmasý, geliþmenin eþitsizliði, savaþlar, iflâslar gibi
nedenlerle güçler arasýndaki denge bozulduðu takdirde yeni bir
paylaþýlmaya gidilmeyecek anlamýný taþýmamaktadýr. [sayfa 84]
Böyle bir yeniden paylaþma eðiliminin, bu yeni paylaþma
için giriþilen savaþýmýn ilginç örneðini petrol sanayiinde görüyoruz.
Jeidels, 1905te, þöyle yazýyordu: Dünya petrol pazarý bugün
henüz iki büyük mali grup arasýnda paylaþýlmýþ durumdadýr: Rockefellerin Standart Oil Companysi ve Baküdaki Rus petrolünün
sahipleri olan Rothschild ve Nobel. Bu iki grup, birbirine sýmsýký
baðlýdýr. Ancak bunlarýn kurduklarý tekel, yýllardan beri, beþ düþman
tarafýndan tehdit edilmektedir;74 1° Amerikan petrol kaynaklarýnýn
tükenmekte oluþu; 2° Baküdaki Mantaþev firmasýnýn rekabeti; 3°
73

yapýt.

74

72

Riesser, adý geçen yapýt, Diouritch, adý geçen yapýt, s. 239; Kurt Heinig, adý geçen
Jeidels, adý geçen yapýt, s. 193.
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Avusturyadaki petrol kaynaklarý; 4° Romanyadaki petrol kaynaklarý;
5° Okyanus ötesindeki, özellikle Felemenk sömürgelerindeki kaynaklar (zengin Samuel ve Shell firmalarý da Ýngiliz sermayesine
baðlýdýr). Son üç iþletme grubu, baþta güçlü Deutsche Bank olmak
üzere, büyük Alman bankalarýna baðlýdýr. Bu bankalar, sistemli
olarak ve özerk biçimde, örneðin Romanyada, petrol sanayiini,
kendilerine destek noktasý olmasý için geliþtirmiþlerdir. 1907de
Romen petrol sanayiine yatýrýlmýþ yabancý sermaye, 185 milyon
franka yükseliyordu; bunun 74 milyonu, Alman sermayesidir.75
Dünya ekonomi yazýnýnda dünyanýn paylaþýlmasý için savaþým denen þey, baþlamýþtý. Bir yandan, Rockefeller petrol tröstü
her þeyi ele geçirmek amacýyla Hollandada bile bir baðlý þirket
kurdu; baþlýca düþmaný olan Felemenk-Ýngiliz Shell tröstüne yetiþmek için Felemenk Hindistanýndaki petrol kaynaklarýný ele geçirdi.
Deutsche Banka ve öbür Berlin bankalarýna gelince, onlar da, kendi
paylarýna Romanyayý saklý tutmanýn ve Rockefellere karþý Rusya
ile birleþmenin yollarýný arýyorlardý. Rockefeller çok daha büyük bir
sermayeye ve petrolün ulaþtýrýlmasý ve tüketiciye yetiþtirilmesi
konusunda üstün bir örgüte sahip bulunuyordu. [sayfa 85] Savaþýmýn
Deutsche Bankýn aleyhine sonuçlanmasý kaçýnýlmazdý, öyle oldu,
petrol çýkarlarýný tasfiye ederek milyonlar yitirmek ya da boyuneðmek þýklarý karþýsýnda kalan Deutsche Bank, 1907de, tam bir yenilgiye uðradý. Ýkinci yolu seçti, petrol tröstü ile kendisi için çok elveriþsiz bir anlaþmaya vardý; bu anlaþmaya göre Deutsche Bank,
Amerikan çýkarlarýna zararlý olabilecek hiçbir iþe kalkýþmamaya
razý oluyordu. Bununla birlikte, Almanyada, yasa tarafýndan petrole
tekel konulursa, sözkonusu anlaþmanýn hükümsüz kalacaðýný öngören bir ek madde eklenmiþti.
Ýþte o zaman petrol komedisi baþladý. Alman mali krallarýndan biri, Deutsche Bankýn müdürlerinden von Gwinner, özel sekreteri Stauss aracýlýðý ile petrol konusunda tekel sistemi için bir
kampanya açtý. Büyük Berlin Bankasýnýn muazzam örgütü bütün
geniþ iliþkileriyle birlikte harekete geçirildi. Basýn da Amerikan
tröstünün sultasýna karþý bu harekete yurtsever alkýþlarýný esirgemedi, ve 15 Mart 1911 de, Reichstag petrole tekel konmasý konusunda hükümetçe bir yasa tasarýsý hazýrlanmasýna iliþkin önergeyi
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hemen hemen oybirliðiyle kabul etti. Hükümet, bu halkçý fikre
hemen yanaþývermiþ ve Amerikan ortaðýný gafil avlamak, devlet tekelinin yardýmýyla durumunu düzeltmek isteyen Deutsche Bank
da oyunu kazanmýþ görünüyordu. Daha þimdiden Alman petrol
prensleri, Rus þeker fabrikalarýnda bile görülemeyen büyük kazanç
düþleri kurmaya baþlamýþlardý. Ne var ki, ganimetin paylaþýlmasý
konusunda büyük Alman bankalarý arasýnda daha baþlangýçta
anlaþmazlýk çýktý, ve Disconto Gesellschaft, Deutsche Bankýn gizli
amaçlarýný ortaya koydu; hükümet ise, Rockefellerle savaþýma
girme fikrinden korkuyordu; çünkü Almanyanýn daha baþka kaynaklardan petrol edinmesi kuþkuluydu (Romanyanýn petrol üretimi
pek önemli ölçüde deðildi). Sonunda, 1913te, savaþ hazýrlýklarý
için, Almanyada bir milyar marklýk bir ödenek ayrýldý. Tekel tasarýsý
ertelendi. [sayfa 86] Rockefeller petrol tröstü, savaþýmdan þimdilik galip
çýkýyordu.
Berlinde çýkan Die Bank dergisi, Almanyanýn, petrol tröstü
ile, ancak elektriðe tekel koyarak ve su gücünü ucuz yoldan elektrik enerjisine dönüþtürerek savaþým verebileceðini yazýyordu.
Ne var ki, diye ekliyordu bu derginin yazarý, elektrik tekeli,
ancak elektrik üreticileri buna bir gereksinme duyduklarý zaman,
yani elektrik sanayii yeni bir iflâsýn eþiðine geldiði zaman kurulabilecektir; baþka bir deyiþle, bugün, her yerde, kentlerden, devletlerden ve benzeri kurumlardan kýsmi tekeller koparmakta olan özel
elektrik konsorsiyumlarýnýn onca pahalý bir biçimde kurduklarý
dev elektrik santrallarý artýk kârla çalýþamaz bir duruma geldikleri
zaman. Çünkü, o zaman, su gücüne baþvurmak gerekecektir. Ne
var ki, devlet eliyle bunu ucuz yoldan elektrik enerjisine dönüþtürmek olanaklý olamayacaktýr; özel sanayi, daha þimdiden, bunun
için bir dizi anlaþma yapmýþ ve aðýr tazminat hükümleri koydurmayý
baþarmýþ bulunduðundan, bu iþi de devletin denetimi altýnda özel
sanayie devretmek gerekecektir. ... Örneðin potas tekeli sözkonusuyken, böyle olmuþtu; bugün, petrol tekeli konusunda durum
böyledir; yarýn elektrik tekeli için de ayný þey sözkonusu olacaktýr.
Güzel ilkelerin, gözlerini kör etmesine ses çýkarmayan bizim devlet
sosyalistlerinin, Almanyadaki tekellerin, tüketicilerin yararýna olacak, ya da hatta iþletme kârlarýndan bir kýsmýnýn devlete kalmasýný
gerektirecek hiçbir amaç taþýmadýðýný; bu tekellerin hep devletin
aleyhine olarak iflâsýn eþiðine gelmiþ özel iþletmeleri kalkýndýrma-
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ya yaradýðýný artýk kavramalarý gerekir.76
Ýþte Alman burjuva iktisatçýlarýnýn yapmak zorunda kaldýklarý deðerli itiraflar böyledir. Bu iktisatçýlar, mali-sermaye döneminde, özel tekeller ile devlet tekellerinin nasýl [sayfa 87] içiçe bir durum
gösterdiðini ikisinin de, dünyanýn paylaþýlmasý amacýyla en büyük
tekeller arasýndaki emperyalist savaþým halkalarýndan baþka þey
olmadýðýný çok açýk bir biçimde belirtmektedirler.
Deniz ticaretinde de, korkunç ölçüde geliþen yoðunlaþma,
dünyanýn paylaþýlmasýna gelip dayanmýþtýr. Bu konuda, Almanyada,
iki kuvvetli þirketin birinci plana çýktýðý görülüyor: Hamburg-Amerika ve Norddeutscher Lloyd. Bunlarýn herbiri, (esham ve tahvilat
olarak) 200 milyon marklýk bir sermayeye ve 185-189 milyon mark
deðerinde buharlý gemiye sahiptir. Öte yandan, 1 Ocak 1903te,
Amerikada, Morgan tröstü diye anýlan Uluslararasý Dýþ Ticaret Þirketi
kuruldu; bu þirket, dokuz Ýngiliz ve Amerikan deniz ulaþtýrma kumpanyasýný biraraya getirmekte ve 120 milyon dolarlýk (480 milyon
mark) bir sermayeye sahip bulunmaktaydý. 1903ten sonra, Alman
devleri ile bu Ýngiliz-Amerikan tröstü, kârlarý paylaþmak için, dünyayý
aralarýnda paylaþtýklarý bir anlaþma yaptýlar. Buna göre, Alman þirketleri, Ýngiltere ile Amerika arasýndaki deniz ulaþtýrma iþlerinde, bu
tröstle rekabet etmekten vazgeçiyorlardý. Hangi limanlarýn hangi
tarafa tahsis edildiði, açýk ve tam olarak belirtilmiþti; ortak bir denetim komitesi kurulmuþtu vb.. Anlaþma, yirmi yýllýktý. Ancak savaþ
halinde hükümsüz kalacaðýný belirten ihtiyati bir maddenin eklenmesi de unutulmamýþtý.77
Uluslararasý ray kartelinin kuruluþ öyküsü de son derece yararlýdýr. Bu kartelin kurulmasý yolunda ilk giriþim, Ýngiliz, Belçika ve
Alman fabrikatörleri tarafýndan, bu sanayide görülen aðýr bir çöküntü
döneminde, 1884te yapýlmýþtýr. Anlaþmaya giren ülkelerin içpazarlarýnda birbirleriyle rekabet etmeyecekleri kararlaþtýrýlmýþ, dýþpazarlar
ise aþaðýdaki gibi paylaþýlmýþtý: Ýngiltere %66; Almanya %27; [sayfa 88]
Belçika %7. Hindistan tamamen Ýngiltereye býrakýlýyordu. Kartelin
dýþýnda kalan bir Ýngiliz firmasýna karþý ortak bir savaþýma giriþildi;
bunun giderleri, toplam satýþýn bir yüzdesiyle karþýlanýyordu. Ancak
iki Ýngiliz firmasýnýn ayrýlmasýyla, 1886da, bu kartel çökecektir. Bura76
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daki karakteristik olay, daha ilerdeki sýnai yükseliþ döneminde anlaþmanýn gerçekleþtirilememesidir.
1904 baþlarýnda, Almanyada, bir çelik sendikasý kuruldu.
Kasým 1904te, uluslararasý ray karteli, aþaðýdaki oranlarla yeniden
canlandý: Ýngiltere %53,5; Almanya %28,83; Belçika %17,67. Fransa,
birinci, ikinci ve üçüncü yýllarda, sýrasýyla, yüzde-yüzün ötesinde,
yani %104,8, toplam üzerinden %4,8; %5,8 ve %6,4 oranlarla kartele
katýldý. 1905te Amerikan Steel Corporation, daha sonra da Avusturya ve Ýspanya kartele katýldýlar.
Vogelstein, 1910da, þöyle yazýyordu: Þu sýralarda dünyanýn
paylaþýlmasý tamamlanmýþ bulunuyor; büyük tüketiciler de, baþta
devlet demiryollarý olmak üzere, dünya, kendi çýkarlarý gözönünde
tutulmadan paylaþýlmýþ bulunduðundan, þair gibi, Jüpiterin cennetinde oturabiliyor.78
1909 yýlýnda kurulmuþ olan ve üretim hacmi beþ büyük fabrika grubu (Alman, Belçika, Fransýz, Ýspanyol, Ýngiliz) arasýnda bölüþülen uluslararasý çinko sendikasýný da bu arada anmalýyýz. Öte
yandan uluslararasý barut tröstü var. Liefmann, bu tröst hakkýnda,
söyle diyor:
Ayný biçimde örgütlenmiþ Fransýz ve Ýngiliz dinamit fabrikalarý ile birlikte dünyayý paylaþmakta bulunan Alman patlayýcý
madde fabrikalarý arasýnda kurulmuþ son derece modern ve sýký
bir ittifak. ...79
Liefmann, 1897de, Almanyanýn katýldýðý kýrk kadar uluslararasý kartel bulunduðunu, 1910da ise bunlarýn sayýsýnýn yüz dolayýnda olduðunu hesaplamýþtý. [sayfa 89]
Bir zamanlar, (örneðin 1909larda, katýldýðý marksizmi iyice
býrakmýþ bulunan Kautskynýn de içlerinde bulunduðu) bir kýsým
burjuva yazarlarý, sermaye enternasyonalizasyonunun en belirgin
bir ifadesi olan uluslararasý kartellerin, kapitalist rejim içinde yaþayan
halklar arasýnda barýþ umudu doðurduðu kanýsýndaydýlar. Teorik
açýdan alýnýrsa, bu görüþ tamamen saçmadýr; pratikte ise, en kötü
cinsten bir oportünizmin hiç de dürüst olmayan bir savunma biçimi
ve bir bilgiççilik anlamýna gelmektedir. Uluslararasý karteller, kapitalist tekellerin günümüzde hangi noktaya dek geliþme gösterdiðini,
78
79
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kapitalist gruplar arasýndaki savaþým konusunun ne olduðunu göstermektedir. Bu son nokta çok önemlidir; yalnýz bununla bile olaylarýn ekonomik ve tarihsel anlamýný çözebiliriz; çünkü savaþýmýn
biçimleri deðiþebilir, nitekim özel ve geçici nedenlere baðlý olarak
deðiþmektedir de; ama savaþýmýn özü, onun sýnýfsal içeriði, sýnýflar
var oldukça deðiþmez. Günümüzdeki ekonomik savaþýmýn (dünyanýn paylaþýlmasý) içeriðinin gizlenmesi ve bu savaþýmýn bazan
bu, bazan þu noktasýna dikkatin çekilmesi, teorik geliþmeleriyle
Kautskynin de sonunda katýldýðý (bu konuya ilerde döneceðiz)
Alman burjuvazisinin çýkarýna olmaktadýr elbet. Kautskynin yanýldýðý
nokta da buradadýr zaten. Kuþkusuz, yalnýz Alman burjuvazisi deðil,
bütün burjuvazi sözkonusudur burada. Kapitalistler dünyayý
paylaþýyorlarsa, bunu, kendilerinde bulunan hain duygulardan ötürü
deðil, ulaþtýklarý yoðunlaþma düzeyi, kâr saðlamak için kendilerini
bu yola baþvurma zorunda býraktýðýndan yapýyorlar. Ve dünyayý,
mevcut sermayeleri, güçleri oranýnda paylaþýyorlar, çünkü kapitalizmin ve meta üretimi sisteminin var olduðu bir ortamda daha
baþka bir paylaþma biçimi sözkonusu olamaz. Þu da var ki, ekonomik ve siyasal geliþmeye göre, güçler de deðiþmektedir. Olaylarýn
ardýndaki gerçeði kavrayabilmek için, güçler arasýndaki iliþkilerin
deðiþmesiyle hangi sorunlarýn çözülmüþ olduðunu [sayfa 90] bilmek
gerekir. Bu deðiþikliklerin salt ekonomik mi, yoksa ekonomik-olmayan (örneðin askeri) bir nitelik mi taþýdýðý sorunu, kapitalizmin þu
içinde bulunduðumuz çaðýna iliþkin hiçbir temel kanýyý deðiþtiremeyecek ikinci bir sorundur. Kapitalist gruplar arasýndaki savaþýmýn
içeriði sorunun yerine, bunlarýn (bugün için barýþçý, yarýn için barýþçý
olmayacak, öbür gün için gene barýþçý olmayacak) biçimleri sorununu koymak, bir bilgiççi (sofist) gibi hareket etmekten baþka bir
þey deðildir.
Kapitalizmin bugünkü aþamasý bize gösteriyor ki, kapitalist
gruplar arasýnda, dünyanýn ekonomik yönden paylaþýlmasý esasýna
dayanan bazý iliþkiler doðmakta, buna koþut ve baðlý olarak da, siyasal gruplar, devletler arasýnda, dünyanýn toprak bakýmýndan paylaþýlmasý, sömürge savaþý, ekonomik önem taþýyan topraklar için
savaþým esasýna dayanan birtakým iliþkiler kurulmaktadýr. [sayfa 91]
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ALTI
BÜYÜK GÜÇLER ARASINDA
DÜNYANIN PAYLAÞILMASI

COÐRAFYACI A. Supan,80 Avrupa Sömürgelerinin Toprak Bakýmýndan Geniþlemesi adlý kitabýnda, bu geniþlemenin 19. yüzyýl
sonundaki durumu için þu kýsa özeti veriyor [tablo  15]:
[TABLO  15]
SÖMÜRGECÝ AVRUPA DEVLETLERÝNE VE BÝRLEÞÝK
DEVLETLERE AÝT TOPRAKLARIN YÜZDE ORANLARI
[Ülkeler]
Afrika
Polinezya
Asya
Avustralya
Amerika

1876
10.8
56.8
51.5
100.0
27.5

1900
90.4
98.9
56.6
100.0
27.2

Fark
+79.6
+42.1
+ 5.1
----- 0.3

Þu sonuca varýyor A. Supan:, Demek ki, bu dönemin ayýrýcý
özelliði, Afrikanýn ve Polinezyanýn paylaþýlmasýnda kendini göste80
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riyor. Asyada ve Amerikada iþgal edilmeyen, yani bir devlete ait
olmayan toprak parçasý kalmadýðýna göre, A. Supanýn ulaþtýðý sonucu geniþletmek ve sözkonusu dönemin ayýrýcý özelliðinin, dünyanýn sonal paylaþýlmasý, [sayfa 92] olduðunu söylemek gerekir; son
sözü, dünyanýn artýk yeniden paylaþýlmasý olanaklý deðildir tersine, yeni paylaþmalar olanaklý ve hatta kaçýnýlmazdýr, ama kapitalist ülkelerin sömürge politikasýyla, gezegenimizdeki sahipsiz
topraklarýn iþgalinin tamamlandýðý anlamýndadýr. Ýlk kez olarak,
dünya paylaþýlmýþ bulunmaktadýr, öyle ki, topraklar ilerde ancak
yeniden paylaþma konusu olabilir; yani efendisi bulunmayan topraða bir efendinin sahip olmasý yerine, toprak bir sahipten diðerine geçebilir.
Dünya sömürge politikasýnýn sýký sýkýya kapitalist ge1iþmenin
en yeni aþamasýna, mali-sermaye aþamasýna baðlý olduðu özel
bir dönem içinde bulunmaktayýz. Bu yüzden, bugünkü durumu iyi
anlayabilmek, ve onu daha önceki dönemlerden ayýran öðeleri
kavrayabilmek için, her þeyden önce, olaylarý ayrýntýlý olarak incelemenin önemi vardýr. Ýlkin, pratik iki soru beliriyor burada: sömürge
politikasýnýn yoðunluk kazanmasý ve sömürgeleri için yapýlan savaþýn iyice aðýrlýk kazanmasý, tamý tamýna mali-sermaye çaðýna mý
raslamaktadýr?
Amerikan yazarý Morris, Sömürgeciliðin Tarihi81 adlý yapýtýnda, Ýngiltere, Fransa ve Almanyanýn 19. Yüzyýlýn [sayfa 93] çeþitli dönemlerinde sahip olduklarý sömürgelerle ilgili rakamlarý kýyaslamaya
giriþmiþtir. Vardýðý sonuçlarýn kýsaca özeti aþaðýdaki gibidir [tablo 
16]:
[TABLO  16]
SÖMÜRGELER

Ýngiltere
Yýllar
1815-30
1860
1880
1899

Yüzolçümü

(milyon mil2)

?
2.5
7.7
9.3

Fransa

Nüfus

(milyon)

126.4
145.1
267.9
309.0

Yüzolçümü

(milyon mil2)

0.02
0.20
0.70
3.70

Nüfus

Almanya
Nüfus
Yüzolçümü

(milyon)

(milyon mil2)

0.5
3.5
7.5
56.4

------1.0

(milyon
)

------14.7

81
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Ýngiltere için sömürge fetihlerinin arttýðý dönem 1860-1880
arasýna raslar; özellikle 19. yüzyýlýn son yirmi yýlý içinde bu artýþýn
daha da hýzlandýðýný görüyoruz. Fransa ve Almanya için ise geniþleme, daha çok, bu yirmi yýl içinde olmuþtur. Yukarda, tekel-öncesi
kapitalizmin, serbest rekabetin egemen olduðu kapitalizmin geliþme
sýnýrýna 1860-1870 yýllarý arasýnda vardýðýný görmüþtük; þimdi ise
sömürge fetihleri konusundaki olaðanüstü ilerleyiþin tam bu
dönemden sonra olduðunu, dünyanýn paylaþýlmasý amacýyla yürütülen savaþýmýn gitgide daha sert hale geldiðini görüyoruz. Yani kapitalizmin, tekelci evresine, mali-sermaye evresine geçiþi ile dünyanýn paylaþýlmasý için yürütülen savaþimýn aðýrlýðý, birbirine baðlýdýr.
Hobson, emperyalizm üzerine yazdýðý yapýtta, 1884-1900 yýllarý arasýndaki döneme, bellibaþlý Avrupa devletlerinin büyük geniþleme kazandýðý bir dönem gözüyle bakar. Yaptýðý hesaplara
göre, bu dönemde, Ýngiltere 57 milyon [sayfa 94] nüfuslu, 3 milyon
700 bin mil kare; Fransa 36 milyon 500 bin nüfuslu, 3 milyon 600
bin mil kare; Belçika 30 milyon nüfuslu, 900 bin mil kare; Portekiz
9 milyon nüfuslu, 800 bin mil kare toprak kazanmýþtýr. Bütün kapitalist devletler tarafýndan, 19. yüzyýlýn sonunda, özellikle 1880den
sonra, bu sömürge avý, diplomasi ve dýþ politika tarihinde herkesce bilinen bir olaydýr.
Ýngilterede serbest rekabetin en yüksek düzeyine ulaþtýðý
1840 ve 1860 yýllarý arasýnda bu ülkedeki burjuva yöneticiler, sömürge politikasýna karþýydýlar; çünkü sömürgelerin kurtuluþunun,
Ýngiltereden tümüyle kopuþunun, yararlý ve kaçýnýlmaz bir þey olduðu kanýsýndaydýlar. M. Beer, 1893de yayýmlanan Bugünkü Ýngiliz
Emperyalizmi82 baþlýklý yazýsýnda, emperyalist politikaya eðilimli
bir Ýngiliz devlet adamýnýn, Disraelinin 1852de þöyle dediðini açýklýyor: Sömürgeler, boynumuza asýlmýþ deðirmen taþlarýdýr. Bu, böyle
olmakla birlikte, 19. yüzyýlýn sonlarýnda, emperyalist politikayý öðütleyen ve bu politikayý en büyük arsýzlýk içinde uygulamakta olan
kiþi, Cecil Rhodes ile Joseph Chamberlain, gene de, günün adamý
olmuþlardýr!
Ýngiliz burjuvazisinin bu siyasal yöneticilerinin daha o sýralarda, çaðdaþ emperyalizmin denebilirse, salt ekonomik, toplumsal
ve siyasal köklerini anladýklarýný belirtmek, oldukça ilginç bir sapta82
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madýr. Chamberlain, dünya pazarýnda, Ýngiltereye karþý Almanya
nýn, Amerikanýn ve Belçikanýn uyguladýðý rekabete dikkati çekerek,
emperyalizmi, gerçek, akýllýca ve ekonomik bir politika olarak
savunmaktaydý. Karteller, sendikalar ve tröstler kuran kapitalistler,
kurtuluþun tekellerde olduðunu söylüyorlardý. Burjuvazinin siyasal
liderleri dünyanýn henüz paylaþýlmamýþ parçalarýný ele geçirmek
için ivedi davranarak bu sese ses veriyorlar, kurtuluþun tekellerde
olduðu sözüne sarýlýyorlardý. Gazeteci Stead, yakýn [sayfa 95] dostu
Cecil Rhodesin, 1895te, emperyalist görüþlerini kendisine þöyle
anlattýðýný söylüyor:
Dün East-Enddeydim (Londrada bir iþçi semti), iþsizlerin
yaptýðý bir toplantýda bulundum. Ateþli söylevler dinledim orda.
Bunlarýn hepsi tek bir çýðlýktan ibaretti: ekmek! ekmek! Dönüþte,
bütün sahneyi yeniden yaþýyor ve emperyalizmin önemini bir kez
daha kavrýyordum. Benim en büyük düþüncem, toplumsal soruna
bir çözüm getirmek: Birleþik Krallýðýn 40 milyon nüfusunu kanlý bir
içsavaþtan kurtarmak için, bizler, sömürge politikacýlarý, fazla nüfusu yerleþtirebileceðimiz, fabrikalarýmýzýn ve madenlerimizin ürünleri için yeni pazarlar kazanabileceðimiz yeni topraklar elde etmek
zorundayýz. Her zaman söylerim, imparatorluk bir mide sorunudur.
Ýçsavaþtan kaçýnmak istiyorsanýz, emperyalist olmak zorundasýnýz.83
Milyoner, para kralý, Ýngiliz-Boer savaþýnýn baþlýca sorumlusu Cecil Rhodes, 1895te, iþte böyle konuþuyordu. Bu yüzdendir
ki, onun emperyalizm savunusu biraz kaba ve arsýzdýr. Ama temelde, Maslov, Sudekum, Potressov, David ve Rus marksizminin kurucusu vb., vb. gibi baylarýn savunduðu teoriden uzaklaþmýþ
deðildir. Cecil Rhodes biraz daha dürüst sosyal-þovendir...
Dünyanýn toprak bakýmýndan bölüþülmesinin ve bu konuda
son onar yýllýk dönemlerde meydana gelmiþ deðiþikliklerin olanaklý olduðunca doðru bir tablosunu verebilmek için, Supanýn, daha
önce sözünü ettiðimiz, dünyadaki bütün güçlerin sahip bulunduðu
sömürgeleri konu edinen yapýtýndan yararlanacaðýz. Supan, 1876
ve 1900 yýllarýný ele alýyor; biz 1876 yýlýný çok iyi seçilmiþ bir yýldýr;
çünkü Batýi Avrupada, kapitalizm, tekel-öncesi evresini, sonuçta,
tam bu tarihe doðru tamamlamýþ bulunmaktadýr ve 1914 yýlýný ele
83
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alacaðýz; Supanýn rakamlarý yerine de Hubnerin daha yeni [sayfa 96]
olan Coðrafya ve Ýstatistik Tablolarý adlý yapýtýndaki verileri kullanacaðýz. Supan, yalnýzca sömürgeleri inceliyor; biz ise, dünyanýn paylaþýlmasýnýn tam bir tablosunu verebilmek için ondan edindiðimiz
bilgilere, sömürge olmayan ve yarý-sömürge olan ülkelere iliþkin
rakamlarý eklemeliyi de yararlý buluyoruz. Ýraný, Türkiyeyi ve Çini
de bu son kategori içinde düþünüyoruz. Bugün Ýran hemen hemen
tamamen bir sömürge durumundadýr; Çin ile Türkiye de bu duruma
girme yolundadýr.
Burada aþaðýdaki sonuçlara varýyoruz [tablo - 17]:
[TABLO  17]
BÜYÜK DEVLETLERÝN YÜZÖLÇÜMLERÝ
(YÜZÖLÇÜMÜ: MÝLYON KM2; NÜFUS: MÝLYON KÝÞÝ)

[Büyük Devletler]
Ýngiltere
Rusya
Fransa
Almanya
Birleþik Devletler
Japonya
6 Büyük Devletin
Toplamý

Sömürgeler
1876
1914

Km2

Nüfus

Km2

22,5 251,9 33,5
17,0 15,9 17,4
0,9
6,0 10,6
----- 2,9
----- 0,3
----- 0,3
40,4 273,8 65,0

Nüfus

393,5
33,2
55,5
12,3
9,7
19,2

523,4

Anayurt
1914

Km2

0,3
5,4
0,5
0,5
9,4
0,4

16,5

Nüfus

46,5
136,2
39,6
64,9
97,0
53,0

437,2

Öbür Ülkelerin Sömürgeleri (Belçika, Hollanda, vb.) . . . . . ..
Yarý-Sömürge Ülkeler (Ýran, Çin, Türkiye) . . . . . . . . . . . . . . . .
Öteki Ülkeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bütün yeryüzünün yüzölçümü ve nüfusu . . . . . . . . . . . . . . . .

Toplam
1914

Km2

33,8
22,8
11,1
3,4
9,7
0,7

Nüfus

440,0
169,4
95,1
77,2
106,7
72,2

81,5

960,6

9,9
14,5
28,0

45,3
361,2
289,9

133,9 1.657,0

Bu tablo, bize, 19. yüzyýlýn eþiðinde, dünyanýn nasýl bir tarzda
paylaþýlmýþ bulunduðunu açýkça göstermektedir. 1876dan sonra
sömürge edinme olayý, dev ölçüler içinde [sayfa 97] yayýlýyor: 40 milyon
kilometre kareden 65 milyon kilometre kareye, yani birbuçuk katýna
yükseliyor. Aradaki artýþ 25 milyon kilometre kare olup, anayurtlarýn
(métropole) yüzölçümü toplamýnýn (16,5 milyon) birbuçuk katýdýr.
Üç büyük gücün 1876da hiç sömürgesi yoktu; bir dördüncüsünün,
Fransanýn ise sömürgesi yok denecek kadar azdý. 1914te, bu dört
devlet, 14,1 milyon kilometre karelik sömürgeye sahiptýr; bu sö-
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mürgelerin yüzölçümü, Avrupanýn yüzölçümünden birbuçuk kez
daha büyük olup, 100 milyon nüfusu barýndýrýyordu. Sömürgelerin
geniþlemesinde büyük bir eþitsizlik görülmektedir. Örneðin Fransa,
Almanya, Japonya gibi yüzölçümü ve nüfusu bakýmýndan birbirinden pek fazla farklý olmayan ülkeleri karþýlaþtýrýrsak, göreceðiz ki,
bunlardan birincisi, öbür ikisinin toplamý kadar sömürgeye sahiptir.
Ne var ki, sözünü ettiðimiz dönemin baþlarýnda da Fransa, Almanya
ve Japonyanýn toplamýndan zengindi belki. Sömürge edinmeyi etkileyen salt ekonomik nedenlerin yanýnda, bu iþte büyük rolü olan
coðrafi ve baþka koþullar da vardýr. Büyük sanayin, deðiþimlerin ve
mali-sermayenin baskýsý altýnda meydana gelmiþ yaþam koþullarýný
ve ekonomik koþullarý, þu son birkaç on yýlda, belli bir düzeye getirme çabalarý ne denli önemli olursa olsun, bugün, henüz ülkeler
arasýnda büyük farklar vardýr. Yukarda sözünü ettiðimiz altý büyük
devletin bazýlarý, genç kapitalist devletlerdir (Amerika, Almanya,
Japonya); bunlar çok hýzlý bir tempo içinde geliþmektedir; ikinci
olarak, geliþme hýzlarý bunlardan çok daha yavaþ olan eski kapitalist
devletleri görüyoruz: Ýngiltere ile Fransa. Ensonu, ekonomik yönden
en geri kalmýþ bir ülkeyi, denilebilir ki, kapitalizm-öncesi iliþkilerin
kendine özgü bir að ile sardýðý bir ülkeyi, çaðdaþ kapitalist emperyalizm kuþatmýþtýr.
Büyük devletlerin sahip olduklarý sömürgelerin yanýna küçük
devletlerin hafif bir yaygýnlýk gösteren sömürgelerini de koyduk.
Bu sömürgeler, denebilirse, olanaklý ve olasý bir [sayfa 98] yeniden
paylaþma yý bekleyen topraklardýr. Sözkonusu küçük devletlerin
çoðu, kendi sömürgelerini, ganimeti paylaþmak için biraraya gelip
anlaþamayan büyük kuvvetlerin çýkar çatýþmalarý ve sürtüþmelerinden ötürü, elde tutabilmektedir. Yarý-sömürge niteliðindeki devletlere gelince, bunlar, doðada ve toplumda raslanan geçici þekillerin
örneðini oluþtururlar. Mali-sermaye, ekonomik ve uluslararasý iliþkilerde o denli önemli ve büyük bir güçtür ki, siyasal anlamda tam
baðýmsýzlýða sahip devletlere bile boyuneðdirebilir; zaten eðdirmektedir de. Az ilerde bunun örneklerini göreceðiz. Ama, kuþku yok ki,
mali-sermayeye en büyük rahatlýðý, en büyük üstünlükleri saðlayan þey, o boyuneðmiþ bulunan halklarýn ve ülkelerin siyasal baðýmsýzlýklarýný da yitirmekte olmasýdýr. Yarý-sömürge ülkeler, bu yönden,
yarý yolda olan tipik örneklerdir. Dünyanýn geri kalan kýsmýnýn
tümüyle paylaþýlmýþ bulunduðu bir çaðda, özellikle mali-sermaye
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çaðýnda, bu yarý-baðýmlý ülkeleri ele geçirmek için yapýlan savaþýmýn
sertleþeceði anlaþýlýyor.
Sömürge politikasý da, emperyalizm de, kapitalizmin çaðdaþ
döneminden, hatta kapitalizmden önce vardý. Kölelik üstüne kurulu bulunan Roma, bir sömürge politikasý izliyor ve emperyalizmi
uyguluyordu. Ama, ekonomik ve toplumsal biçimler arasýndaki farký
görmezden gelerek ya da arka planlara iterek, emperyalizmin genel düzeni üzerine fikir yürütmek, týpký Büyük Roma ile Büyük
Britanya arasýnda kýyaslamalara girmek gibi birtakým boþ palavralara ve bayaðýlýklara düþürür kiþiyi.84 Çünkü kapitalizmin eski evrelerindeki sömürge politikasý bile, mali-sermayenin sömürge politikasýndan temel ayrýlýklar göstermektedir.
Bugünkü kapitalizmi belirleyen temel özellik, en büyük giriþimcilerce kurulmuþ tekel birliklerinin egemenliðidir. Bu tekeller,
özellikle, tüm hammadde kaynaklarýný ellerine [sayfa 99] geçirdikleri
zaman daha saðlam bir görünüm verirler. Uluslararasý kapitalist
birliklerin, rakiplerinin her türlü rekabet olanaklarýný yoketmek, onlarý örneðin demir cevherinden, petrol kaynaklarýndan vb. yoksun
býrakmak için nasýl büyük bir çabayla çalýþtýklarýný daha önce görmüþtük. Yalnýzca sömürgelere sahip bulunmak durumu, tekellere,
rakipleriyle giriþtikleri savaþýmda çýkabilecek her türlü raslantýya
karþý tam bir baþarý güvencesi vermektedir; hatta karþý taraf, bir
devlet tekeline baþvurarak kendini savunmaya geçtiði zaman da
durum aynýdýr. Kapitalizm geliþtikçe hammadde eksikliði de kendini
o denli duyurmaktadýr; rekabetin koþullarý o denli sertleþmekte,
bütün yeryüzünde hammadde kaynaklarý arama çabalarý o denli
alevlenmekte, sömürgelere sahip olma savaþýmý o denli amansýz
olmaktadýr.
Þöyle diyor Schilder: Bazý kimselere tuhaf gelse de, þöyle
bir düþünce ileri sürülebilir: yakýn ya da uzak bir gelecekte, kent ve
sanayi nüfusundaki artmalar, besin kýtlýðýndan çok, sanayi hammaddeleri kýtlýðýyla önlenecektir.
Fiyatý durmadan artýp duran kereste kýtlýðý gibi, deri kýtlýðý
gibi, dokuma sanayiinin hammaddelerinde görülen kýtlýk gibi.
Sanayici birlikleri, tarým ile sanayi arasýnda dünya çapýnda
84
C. P. Lucas, Greater Rome and Greater Britain, Oxford 1912, ya da Earl of Cromer,
Ancient and modern imperialism, Londra 1910.
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bir denge kurmaya çalýþýyor. Örnek olarak, 1904 yýlýndan beri dünyanýn birçok sanayi ülkesinde kurulmuþ bulunan Pamuk Ýplikçileri
Dernekleri Federasyonunu ve 1910da ayný modele göre kurulmuþ
Yün Ýplikçileri Dernekleri Avrupa Birliðini anabiliriz.85
Elbette, burjuva reformistleri, bu arada özellikle günümüzdeki kautskiciler, hammaddelerin, pahalý ve tehlikeli bir sömürge politikasý olmadan da, serbest pazarlardan saðlanabileceðini;
hammadde arzýnýn genel olarak tarým koþullarýnda yapýlacak basit
bir iyileþtirme iþlemiyle [sayfa 100] artýrýlabileceðini ileri sürerek, bu
gerçeklerin önemini hafifletmeye çalýþýyorlar. Ne var ki, kötülüðü
maskelemeye yarayan bu açýklamalar, daima emperyalizmin savunusu olmak eðilimini taþýmaktadýr; çünkü, çýkýþ noktasýnda,
çaðdaþ kapitalizmin temel özelliðini, yani tekelleri görmezden gelmektedirler. Serbest pazar, gitgide daha büyük ölçüde, geçmiþe
ait bir þey haline geliyor; tekelci sendikalar ve tröstler, günden güne onu daha fazla daraltýyor, sýnýrlandýrýyor. Tarým koþullarýnda yapýlacak o basit iyileþtirme iþlemine gelince, o da, yýðýnlarýn durumunu düzeltmeyi, ücretleri yükseltmeyi, kârý kýsmayý içermektedir. Hem, tröstlerin, sömürgeler fethetmek dururken kalkýp yýðýnlarýn durumuyla uðraþacaðýný düþünmek, tatlýsu reformistlerinin hayalgüçlerinden baþka neye yaraþýr ki?
Mali-sermaye, dikkatini yalnýzca þimdiye deðin bilinen hammadde kaynaklarýna çevirmiþ deðildir; olasý kaynaklarla da ilgilenir.
Çünkü günümüzde, teknik, dev adýmlarla ilerlemektedir; bugün
elveriþsiz durumda olan bir toprak, yarýn yeni bir buluþ sayesinde
birden deðer kazanabilir. (Büyük bir banka, bu amaçla, mühendislerden, tarým uzmanlarýndan meydana gelen bir ekip kurabilir.)
Yeter ki, önemli ölçüde sermaye yatýrýlsýn. Zengin maden yataklarýnýn araþtýrýlmasý da, hammaddelerin iþlenmesi ve kullanýlmasý, yeni
yöntemlerin bulunmasý da böyledir. Mali-sermayenin ekonomik
alanýný, hatta bütün alanýný geniþletmek yolunda gösterdiði kaçýnýlmaz eðilim, bundan doðmaktadýr. Ayný þekilde, tröstler, sahip olduklarý þeylerin iki ya da üç katýný hesaplayarak varlýklarýný sermayeye
çevirirler; bunu yaparken bugünkü kârlarý deðil, gelecekteki olasý
kârlarý, tekelin ilerdeki sonuçlarýný hesaba katarlar; ayný þekilde,
mali-sermaye, genellikle, olasý hammadde kaynaklarý umuduyla,
85
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henüz paylaþýlmamýþ dünya köþelerinin ya da paylaþýlmýþ olup da
yeniden paylaþýlmasý sözkonusu olan topraklarýn bölüþülmesi için
yapýlan çetin savaþýmda, [sayfa 101] geride kalmaktan korkarak, nasýl
olursa olsun, nereden olursa olsun, hangi araçlarla olursa olsun,
olabildiðince topraklara elkoymak eðilimindedir.
Ýngiliz kapitalistleri, kendi sömürgeleri olan Mýsýrda, pamuk
ekimini geniþletmek için ellerinden gelen her þeyi yapmaktadýrlar.
1904 te, tarým yapýlan 2,6 milyon hektar topraðýn 600 bin hektarý,
yani dörtte-birinden fazlasý, pamuk ekimine ayrlýmýþtý. Ruslar, kendi sömürgeleri olan Türkistanda, ayný þeyi yapmaktadýrlar. Gerçekten, bu yolla, yabancý rakiplerine karþý daha kolay savaþým verebilmekte, hammadde kaynaklarý üstünde daha kolay bir biçimde
tekel kurabilmekte, üretimin ve pamuðun iþlenmesinin bütün evrelerini tek baþýna kucaklayan, kombine üretim yapan, daha ekonomik, daha avantajlý bir tekstil tröstü kurabilmektedirler.
Sermaye ihracýnýn da sömürgeler fethetmeyi desteklemekte çýkarý vardýr; çünkü tekeller kurarak bir rakibi safdýþý býrakmak,
bir sipariþi üstlenmek, gerekli iliþkileri kurmak, sömürge pazarýnda daha kolay olmaktadýr (hatta böylesi durumlarý elde etmek
yalnýzca bu pazarda olanaklýdýr).
Mali-sermaye temelleri üzerine kurulu ekonomi-dýþý üstyapý,
mali-sermayenin politikasý ve ideolojisi, sömürge fetihleri eðilimini
uyarmaktadýr. Hilferding çok doðru olarak mali-sermaye özgürlük
deðil, egemenlik ister diyor. Yukarda sözünü ettiðimiz Cecil Rhodesi bazý yönlerden tamamlayan ve geliþtiren bir Fransýz burjuva
yazarý da, sömürge politikasýnýn ekonomik nedenlerine, günümüzde, toplumsal nedenlerin eklenmesi gerektiðini ileri sürüyor: Yalnýz
iþçi yýðýnlarýnýn deðil, ayný zamanda orta sýnýflarýn üstünde de aðýrlýðýný duyuran bir sürü yaþam güçlüðü yüzünden eski uygarlýðýn bütün ülkelerinde sabýrsýzlýk, öfke ve kin birikmekte, ve bunlar insanlýk
barýþýný tehdit edici bir kývama [sayfa 102] gelmektedir: bunlarýn yurt
içinde infilak etmesi istenmiyorsa, dýþarda kullanýlmalýdýr.86
Kapitalist emperyalizm çaðýnýn sömürge politikasýndan
sözederken þu noktayý özellikle belirtmek yerinde olacaktýr ki, malisermaye ve büyük güçlerin dünyanýn ekonomik ve siyasal yönden
86
Wahl, La France aux colonies, Henri Russierden naklen; Le partage de lOceaine,
Paris 1905, s. 165.
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paylaþýlmasý olarak özetleyeceðimiz dýþ politikasý, çeþitli devletler
için geçici baðýmlýlýk biçimleri yaratmaktadýr. Bu çaðýn özellikleri,
baþlýca ülkelerin, yalnýzca, sömürge sahipleri ve sömürge ülkeler
olarak iki ana grup halinde toplanmasý deðildir; görünüþte siyasal
baðýmsýzlýklarýna sahipmiþ gibi olan, ama gerçekte, mali ve diplomatik bir baðýmlýlýðýn aðý içine düþmüþ deðiþik baðýmlý ülke biçimleri
de vardýr. Bu biçimlerden birine, yarý-sömürgelere, biraz önce deðinmiþtik. Bir baþka biçimin örneðini, bize, örneðin, Arjantin sunmaktadýr.
Schulze-Gaevernitz, Ýngiliz emperyalizmi üzerine yazdýðý kitabýnda þöyle diyor: Güney Amerika ülkeleri, özellikle Arjantin, mali
yönden, Londraya o denli baðýmlýdýr ki, bu ülkenin, neredeyse, Ýngilterenin ticari bir sömürgesi olduðunu söyleyebiliriz.87
Schilder, Buenos-Airesteki Avusturya-Macaristan konsolosunun verdiði bilgilere dayanarak, Arjantine yatýrýlmýþ Ýngiliz sermayesinin, 1909da, 8 milyar 750 milyon frank olduðunu hesaplamýþtý.
Bunun ise, Ýngiliz mali-sermayesine (ve onun sadýk dostu diplomasiye) Arjantin burjuvazisiyle ve bu ülkenin bütün ekonomik ve siyasal yaþamýný yöneten ortamla, ne saðlam bir iliþki ortamý hazýrladýðý
açýktýr.
Portekiz, siyasal baðýmsýzlýðýnýn yanýnda, mali ve diplomatik baðýmlýlýðýn biraz farklý bir örneðini vermektedir. [sayfa 103] Baðýmsýz
ve egemen bir devlettir Portekiz, ama aslýnda, ikiyüz yýldýr, Ýspanya
Veraset Savaþýndan (1701-1714) bu yana Ýngiliz himayesi altýndadýr.
Ýngiltere, hasýmlarý olan Fransa ve Ýspanyaya karþý savaþýmýnda,
kendi durumunu kuvvetlendirmek için Portekizi ve sahip olduðu
sömürgeleri savunmuþtur. Buna karþýlýk, ticari üstünlükler, Portekize ve Portekiz sömürgelerine meta ve özellikle sermaye ihracý
konusunda ayrýcalýklar, Portekiz limanlarýndan ve adalarýndan, telgraf þebekesinden yararlanma haklarý vb. elde etmiþtir.88 Böylesi
iliþkilere büyük devletlerle küçük devletler arasýnda her zaman
raslanmýþtýr. Ama kapitalist emperyalizm döneminde bunlarýn genel
bir sistem haline geldiði, dünyanýn paylaþýlmasýný örgütleyen iliþ87
Schulze-Gaevernitz, Britischer Imperialismus und Englischer Freihandel zu Beginn
des 20-ten Jahrhunderts, Leipzig 1906, s. 318. Sartorius von Waltershausen de, ayný görüþü,
Das volkwirtschaftliche System der Kapitalanlage im Auslande, Berlin 1907, s. 46da
belirtiyor.
88
Schilder, adý geçen yapýt, c. I, s. 160-161.
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kiler bütününün tamamlayýcý bir parçasý olduðu görülüyor. Dünya
mali-sermaye iþlemleri zincirinin halkalarýný meydana getiriyor.
Dünyanýn bölüþülmesi sorununa bir çizgi çekmek için þunu
da belirtmeliyiz. Dünyanýn bölüþülmesi sorunu, Ýspanyol-Amerikan
savaþýndan sonra Amerikan yazýný, Ýngiliz-Boer savaþýndan sonra
Ýngiliz yazýný, 19. yüzyýlýn sonunda ve 20. yüzyýlýn baþýnda, çok net
ve açýk bir biçimde ortaya koyarken yalnýz deðillerdir. Ýngiliz emperyalizmini en büyük bir kýskançlýk duygusuyla yakýndan gözleyen
Alman yazýný da bu olayý deðerlendirmede artýk tek deðil. Fransýz
burjuva yazýnýnda da, sözkonusu sorun burjuva görüþ açýsýna uygun
ölçüler içinde, yeterince net ve geniþ bir biçimde ele alýnmýþ bulunuyor. Tarihçi Driaultun 19. Yüzyýlýn Sonunda Siyasal ve Toplumsal
Sorunlar adlý kitabýnýn Büyük Devletler ve Dünyanýn Bölüþülmesi
bölümünde þunlarý okuyoruz: Þu son yýllarda Çin hariç, dünyanýn
bütün boþ alanlarý, Avrupa ve Kuzey Amerika devletleri tarafýndan
ele geçirilmiþ bulunmaktadýr: bununla ilgili olarak ve yakýn bir gelecekteki korkunç karýþýklýklarýn habercisi olan bazý [sayfa 104] çatýþmalara ve yer deðiþtiren etkilere þimdiden tanýk olunmaktadýr. Çünkü
ivedi davranmak gerekiyor: gerekli önlemleri almamýþ uluslar, gelecek yüzyýlýn [yani 20. Yüzyýlýn] en temel olaylarýndan biri olacak
olan dünyanýn bu korkunç sömürülüþü olayýna katýlmamak tehlikesiyle karþý karþýyadýrlar. Bunun içindir ki, bütün Avrupa ve Amerika, sömürgeleri geniþletmenin, 19. yüzyýl sonunun en belirgin
özelliði olan emperyalizm hummasýyla harekete geçmiþ bulu-nuyor. Ve ekliyor yazar: Dünyanýn bu bölüþülmesinde, yeryüzü hazinelerine ve pazarlarýna doðru yapýlan bu müthiþ koþuda, bu yüzyýlda
kurulmuþ imparatorluklarýn nispi gücü, bunlarý kurmuþ bulunan
uluslarýn Avrupada iþgal ettikleri yerle mutlak ölçüde uyumlu deðildir. Kendi yazgýlarýna hakim olan ve Avrupada bir nüfuz üstünlüðü
taþýyan bu devletler, dünyada ayný ölçüde bir nüfuza sahip deðillerdir. Ve, sahip olunan sömürgelerin büyüklüðü, henüz hesaplanmamýþ zenginlikler vaadi, elbetteki Avrupa devletlerinin nispi gücü üstünde yankýlar uyandýracak, ve sömürge sorunu, (ya da isterseniz,
emperyalizm diyelim), bizzat Avrupanýn, þimdiden deðiþtirmiþ
olduðu siyasal koþullarýný gitgide daha fazla deðiþtirecektir.89 [sayfa
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YEDÝ
EMPERYALÝZM, KAPÝTALÝZMÝN ÖZEL AÞAMASI

ÞÝMDÝ, yukarda emperyalizm üstüne söylediklerimizin bir
bilançosunu çýkarmak gerekiyor. Emperyalizm, genel anlamda, kapitalizmin bazý özelliklerinin geliþimi ve doðrudan doðruya devamý
olarak ortaya çýkmýþtýr. Ama, kapitalizm, kapitalist emperyalizm
haline ancak geliþmesinin belirli ve çok yüksek bir düzeyinde, kapitalizmin esas özelliklerinden bazýlarý kendi karþýtlarýna dönüþmeye
baþladýðý zaman; kapitalizmin yüksek bir ekonomik ve toplumsal
yapýya geçiþ döneminin bazý öðeleri bütün geliþme çizgisi boyunca
biçimlenip belirdiði zaman gelebilmiþtir. Bu süreç içinde, ekonomik
yönden de önemli olay, kapitalist serbest rekabetin yerine kapitalist
tekellerin geçmesidir. Serbest rekabet, [sayfa 106] kapitalizmin ve genel
olarak meta üretiminin temel niteliðidir; tekel ise serbest rekabetin
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tam karþýtý oluyor; ama, serbest rekabetin, büyük üretime geçerek,
küçük üretimi safdýþý býrakarak, büyü-ðün yerine daha büyüðünü
geçirerek, üretimdeki ve sermayedeki yoðunlaþmayý tekellerin
doðduðu ya da tekelleri doðuran bir noktaya deðin götürerek,
gözlerimizin önünde, nasýl tekel durumuna dönüþtüðünü daha önce
görmüþtük: iþte karteller, sendikalar, tröstler; iþte milyarlarlý çekip
çeviren on kadar bankanýn onlarla birleþip kaynaþan sermayeleri.
Ayný zamanda þunu da görüyoruz: tekeller, kendisinden çýkmýþ
olduklarý serbest rekabeti yoketmiyor; onun üstünde ve yanýnda
varoluyor; böylece de iyice keskin, þiddetli sürtüþmelere,
çatýþmalara yolaçýyor. Tekel, kapitalizmden daha yüksek bir düzene
geçiþtir.
Emperyalizmin olanaklý en kýsa tanýmýný yapmak gerekseydi, þöyle derdik: emperyalizm, kapitalizmin tekelci aþamasýdýr. Bu
tanýmlama da, temel öðeyi kapsamýþ olurdu; çünkü, bir yandan,
mali-sermaye, birkaç tekelci büyük banka sermayesinin, tekelci
sanayi gruplarýnýn sermayesiyle kaynaþmasýnýn bir sonucudur; öte
yandan, dünyanýn paylaþýlmasý da, herhangi bir kapitalist devletçe
elkonmamýþ bölgelere kolayca yayýlan sömürge polltikasýndan,
tamamýyla paylaþýlmýþ yeryüzü topraklarýnýn, tekellerin mülkiyetine geçmesi için uygulanan sömürge politikasýna geçiþi ifade etmektedir.
Ne var ki, en kýsa tanýmlar, temel özelliði özetledikleri için
elveriþli olsalar da, tanýmlanacak görüngünün çok önemli bazý çizgilerini dýþarda býrakmalarýndan ötürü, yetersiz kalmaktadýr. Bu
bakýmdan, geliþme sürecindeki bir görüngünün birçok baðlantýsýný hiç kavrayamayan bütün genel tanýmlardaki itibari ve göreli
deðeri unutmadan, emperyalizmin, asaðýdaki beþ temel özelliðini
kapsayan bir tanýmýný yapalým:
(1) üretimde ve sermayede görülen yoðunlaþma öyle [sayfa
107] yüksek bir geliþme derecesine ulaþmýþtýr ki, ekonomik yaþamda
kesin rol oynayan tekelleri yaratmýþtýr; (2) banka sermayesi sýnai
sermayeyle kaynaþmýþ, ve bu mali-sermaye temel üzerinde bir
mali-oligarþi yaratýlmýþtýr; (3) sermaye ihracý, meta ihracýndan ayrý
olarak, özel bir önem kazanmýþtýr; (4) dünyayý aralarýnda bölüþen
uluslararasý tekelci kapitalist birlikler kurulmuþtur; (5) en büyük
kapitalist güçlerce dünyanýn toprak bakýmýndan bölüþülmesi
tamamlanmýþtýr. Emperyalizm, tekellerin ve mali-sermayenin ege-
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menliðinin ortaya çýktýðý; sermaye ihracýnýn birinci planda önem
kazandýðý; dünyanýn uluslararasý tröstler arasýnda paylaþýlmasýnýn
baþlamýþ olduðu ve dünyadaki bütün topraklarýn en büyük kapitalist
ülkeler arasýnda bölüþülmesinin tamamlanmýþ bulunduðu bir
geliþme aþamasýna ulaþmýþ kapitalizmdir.
Yukardaki tanýmda olduðu gibi, yalnýzca salt ekonomiktemel
kavramlarý deðil, ayný zamanda, genel olarak kapitalizm karþýsýnda
kapitalizmin bugünkü evresinin tarihsel yerini de, baþka türlü söylersek, emperyalizm ile iþçi hareketi içinde belirmiþ iki temel eðilimin iliþkilerin de gözönünde tuttuðumuzda, emperyalizm hakkýnda
yapýlabilen ve yapýlmasý gereken öbür tanýmý ilerde göreceðiz. Þimdilik, yukardaki anlamda kavranan emperyalizmin, kaçýnýlmaz bir
biçimde, kapitalist geliþmenin özel bir evresini temsil ettiði gerçeðine parmak basalým. Okurda yeterince oturmuþ bir emperyalizm
fikrini oluþturmak için, modern kapitalist ekonominin iyice yerleþmiþ, tartýþýlmaz duruma gelmiþ olgularýrýný, genellikle, kabul etmek
zorunda kalan burjuva iktisatçýlarýnýn fikirlerini andýk. Ayni amaçla,
banka sermayesinin vb. tam hangi noktaya deðin geliþtiðini, nicelikten niteliðe geçiþin nerde belirdiðini, geliþmiþ kapitalizmin emperyalizme geçiþinin tam nerde olduðunu görmek olanaðýný veren
ayrýntýlý istatistiklere gözattýk. Kuþku yok ki, doðadaki ve toplumdaki bütün sýnýf çizgilerinin koþullara baðlý ve [sayfa 108] deðiþebilir þeyler
olduðunu söylemek bile gereksiz; bu bakýmdan, örneðin, emperyalizmin kesin olarak ortaya çýktýðý yýlý ya da on yýllýk dönemi tartýþmak yararsýz olacaktýr.
Ama emperyalizmin tanýmlanmasý konusunda, II. Enternasyonal denen dönemin, yani 1889-1914 yýllarý arasýndaki 25 yýlýn
baþlýca marksist teorisyeni olan Kautsky ile tartýþmaya girmek, özellikle gereklidir. Kautsky, 1915te, hatta 1914 Kasýmýnda, emperyalizmin ekonominin bir evresi ya da aþamasý deðil de, mali-sermayenin yeðlediði bir politika, belirlenmiþ bir politika olduðunu söyleyerek, bizim yukardaki emperyalizm tanýmýmýza karþý çikmýþtý; emperyalizmin, çaðdaþ kapitalizm ile özdeþ tutulmamasý gerektiðini;
emperyalizm sözcüðünden çaðdaþ kapitalizmin bütün olgularý
karteller, himayecilik, maliyeciler egemenliði, sömürge politikasý
anlaþýldýðý takdirde, kapitalizm için emperyalizmin zorunlu olduðunu
söylemenin, sorunu yavan bir totoloji haline sokacaðýný; Çünkü
bu takdirde emperyalizmin kapitalizm için mutlak bir zorunluluk
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olduðu sonucuna varýlacaðýný vb. ileri sürmüþtü. Kautskynin bizim
ortaya koyduðumuz düþüncelere taban tabana karþýt olan, emperyalizm tanýmýný vererek, fikirlerini tam anlamýyla açýklamýþ olacaðýz
(çünkü uzun yýllardan beri bu çeþit fikirleri benimsemiþ olan Alman
marksistlerinden gelen karþý koymalar, Kautsky tarafýndan, marksizmin içinden gelen belirli bir akýmýn karþý koymalarý olarak kabul
edilmiþtir).
Kautskynin tanýmý þöyledir:
Emperyalizm, büyük ölçüde geliþmiþ sýnai kapitalizmin ürünüdür. Onu, sanayileþmiþ her kapitalist ulusun, gittikçe daha geniþ
tarým [italikler Kautskynindir] bölgelerini, bu bölgelerde hangi uluslar oturursa otursun, ilhak etmek ya da egemenliði altýna almak
olarak da tanýmlayabiliriz.90
Bu taným, hiçbir deðer taþýmamaktadýr; tek yanlýdýr; [sayfa 109]
yani ulusal sorunu keyfi olarak tek baþýna ele almakta, (ulusal sorun kendi baþýna olsun emperyalizmde iliþkileri yönünden olsun,
çok önemli bir basamak olmakla birlikte) onu keyfi ve yanlýþ olarak
yalnýzca baþka uluslarý ilhak eden ülkelerin sýnai sermayelerine
baðlamakta; daha az keyfi ve daha az yanlýþ diyemeyecegimiz bir
tarzda, tarýmsal bölgelerin ilhakýný ön plana itmektedir.
Emperyalizm, bir ilhak eðilimidir; Kautskynin tanýmý, siyasal
yönden bu noktaya indirgenmektedir. Doðru, ama çok eksik bir
taným; çünkü emperyalizm, genellikle, bir þiddet ve gericilik eðilimidir. Ne var ki, burda, bizi, sorunun, bizzat Kautskynin de deðindiði,
ekonomik yönü ilgilendiriyor. Kautskynin tanýmýnda göze iyice batan yanlýþlar var. Emperyalizmin ayýrýcý özelliði sýnai sermayede,
deðil, ama tümüyle mali-sermayededir. Fransada yavaþlayan sýnai
sermayeye karþý hýzla geliþen mali-sermayenin 1880-1890 yýllarý arasýnda ilhakçý (sömürgeci) siyasetin aþýrý ölçüde büyümesine yolaçmasý, hiç de raslansal bir olay deðildir. Emperyalizm, yalnýzca tarým
bölgelerini deðil, hatta en yüksek ölçüde sanayileþmiþ bölgeleri de
ilhak etmek istemesiyle belirlenmektedir (örneðin, Belçikanýn
Almanyanýn iþtahýný kabartmasý; Lorrainein Fransanýn aðzýný sulandýrmasý böyledir); çünkü, birincisi, dünyanýn paylaþýlmasýnýn tamamlanmýþ olmasý, bir yeni paylaþma durumunda, her çeþit topraða
90
Die Neue Zeit, 1914 (32. yýl), s. 921, 11 Ekim 1914. Yine bkz: 1955. 2, s. 107 ve
devamý.
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elatýlmasýný gerektirmektedir; ikincisi, emperyalizm için baþta gelen
þey egemenlik için çalýþan büyük güçler arasýndaki rekabettir yani
doðrudan doðruya kendisi için deðil, ama rakipleri zayýflatmak,
onlarýn egemenliklerini sarsmak için de toprak ilhak edilmektedir
(Belçika, Ýngiltereye karþý bir destek noktasý olarak Almanyayý ilgilendirmektedir; Ýngilterenin Baðdata ihtiyaç duymasý, buranýn
Almanyaya karþý bir destek noktasý olarak kullanýlmasýndaki elveriþliliktir vb.).
Kautsky, emperyalizm sözcüðüne kendisi gibi salt [sayfa 110]
siyasal bir anlam veriyor görünen Ýngiliz yazarlarýna özellikle hem
de bir sürü atýf yapar. Örneðin, Ýngiliz Hobsonun 1902de yayýmlanan Emperyalizm adlý yapýtýný ele alalým:
Yeni emperyalizm, eskisinden, ilkin, büyüyen bir tek imparatorluðun tutkusu yerine, herbiri ayný siyasal geniþleme ve ticari
çýkar hýrsýyla hareket eden birbirlerine rakip birçok imparatorluk
teori ve pratiðini koyma bakýmýndan, ikinci olarak, mali çýkarlarýn
ve yatýrým çýkarlarýnýn ticari çýkarlara egemen olmasý bakýmýndan
ayrýlmaktadýr.91
Görüyoruz ki, Kautsky, genellikle ingilizlerin düþüncesini ileri
sürmekle (hiç deðilse vülger emperyalistlere ya da emperyalizmin
doðrudan savunucularýna atýfta bulunmakla) kesenkes yanýlmýþtýr.
Gene görüyoruz ki, marksizmi hala savunmakta olduðunu öne
süren Kautsky, gerçekte, sosyal-liberal Hobsona göre bile bir adým
geride kalmaktadýr; çünkü Hobson, modern emperyalizmin özellikle somut ve tarihsel iki özelliðine parmak basmaktadýr (Kautsky ise yaptýðý tanýmlamada somut tarihsel özellikle alay eder):
(1) birkaç emperyalist arasindaki rekabet; (2) mali-sermaye sahibinin tüccar karþýsýndaki üstünlüðü. Bu yüzden, hele, bir tarým ülkesinin sýnai bir ülke tarafindan ilhaki sözkonusu ise, tüccarýn üstün
durumu da böylece belirmiþ olacaktýr.
Kautskynin tanýmý yalnýzca yanlýþ ve marksist olmamakla
kalmýyor. Daha ilerde göreceðimiz gibi, bu taným, bütün çizgisi boyunca, marksist teoriyle ve marksist pratikle çatýþan tam bir görüþ
sistemine temel oluyor. Kautskynin sözcüklerle oynayarak ortaya
attýðý tartýþmanýn, yani kapitalizmin yeni dönemine, emperyalizm
mi yoksa mali-sermaye dönemi mi denmesi gerektiði gibi bir so91
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runun, hiçbir ciddi yaný bulunmamaktadýr. Bu döneme ne ad [sayfa
verirseniz veriniz, hiç önemi olmayacaktýr. Asýl olan þu ki, Kautsky, emperyalizmin politikasýný ekonomisinden ayýrmakta; ilhaklarýn mali-sermayece tercih edilmiþ bir politika olduðunu ileri
sürmekte; ve bu politikanýn karþýsýna, güya olanaklý görünen ve
gene mali-sermaye temeline dayanan baþka bir burjuva politikasý
çýkarmaktadýr. Burdan da, ekonomi içersinde tekellerin, tekeli, zoru
ve fethi dýþtalayan bir politik tutumla baðdaþabileceði sonucunu
çýkarmaktadýr. Bu da, tam anlamýyla mali-sermaye döneminde tamamlanmýþ olan ve en büyük kapitalist devletlerin arasýndaki rekabetin günümüzdeki biçimlerinin kendine özgü temelini meydana
getiren dünyanýn paylaþýlmasý olayýnýn emperyalist olmayan bir
politikayla baðdaþabileceði demek oluyor. Böylece, Kautsky, kapitalizmin, bugünkü evresinin en temel çeliþkilerini bütün derinliðiyle
ortaya koyacaðý yerde, bunlarý daha hafif göstermeye, gizlemeye
calýþýyor. Vardýðý sonuçda, marksizmin yerine, burjuva reformizmi
oluyor.
Kautsky, emperyalizmin ve ilhaklarýn Almanyadaki savunucusu Cunow ile tartýþýyor. Cunowun vülger olduðu kadar sinik
olan fikri þudur: emperyalizm, günümüz kapitalizmidir; kapitalizmin
geliþmesi, kaçýnýlmaz ve ilericidir, öyleyse emperyalizm de ilericidir;
þu halde onun önünde diz çökmek ve ona övgüler dizmek gerekir!
Narodniklerin, 1894-1895 ylllarý arasýndaki Rus marksistleri için
çizdikleri karikatüre benzeyen bir þey var burda. Onlar da, marksistler, kapitalizme Rusyada kaçýnýlmaz bir olgu ve ilerleyici bir etmen
olarak bakýyorlarsa, bir meyhane açmalý ve kapitalizmi yerleþtirmeye çalýþmalýdýrlar! diyorlardý. Kautsky, Cunowa karsý çýkýyor:
Hayýr, emperyalizm, çaðdaþ kapitalizm deðildir; yalnýzca, onun politikasýnýn biçimlerinden biridir; ve biz, politikaya, emperyalizme, ilhaklara vb. karþý savaþým verebiliriz, vermeliyiz de.
Bu, ilk bakýþta alkýþlanacak bir yanýt gibi geliyor. Ama, aslýnda, emperyalizmle uzlaþmanýn daha önce, daha iyi [sayfa 112] maskelenmiþ (bu bakýmdan da daha tehlikeli) bir propagandasýný taþýyor;
bankalarýn ve tröstlerin politikasýna karþý yapýlýp da bunlarýn
ekonomik temellerini kavramayan bir savaþým, reformizmden
ve burjuva pasifizminden baþka bir þey deðildir, masum ve iyi niyetli isteklerden öteye gidemez. Varolan çeliþkileri bütün derinliðiyle ortaya koymak yerine onlardan kaçmak, en önemlilerini gözden
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kaçýrmak, Kautskynin marksizmle hiçbir ortak yaný olmayan teorisi böyledir iþte. Böyle bir teorinin yalnizca Cunow gibilerle birlik
olma fikrini savunmaya yarayacaðý ortadadýr.
Salt ekonomik açýdan, diye yazýyor Kautsky, kapitalizmin,
kartellerce izlenen politikanýn dýþ politika alanýna taþacaðý yeni bir
evre, bir ultra-emperyalizm evresi olanaksýz deðildir.92 Yani bir süper-emperyalizm evresi bütün dünya emperyalistlerinin kendi aralarýndaký savaþýmý býrakýp birleþtikleri, kapitalist düzen içindeki savaþlarýn bittiði bir evre, uluslararasý ölçüde birleþmiþ mali-sermayeyle yeryüzünün hep birlikte, ortaklaþa sömürüleceði93 bir evre.
Marksizmden kesin olarak ve dönüþsüz bir biçimde hangi
noktada koptuðunu ayrýntýlarýyla göstermek için daha ilerde bu
ultra-emperyalizm teorisi üstünde durmamýz gerekecek. þimdilik
bu incelemenin genel planýna uygun olarak, bu sorunla ilgili tam
ekonomik verilere bir gözatmamýz gerekiyor. Salt ekonomik açýdan, bir ultra-emperyalizm olanaklýmýdýr, ya da ultra-saçma bir
durum mu var burda?
Salt ekonomik açý sözünden, salt bir soyutlama anlaþýlýyorsa, söylenebilecek her þey bu görüþe getiriliyor demektir: geliþme,
tekellere doðru, bunun sonucu olarak, evrensel tek bir tekele, tek
bir dünya tekeline doðru gidiyor. [sayfa 113] Bunun itiraz götürür bir
yaný yok, ama saçma olduðu kadar evrimin besin maddelerinin
laboratuvarlarda üretilmesine doðru gittiði sözü gibi, anlamdan
da yoksundur. Bu anlamda, bir ultra-tarým teorisi, ne denli saçma
olacaksa, ultra-emperyalizm teorisi de o kadar saçmadýr.
Ama mali-sermaye çaðýnýn salt ekonomik koþullarýndan,
20. yüzyýlýn baþýnda kurulmuþ somut bir tarih dönemi olarak sözediliyorsa, o zaman, ultra-emperyalizm hakkýndaki ölü soyutlamalarý (bu soyutlamalar, yalnýzca gerici amaçlar taþýr; örneðin, dikkati,
varolan derin çeliþkilerden saptýrmaya yarar) verilecek en iyi yanýt, bunlarýn karþýsýna bugünkü dünya ekonomisinin somut ekonomik gerçeðini çýkarmak olacaktýr. Kautskynin ultra-emperyalizm
hakkýndaki hiçbir anlam taþýmayan sözleri de, öbür sözleri gibi,
emperyalizm savunucularýnýn deðirmenlerine su taþýyan çok yanlýþ
92
Die Neue Zeit, 1914, 11 (32. yýl). s. 921, 11 Eylül 1914. Ayrýca bkz: 1941. 11, s. 107 ve
devamý.
93
Die Neue Zeit, 1915, 1, s. 144, 30 Nisan 1915.
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bir fikri, mali-sermaye egemenliðinin, dünya ekonomisindeki eþitsizlikleri ve çeliþkileri azaltacaðý fikrini desteklemektedir. Oysa,
gerçekte, mali-sermaye bu eþitsizlikleri ve çeliþkileri artýrýr.
R. Calwer, Dünya Ekonomisine Giriþ adlý broþüründe,94 19.ve
20. yüzyýllarýn sýnýr çizgisi üzerine dünya ekonomisinin iç iliþkileri
hakkýnda tam bir fikir verebilecek baþlýca salt ekonomik verileri
özetlemeyi denemiþti. A. Calwer, dünyayý baþlýca beþ ekonomik
bölgeye ayýrýyor: (1) Orta Avrupa (Rusya ve Ýngiltere dýþýnda bütün
Avrupa); (2) Britanya; (3) Rusya; (4) Doðu Asya; (5) Amerika; sömürgeleri, baðlý bulunduklarý devletlerin bölgelerine sokuyor ve henüz
bölgelere göre paylaþýlmamýþ, Asyada Ýran, Afganistan, Arabistan;
Afrikada Fas ve Habeþistan gibi birkaç ülkeyi de bir yana atýyor.
Bu bölgeler üzerine verdiði ekonomik veriler, kýsaltýlmýþ, olarak, aþaðýdaki gibidir [tablo - 18]: [sayfa 114]
[TABLO - 18]

Pik Demir (milyon
ton)

Pamuk Sanayinde
Ýð Sayýsý (milyon)

3. Rusya
4. Doðu Asya
5. Amerika

Maden Kömürü
(milyon ton)

2. Britanya

Sanayi

204

8

41

251

15

26

140

11

25

249

9

51

63
8
379

1
1
6

3
2
14

16
8
245

3
0,02
14

7
2
19

Ýthalat ve Ýhracat
(milyar mark)

388
27,6
(23,6)* (146)*
28,9
398
(28,6)* (355)*
22
131
12
389
30
148

Ticaret

Ticaret Filosu
(milyon ton)

1. Orta Avrupa

Milyon

Dünyanýn
Bellibaþlý
Ekonomik
Bölgeleri

Ulaþtýrma

Demiryollarý
(bin km.)

Nüfus

Milyon
(kilometre kare)

Yüzölç
ümü

Kapitalizmin yüksek derecede geliþmiþ olduðu (ulaþtýrmanýn,
ticaretin ve sanayiin iyice geliþtiði) üç bölge görülüyor: Orta Avrupa,
Britanya ve Amerika bölgeleri. Bunlar arasýnda dünyaya egemen
94
R. Calwer, Einführung in dei Weltwirtschaft, Berlin 190
* Sömürgelere aittir.
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olan üç devlet var: Almanya, Ýngiltere, Birleþik Devletler. Almanyanýn
önemsiz ölçüde bölgeye ve az sayýda sömürgeye sahip olmasýndan ötürü, bu ülkeler arasýndaki emperyalist rekabet ve savaþým
son derece keskin bir durum kazanmýþtýr. Bir Orta Avrupanýn
yaratýlmasý, henüz geleceðe iliþkin bir sorundur ve aþýrý bir savaþým
ortamýnda oluþmaktadýr. Þimdilik, bütün Avrupanýn ayrýcý özelliði,
siyasal bakýmdan bölünmüþ olmasidir. Oysa, Britanya ve Amerika
bölgelerinde, tersine, siyasal yoðunlaþma çok kuvvetlidir; ancak,
bunlardan birinin çok geniþ sömürgeleri ile ötekinin önemsiz ölçüde sömürgelere sahip olmasý arasýnda göze batýcý bir uyumsuzluk
vardýr. Gene de, sömürgelerde, kapitalizmin, yalnýzca geliþtiðiz [sayfa 115] görülmektedir. Güney Amerika için yapýlan savaþ gittikçe sertleþmektedir.
Öbür iki bölgede, Rusya ve Doðu Asya bölgelerinde ise, kapitalizm, az geliþmiþtir. Nüfus yoðunluðu, birincisinde son derece
az, ikincisinde çok fazladýr. Siyasal yoðunlaþma birincisinde yüksektir; ikincisinde yoktur. Çinin paylaþýlmasý daha yeni baþlamakta
ve bu ülke için Japonya, Birleþik Devletler vb. arasýndaki savaþým
kýzýþmaktadýr.
Bu gerçeði, iktisadi ve siyasal koþullarý, büyük deðiþiklikleriyle, çeþitli ülkelerin geliþim hýzlarý arasýndaki aþýrý ölçüde eþitsizlikle, emperyalist devletlerin giriþtikleri sert savaþýmlarla birlikte,
barýþçý ultra-emperyalizm konusunda Kautskynin küçük, ahmakça masalýyla karþýlaþtýrýnýz. Israrla beliren gerçekten köþe-bucak
gizlenmek için çabalayan ürkek bir küçük-burjuvanýn gerici tavrý
deðil midir onunki? Kautskynin, içlerinde ultra-emperyalizmin
embriyonunu gördüðü uluslararasý karteller (týpký laboratuvarýn
tablet üretiminde bir ultra-tarýmýn çekirdeðinin görülebileceði gibi),
dünyanýn paylaþýlmasýnýn ve yeniden paylaþýlmasýnýn, barýþçý paylaþmadan barýþcý olmayan paylaþmaya, ve tersi bir duruma geçiþin
örnekleri deðil midir? Eskiden, örneðin, Uluslararasý Ray Sendikasý
ya da Uluslararasý Deniz Ticaret Tröstü içinde, Almanyanýn da katýlmasýyla dünyayý rahatça paylaþmýþ olan Amerikayý ve baþka ülkelere ait mali-sermaye, þimdilerde, hiç de barýþçý olmayan usullerle
iþleyen yeni kuvvet iliþkileri içinde, bir yeniden paylaþma çabasý
içinde deðil midir?
Mali-sermaye ve tröstler, dünya ekonomisinin farklý unsurlarýnýn geliþmesinin ritmleri arasýndaki farklýlýklarý azaltmaz, çoðal-
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týr. Oysa, kuvvetler arasýndaki iliþki, deðiþikliðe uðradýktan sonra,
kapitalist düzende çeliþkilerin çözümünü saðlayacak kuvvetten
baþka þey var mýdýr. Demiryolu istatistikleri95, dünya ekonomisinde, kapitalizmin ve mali-sermayenin geliþmesinin farklý ritmleri konusunda [sayfa 116] dikkate deðer ölçüde veriler sunmaktadýr. iþte,
emperyalist geliþmenin son on yýlllk dönemlerinde, demiryolu
þebekesinde meydana gelmiþ bazý deðiþiklikler [tablo - 19]:
[TABLO - 19]
Ülkeler
Avrupa . . . . . . . . .
ABD . . . . . . . . . . .
Sömürgeler . . . . . .
Baðýmsýz ya da
yarý-baðýmsýz Asya
ve Amerika
devletleri . . . . . . . .
Toplam . . . . . . .

1890
1913
Demiryollarý (bin km.)
224
346
268
125
411
82
210

}

}

43
617

137
1.104

347

+ 122
+ 143
+ 128

+ 94

+

}

+222

Demek ki, demiryollarýnýn geliþmesi, en hýzlý ölçüde sömürgelerde ve Asyadaki, Amerikadaki baðýmsýz (ya da yarý-baðýmsýz)
ülkelerde olmuþtur, Buralarda, dört ya da beþ büyüklere ait malisermayenin mutlak surette hüküm sürdüðünü biliyoruz, Sömürgelerde ve diðer Asya, Amerika ülkelerinde kurulmuþ 200 bin kilometrelik yeni demiryolu þebekesi, özellikle elveriþli koþullar içnde,
özel gelir güvenceleriyle, saðlanmýþ çelik sipariþleriyle vb. yeni
yatýrýlmýþ 40 milyar marklýk bir sermayeyi temsil etmektedir.
Kapitalizm, sömürgelerde ve denizaþýrý ülkelerde en büyük
bir hýzla büyümektedir. Buralarda yeni emperyalist kuvvetler (Japonya) belirmektedir. Dünya emperyalistleri arasýndaki savaþým
kýzýþmaktadýr. Mali-sermayenin, özellikle karlý,denizaþýrý ve sömürge
iþletmelerden aldýðý haraç artmaktadýr. Bu ganimetin paylaþýlmasý
sýrasýnda, yaðlý bir parçanýn da, üretici güçlerin geliþme ritmi bakýmýndan her [sayfa 117] zaman birinci sýrayý tutmayan devletlere düþ95
Statistisches Jahrbuch für das deutsche Reich, 1915; Archiv für Eisenbahnwesen,
1892. 1890 yýlý için, sömürgelere demiryolu daðýlýmý konusunda yaklaþýk rakamlar
verilmekle yetinilmiþtir.
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tüðü görülmektedir. En önemli ülkelerde (sömürgeleriyle birlikte)
demiryollarýnýn toplam uzunluðu þöyledir [tablo - 20]:
[TABLO - 20]
Ülkeler
ABD . . . . . . . . . . . . . . . .
Britanya Ýmparatorluðu . . . .
Rusya . . . . . . . . . . . . . . .
Almanya . . . . . . . . . . . . .
Fransa . . . . . . . . . . . . . . .
Beþ devlet toplamý . . . . . .

1890
1913
Demiryollarý
(Milyon Kilometre)
268
107
32
43
41
491

413
208
78
68
63
830

+ 145
+ 101
+ 46
+ 25
+ 22
+ 339

Þu halde, mevcut demiryollarýnýn yaklaþýk olarak %80i beþ
büyük devletin ellerinde toplanmýþ bulunuyor. Ama, bu demiryollarýnýn mülkiyetinin yoðunlaþmasý, yani mali-sermaye mülkiyetindeki yoðunlaþma çok daha büyüktür. Çünkü, örneðin, Ýngiliz ve
Fransýz milyonerleri, Amerikan, Rus ve baþka ülkelerin demiryolu
tahvil ve hisse senetlerini biiyük ölçüde ellerinde tutmaktadýrlar.
Ýngiltere, sömürgeleri sayesinde, demiryolu þebekesini
100.000 km., yani Almanyada olanýn dört katý kadar artýrmýþ bulunuyor. Yalnýz, herkesçe bilindiði gibi, bu dönemde, Almanyada üretici
güçlerin, özellikle kömür ve demir sanayiinin geliþme hýzý, Fransa
ve Rusya þöyle dursun, Ýngilteredekiyle bile kýyaslanamayacak
kadar hýzlý olmuþtur. 1892de Almanyada 4,9 milyon ton, Ýngilterede
6,8 milyon ton pik demir üretilmiþti. Ama daha 1912de, bu rakamlarýn, Almanyada 17,6 milyon ton, Ýngiltere 9 milyon ton olduðunu
görüyoruz. Bu da Almanyanýn Ýngiltere karþýsýnda ne ezici bir üstünlük kurduðunu belirtiyor!96 Sorun þudur: bir yandan, üretici güçlerin
geliþmesi ile sermaye birikimi arasýnda; [sayfa 118] öte yandan, malisermaye için sömürgelerin ve nüfuz bölgelerinin paylaþýlmasýnda
mevcut oransýzlýklarýn ortadan kaldýrýlmasý konusunda, kapitalizmin bulunduðu yerde, savaþtan baþka bir araç var mýdýr? [sayfa 119]

96
Edgar Crammonda bkz: The Economic Relations of the British and German
Empires, The Journal of the Royal Statistical Society, 1914, s. 477 vd.
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SEKÝZ
KAPÝTALÝZMÝN ASALAKLIÐI VE ÇÜRÜMESÝ

ÞÝMDÝ, emperyalizmin, bu konudaki yargýlarda pek az. önem
verilmiþ en temel özelliklerinden birini daha inceleyeceðiz. Marksist Hilferdingin hatalarýndan biri, onun, bu noktada, marksist olmayan Hobsona göre geriye bir adým atmasýdýr. Emperyalizme
özgü asalaklýktan sözetmek istiyoruz.
Daha önce de gördüðümüz gibi, emperyalizimin baþlýca ekonomik temeli, tekeldir. Bu tekel, kapitalisttir, yani kapitalizmden
doðmuþtur, ve kapitalizmin, meta üretiminin, rekabetin genel koþullarý içinde, bu genel koþullarla sürekli ve çözülmez bir çeliþki halindedir. Bununla birlikte, bütün tekeller gibi, kapitalist tekel de þaþmaz
bir biçimde bir [sayfa 120] durgunluk ve çürüme eðilimine yolaçar.
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Tekel fiyatlarýnýn, geçici olarak bile sabit tutulmasý, bir noktaya kadar, ilerlemedeki itici öðeleri yokeder, bunun sonucu olarak da
bütün ilerlemeleri frenler. Ayrýca, teknik ilerlemeyi yapay olarak
frenleme yolunda ekonomik birtakým olanaklar da doðurun. Bir
örnek olarak verelim: Amerikada, Owens adýnda biri, bir þiþe yapýmýnda devrim yapacak bir makine icat etmiþti. Alman þiþe fabrikatörleri karteli, Owensýn patentini satýn aldý; ama kullanacaðý yerde
çekmeceye aýtýp sakladý. Elbette, bir tekel, kapitalist rejimde, dünya
pazarýndaki rekabeti tümüyle ya da uzun bir süre için ortadan kaldýramaz (ultra-emperyalizm teorisinin saçmalýðýný kanýtlayan nedenlerden biri de budur). Kuþku yok ki, üretim giderlerini azaltma ve
uygulanan teknik düzeltme iþlemleriyle kârý artýrma olanaðý, bir
takým deðiþikliklere yolaçmaktadýr. Ancak tekellere özgü o durgunluk ve çürüme eðilimi iþlemeye devam etmekte, bazý ülkelerde,
bazý sanayi dallarýnda, bir zaman için üste çýkmaktadýr.
Çok geniþ zengin ve uygun yerlerdeki sömürgelere sahip
olma tekeli de ayný yönde iþler.
Devam edelim. Emperyalizm, az sayýda ülkede, daha önce
de gördüðümüz gibi 100-150 milyar franký bulan büyük bir nakdisermaye birikimidir. Rantiye sýnýfýn ya da, daha doðrusu rantiye tabakanýn, yani kýrptýklarý kuponlarla yaþayan insanlarýn, herhangi
bir iþletmenin çalýþmasýna hiçbir biçimde katýlmayan insanlarýn,
meslekleri iþsizlik olan insanlarýn olaðanüstü bir biçimde çoðalmasý bundandýr. Emperyalizmin baþta gelen ekonomik temellerinden biri olan sermaye ihracý, rantiye tabakasýnýn üretimden kopuþunu daha da artýrýr ve denizaþýrý bazý ülkelerin ve sömürgelerin
emeðinin sömürüsüyle yaþayan ülkenin topuna asalaklýk damgasýný
vurur.
1883te yabancý ülkelere yatýrýlmýþ Ýngiliz sermayesi, Birleþik
Krallýðýn bütün servetinin yaklaþýk olarak %15ine [sayfa 121] yükseliyordu, diye yazar Hobson.97
1915te, bu sermayenin ikibuçuk kat daha fazla bir miktara
yükseldiðini anýmsatalým.
Vergi yükümlüleri için bu denli pahalýya malolan, sanayici
ve tüccar için ise pek az þey ifade eden saldýrgan emperyalizm,
sermayesini yatýracak yer arayan kapitalist için büyük kazançlarýn
97

Hobson, adý geçen yapýt, s. 59 ve 60.
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kaynaðý olmaktadýr, ... (Ýngilizcede bu kavram tek bir sözcükle
açýklanmaktadýr: Investor, yatýrýmcý, rantiye.)
Büyük Britanyanýn bütün sömürge ve dýþ ticaretinde, ihracat ve ithalatýndan elde ettiði toplam yýllýk gelir istatistikçi Giffen
tarafýndan, 1889 için 800 milyon Ýngiliz liralýk iþ hacmi üzerinden
%2,5 hesabýyla 18 milyon Ýngiliz lirasý (yaklaþýk olarak 170 milyon
ruble) olarak tahmin edilmiþtir.
Bu rakam ne denli büyük olursa olsun, gene de Ýngiliz emperyalizminin saldýrgan yönünü açýklamaya yetmeyecektir. Bunu
asýl ortaya koyan, yatýrýlmýþ sermayenin gelirini, rantiye tabakasýnýn
gelirini temsil eden 90-100 milyon sterlin tutarýndaki paradýr.
Rantiyelerin elde ettiði gelir, dýþ ticaret gelirinden, hem de
dünyanýn en büyük ticaret ülkesinin dýþ ticaret gelirinden beþ kat
daha fazladýr! Emperyalizmin ve emperyalist asalaklýðýn esasý budur iþte.
Bunun için, rantiye-devlet (Rentnerstaat) ya da tefeci-devlet
kavramý, emperyalizmi iþleyen iktisat yazýnýnda, sýk sýk kullanýlan
bir deyim olmuþtur. Dünya, bir avuç tefeci devlete ve bir borçlu
devletler coðunluðuna bölünmüþ bulunmaktadýr.
Schulze-Gaevernitz söyle yazýyor: Dýþ ülkelere yapýlan yatýrýmlar arasýnda, ilk sýrayý, siyasal bakýmdan baðýmlý ülkelere ve
müttefik ülkelere yapýlmýþ sermaye yatýrýmlarý [sayfa 122] almaktadýr:
örneðin Ýngiltere Mýsýra, Japonyaya Çine, Güney Amerikaya borç
verir. Gerektiðinde savaþ donanmasý da icra memuru rolünü oynamaktadýr. Ýngilterenin siyasal gücü kendisini borçlularýn isyanýndan korur.98
Sartorius von Waltershausen, Yurtdýþý Sermaye Yatýrýmlarýnýn Ekonomik Sistemi adlý yapýtýnda rantiye-devlet modeli olarak
Hollandayý ele alýr; Ýngiltere ve Fransanýn da bu duruma gelmek
üzere olduklarýný belirtir.99 Schilder de, þu beþ sanayi devletinin
tam anlamýyla alacaklý devletler olduðunu söyler: Ýngiltere, Fransa,
Almanya, Belçika ve Ýsviçre. Hollandayý listeye almamasýnýn nedeni,
yalnýzca, bu ülkenin az sanayileþmiþ olmasýdýr.100 Birleþik Devletler
ise, yalnýzca, Amerika kýtasýndan alacaklýdýr.
98
99

IV.
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Schulze-Gaevernitz, Britischer Imperialismus, s. 320 ve devamý.
Sartorius von Waltershausen, Das volkswirtschaftliche Sysem, vb., Berlin 1907, c.
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Schilder, adý geçen yapýt, s. 393.
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Schulze-Gaevernitze göre: Ýngiltere, yavaþ yavaþ sanayi devleti olmaktan ikrazcý devlet olmaya doðru gitmektedir. Sýnai mamuller üretiminin ve ihracýnýn mutlak ölçüde artýþ göstermesine karþýn,
ulusal ekonominin tümünde faiz ve temettü gelirlerinin emisyon,
komisyon ve spekülasyon gelirlerinin nispi önemi büyümektedir.
Bence, emperyalist yükseliþin ekonomik temelini tamamýyla bu
olay oluþturmaktadýr. Alacaklýnýn borçluya baðlýlýðý, satýcýnýn alýcýya
baðlýlýðýndan daha sýkýdýr.101 Almanyaya gelince, Berlinde çýkan
Die Bank dergisinin editörü A. Lansburgh, 1911de, bu ülke için,
Almanya, Rantiye-Devlet baþlýklý yazýsýnda þunlarý yazýyordu:
Almanyada, Fransizlarýn rantiye olmak özlemiyle alay edilir. Ama burjuvazi yönünden Almanyadaki durumun da gitgide
Fransa dakine benzediði unutuluyor.102
Rantiye-devlet, asalak, çürüyen kapitalizmin devletidir; ve
bu olgu, genellikle ülkelerin toplumsal ve siyasal koþullarýný, [sayfa
123] özellikle de iþçi hareketinin iki temel eðilimini etkilemekten
geri kalmamaktadýr. Bunu daha iyi gösterebilmek için, sözü, ortodoks marksizm yandaþlýðýndan kimsenin kuþkulanamayacaðý en
güvenilir bir tanýða, Hobsona býrakalým; öte yandan, Ýngilizdir
Hobson; emperyalist deney yönünden, sömürgelere ve mali sermayeye sahip olma yönünden dünyanýn en zengin ülkesindeki iþlerin
durumunu iyi bilmektedir.
Ýngiliz-Boer savaþýnýn henüz tazeliðini yitirmemiþ izlenimleriyle Hobson, emperyalizmle maliyecilerin çýkarlarý arasýndaki, savaþ
taahhütlerinden, savaþ sipariþlerinden kazanýlan kâr artýþlarý arasýndaki baðý anlatýrken þöyle diyordu: Tam anlamýyla asalak nitelikteki bu siyaseti yürütenler kapitalistlerdir; ancak, ayný itici nedenler,
bazý özel iþçi gruplarýný da etkilemektedir. Birçok kentte, büyük
sanayi kollarý, hükümetin iradesine göre hareket etmektedir; metalurji ve gemi yapým merkezleri, emperyalizme, önemli ölçüde
baðlýdýr. Yazara göre, eski imparatorluklarýn gücünü aþaðýdaki iki
durum dizisi zayýflatmaktaydý: (1) ekonomik asalaklýk; (2) ordunun baðýmlý halklardan meydana getirilmesi. Bunlardan birincisi
ekonomik asalaklýk geleneðidir; egemen devlet, bununla, kendi
yöneten sýnýfýný zenginleþtirmek ve sakin dursunlar diye alt sýnýfla101
102

Schulze-Gaevernitz, Britischer Imperialismus, s. 122.
Die Bank, 1911, 1, s. 10-11.
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rýna rüþvet vermek için, eyaletlerini, sömürgelerini ve baðýmlý ülkeleri sömürmektedir. Böylesi bir rüþvetin ister þeklen, ister ekonomik bakýmdan olanaklý olmasý için, yüksek kârlarýn, yüksek tekel
kârlarýnýn gerekli olduðunu da biz eklemeliyiz.
Ýkinci duruma gelince, Hobson, bu konuda þöyle diyor:
Emperyalizmdeki körlüðün en tuhaf belirtilerinden biri de, Büyük
Britanya, Fransa ve öbür emperyalist devletlerin bu yola girerken
takýndýklarý kayýtsýzlýktýr. Hele Ýngiltere, bu bakýmdan, öbür ülkelere göre, çok daha ileri gitmiþtir. Ýmparatorluðumuzun Hindistanda
kazanmýþ olduðu savaþlarýn [sayfa 124] çoðu, yerlilerden oluþan askeri
birliklerimizin eseridir. Pek yakýnlarda Mýsýrda olduðu gibi,
Hindistanda da, pek çok sürekle ordu, Ýngilizlerin komutasý altýna
verilmiþtir. Güney Afrikayý saymazsak, Afrika kýtasýndaki bütün
savaþlarýmýz, bizim adýmýza, yerliler tarafýndan kazanýlmýþtýr.
Çinin paylaþýlmasý tasarýsý da Hobsona þu ekonomik deðerlendirmeyi yaptýrmýþtýr: O zaman Batý Avrupanýn büyük kýsmý,
Ýngilterenin güneyi, Riviera, Ýtalya ve Ýsviçrenin, zenginlerin oturduðu ve en çok turist çeken bölgeleri gibi bir görünüm ve nitelik kazanacaktýr: temettüler ve Uzak-Doðudan gelen kâr paylarýyla yaþayan küçük bir zengin aristokrat grubu; biraz daha geniþ bir tacir ve
serbest meslek sahibi grubu; daha geniþ bir uþaklar ve mamul
maddelerin sona erdirme iþlerinde çalýþan iþçiler grubu. Bellibaþlý
sanayi dallarýna gelince, bunlar ortadan kalkacak, gýda maddelerinin
ve yarý-mamul maddelerin büyük bir kýsmý Asya ve Afrika
ülkelerinden haraç olarak gelecektir. Batý devletlerinin geniþ bir
ittifaký, büyük devletlerden meydana gelmiþ bir Avrupa Federasyonu, bize, iþte bu olanaklarý sunmaktadýr: evrensel uygarlýðý ilerletmekten uzak olan böyle bir birlik, büyük bir Batý asalaklýðý tehlikesi
getirecektir; sanayice ilerlemiþ bir grup ulusu öbürlerinden ayýracaktýr; öyle ki, bu uluslarýn üst sýnýflarý, Asya ve Afrikadan muazzam
bir haraç alacak, ve bu haracýn yardýmýyla yeni mali aristokrasinin
denetimi altýnda, artýk tarým ve sanayi ürünleri üretiminde deðil
de, kiþisel ya da tamamlayýcý hizmetlerde, ikinci derecede sýnai
iþlerde büyük bir memur ve uþak kitlesi besleyecektir. Bu teoriyi
[aslýnda bu amacý demek daha doðrudur ya] incelenmeye deðmez
sayarak reddedenler, Güney Ýngilterenin daha þimdiden bu duruma
gelmiþ bölgelerinin ekonomik ve toplumsal koþullarý üstünde
düþünmelidirler. Ayrýca, Çinin yukarda sözü edilenin benzeri olan
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ve dünyada þimdiye deðin ilk kez görülen en büyük potansiyel hazinesini tüketim amacýyla Avrupaya akýtan mali gruplarýn, [sayfa 125]
sermaye yatýrýmcýlarýnýn, onlarýn siyasal memurlarýnýn, sýnai ve
ticari alandaki adamlarýnýn ekonomik denetimine girmesi olanaklý
olsaydý, bu sistemin ne büyük bir geniþleme kazanacaðýný düþünmeleri gerekirdi. Kuþku yok ki, durum çok karmaþýktýr; dünya güçleri arasýnda dönen oyun, gelecekteki olaylarýn tek yönde geliþeceði
hakkýndaki bu öngörünün ya da bir baþkasýnýn olasýlýðýný
kestirmeye olanak vermeyecek kadar nazik bir durumdadýr. Ancak,
gerçek þu ki: günümüzde, Batý Avrupa emperyalizmini yöneten etkiler bu yola girmiþ bulunmaktadýr; bu etkiler, herhangi bir direnmeyle karþýlaþmadýðý, baþka bir yöne doðru kaymadýðý takdirde,
tam böyle bir sonuca doðru gidecektir.103
Yazar, elbette ki haklýdýr: gerçekten de, emperyalizmin güçleri bir direnmeyle karþýlaþmadýðý takdirde, tam o belirtilen sonuca
varacaktýr. Avrupa Birleþik Devletleri sözünün anlamý, bugünkü
emperyalist durum içinde, tam olarak deðerlendirilmiþtir. Buna
yalnýzca þunu eklemek gerekir: ülkelerin çoðunda þimdilik zafer
kazanmýþ olan oportünistler, iþçi sýnýfý hareketi içinde de sistemli
ve sürekli bir þekilde, bu yönde çalýþmaktadýrlar. Dünyanýn paylaþýlmasý ve, yalnýzca Çinin deðil, baþka ülkelerin de sömürülmesi
anlamýný taþýyan, bir avuç çok zengin ülkeye çok yüksek tekel kârlarý saðlamak demek olan emperyalizm, proletaryanýn üst tabakalarýna ekonomik bakýmdan rüþvet verme olanaðý yaratmýþtýr; bu
yolla oportünizmi besler, ona vücut verir ve güçlendirir. Ama genel
planda emperyalizme, özel planda ise oportünizme karþý koyan
ve, pek doðal olarak, sosyal-liberal Hobson un gözünden kaçmýþ
bulunan güçleri unutmamalýyýz.
Geçmiþte emperyalizmi savunmuþ olduðu için partiden atýlmýþ bulunan, bugünse Alman sosyal-demokrat partisinin lideri
olmaya layýk Alman oportünisti Gerhard Hildebrand, [sayfa 126] Afrika
zencilerine karþý, büyük Ýslam hareketine karþý, Çin-Japon koalisyonuna karþý, güçlü bir ordu ve donanma bulundurmak amacýyla, (Rusya hariç olmak üzere) bir Batý Avrupa Birleþik Devletleri
kurulmasýný savunarak, Hobsonun düþüncesini tamamlamaktadýr.104
103

Hobson, adý geçen yapýt, s. 103, 205, 144, 335, 386.
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Ýngiliz emperyalizmi hakkýnda Schulze-Gaevernitzin yaptýðý
tasvirler de, bize, asalaklýðýn ayný özelliklerini anýmsatýyor. Ýngilterenin ulusal geliri 1865-1898 yýllarý arasýnda, hemen hemen iki
katýna yükselmiþti; oysa yurtdýþýndan saðlanan gelirin ayný süre
içinde artýþý dokuz kata çýkmýþtý. Emperyalizmin erdemi, zenciyi
iþe alýþtýrmak (ki bu da, zor kullanmadan yapýlamaz) ise, tehlikesi
de þu noktada yatmaktadýr: Avrupa, önce tarýmda ve maden iþlerinde, sonra da daha kaba sanayi alanýnda, günlük iþleri, beyaz olmayan insanlýðýn sýrtýna yükleyecek, kendisi rantiye rolüyle kalacak,
böylece de, belki, beyaz olmayan ýrklarýn önce iktisadi, sonra siyasal
kurtuluþunu hazýrlamýþ olacaktýr.
Sözgelimi Ýngilterede gittikçe daha büyük yüzölçümlerine
ulaþan bir toprak parçasý, tarýmdan ayrýlarak spor iþlerine, zenginlerin eðlence iþlerine verilmektedir. Av ve spor yönünden en aristokrat ülke olan Ýskoçya için þöyle denmektedir: Geçmiþine ve
Bay Carnegieye [bir Amerikan milyarderi] dayanarak yaþar. Ýngilterenin yalnýz at yarýþlarýna ve tilki avýna yýlda harcadýðý para, 14
milyon sterlindir (yaklaþýk olarak 130 milyon ruble). Bu ülkedeki
rantiye insan sayýsý, yaklaþýk olarak, 1 milyona yükselmektedir. Aþaðýdaki tabloda görüldüðü gibi, üretimle uðraþanlarýn sayýsýnda azalma vardýr [tablo - 21]: [sayfa 127]
[TABLO - 21]
[Yýllar]

Ýngilterenin
Nüfusu

1851
1901

17.9
32.5

(Milyon)

Bellibaþlý Sanayi
Dallarýnda Çalýþan
Ýþçi Sayýsý
(Milyon)

4.1
4.9

Toplam
Nüfusa
Oraný
23%
15%

20. yüzyýlýn baþlarýnda, Ýngiliz emperyalizminin burjuva
araþtýrýcýsý, Ýngiliz iþçi sýnýfýndan sözederken, iþçilerin üst tabakasý
ile gerçek proletarya demek olan alt tabaka arasýnda sistematik
bir ayrým gözetmek zorunda kalmýþtýr. Birincisi kooperatifçileri,
sendikalarý, spor derneklerinin ve birçok dinsel mezhebin üylerini
104
Gerhard Hildebrand, Die Erschütterung der Industrieherrschaft und des
Industriesozialismus, 1910, s. 229 ve devamý.
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içine alýr. Ýngilterede gerçek anlamýyla proletarya alt tabakasýný
dýþarda býrakacak biçimde yeterince sýnýrlandýrýlmýþ bulunan!!
seçim sistemi, bu tabakanýn düzeyine uydurulmuþtur. Ýngiliz iþçi
sýnýfýnýn koþullarýný daha elveriþli göstermek için genellikle proletaryanýn içinde yalnýzca küçük bir azýnlýk olan bu üst tabakadan
sözedilmektedir: sözgelimi iþsizlik sorunu, özellikle Londrada ve
proletaryanýn alt tabakasýnda görülmektedir; bu yüzden de, bu soruna, politika adamlarýnca pek önem verilmez.105 Aslýnda, burjuva
politikacýlarýnca ve sosyalist oportünistlerce pek önem verilmez
denilse daha doðru olacak.
Emperyalizmin, sözünü ettiðimiz olaylar dizisine baðlanabilir özellikleri arasýnda, bir de, emperyalist ülkelerden dýþarý yapýlan
göçlerde bir azalma, buna karþýlýk ücretlerin düþük olduðu daha
geri ülkelerden buralara akan iþçi göçünde artma görülmesi gerçeðini anýmsatmalýyýz. Hobson, Ýngiltereden dýþarý göç olaylarýnýn
1884ten baþlayarak düþüþ gösterdiðine dikkati çekiyor: 1884te 242
bin olan göçmen sayýsý, 1900de 169 bine düþmüþtür. Almanyadan
dýþarý göçmen akýþý ise 1881-1890 yýllarý arasýnda maksimuma ulaþýyor: 1.453.000 göçmen. Daha sonraki onar yýllýk iki dönemde [sayfa
128] bu miktar azalmýþtýr. Tersine, Almanyaya Avusturyadan, Ýtalya
dan, Rusyadan gelen iþçi sayýsýnda artma görülmüþtür. 1907 sayýmýna göre Almanyada 1.342.294 yabancý vardý; bunun 440.800ü
sanayi iþçisi, 257.329u tarým iþçisiydi.106 Fransada maden sanayiinde çalýþan iþçilerin büyük kýsmý yabancýdýr: Polonyalý, Ýtalyan,
Ýspanyol.107 Birleþik Devletlerde Doðu ve Güney Avrupadan gelen
iþçiler en düþük ücretli iþlerde çalýþmaktadýrlar; oysa Amerikan iþçileri gözeticilerin ve daha iyi ücret ödenen iþleri yapan iþçilerin en
geniþ kýsmýný saðlamaktadýrlar.108 Emperyalizm, iþçiler arasýnda da
ayrýcalýklý kategoriler yaratma, onlarý proletaryanýn büyük yýðýnýndan ayýrma eðilimi taþýyor.
Ýngilterede, emperyalizmin, iþçileri bölmek, onlar arasýnda
oportünizmi kuvvetlendirmek, iþçi hareketinin ani bozulmasýný kýþkýrtma eðiliminin, 19. yüzyýlýn sonundan ve 20. yüzyýlýn baþýndan
çok önce ortaya çýktýðýný belirtelim. Çünkü emperyalizmin iki temel
Schulze-Gaevernitz, Britischer Imperialismus, s. 246, 301, 317, 323, 324, 364.
Statistik der Deutschen Reichs, s. 211.
Henger, Die Kapitalsanlage der Franzosen, Stuttgart 1913.
108
Hourwich, Immigration and Labour, New York 1913.
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özelliði geniþ sömürgelere sahip olma ve dünya pazarýnýn tekel
altýna alýnmasý Ýngilterede, 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan baþlayarak
ortaya çýkmýþtýr. Marx ve Engels, iþçi hareketi içinde beliren oportünizm ile Ýngiliz kapitalizminin emperyalist özellikleri arasýndaki bu
baðýntýyý onar yýllýk dönemler içinde yöntemli bir biçimde yakýndan gözlemlemiþlerdi. Nitekim Engels, 7 Ekim 1858de Marxa þöyle
yazmýþtý:
Gerçekte, Ýngiliz proletaryasý gitgide daha fazla burjuvalaþmaktadýr; öyle görünüyor ki, baþka uluslara göre daha burjuva
olan bu ulus, kendi burjuvazisinin yanýsýra bir burjuva aristokrasisi
ve bir burjuva proletaryasý yaratmaya yönelmekte. Bütün dünyayý
sömürmekte olan bir ulus için bu, elbette, bir dereceye kadar
mantýksal bir þeydir. [Karl Marx-Friedrich Engels, Correspondance, Costes 1932, c. V, s. 263.]
Aþaðýyukarý çeyrek [sayfa 129] yüzyýl sonra, 11 Aðustos 1881de,
yazdýðý bir mektupta da, burjuvazi tarafýndan satýn alýnmýþ, hiç
deðilse beslenmiþ adamlarýn yöneticiliðine ses çýkarmayan berbat
Ýngiliz iþçi sendikalarýndan sözeder. [K, Marx-F. Engels, Gesamtausgabe, III. 2, Berlin 1930, s. 340.] Engels, Kautskyye yazdýðý (12
Eylül 1882 tarihli) bir mektubunda da þöyle diyordu:
Ýngiliz iþçilerinin sömürge politikasý konusunda ne
düþündüklerini mi soruyorsunuz bana? Genel olarak politika konusunda ne düþünüyorlarsa, onu düþünüyorlar. ... Ýþçi Partisi yok burda; sadece tutucu radikaller ve libareller var; iþçilere gelince onlar
da Ýngilterenin sömürgeler ve dünya pazarý üstünde kurduðu tekele
rahatça katýlýyorlar.109 [K. Marx-F. Engels, Gesamtausgabe, III, 4,
Berlin 1931, s. 511.] (Engels, Ýngilterede Ýþçi Sýnýfýnýn Durumu adlý
kitabýnýn 1892de yapýlan ikinci baskýsýnýn önsözünde de ayný görüþü
ileri sürmüþtür.)
Böylece nedenler ve sonuçlar açýkça beliriyor. Nedenler:
(1) Ýngiltere tarafýndan dünyanýn sömürülmesi; (2) dünya pazarý
üzerindeki tekeli; (3) sömürgeci tekeli. Sonuçlar: (1) Ýngiliz proletaryasýnýn bir kýsmýnýn burjuvalaþmasý; (2) bu proletaryanýn bir kýsmýnýn, burjuvazi tarafýndan satýn alýnmýþ, hiç deðilse beslenmiþ adam109
Briefwechsel von Marx und Engels, Bd. II, s. 290; IV, 433; K. Kautsky, Sozialismus
und Kolonialpolitik, Berlin 1907, s. 79; Kautskynin henüz marksist olduðu, o çok uzakta
kalmýþ günlerde yazdýðý broþür.
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larýn yöneticiliðine ses çýkarmamasý. 20. yüzyýl baþlarýnýn emperyalizmi, dünyanýn bir avuç devlet arasýnda paylaþýlmasýný tamamlamýþtýr; bu devletlerden herbiri, bugün, bütün dünyanýn, Ýngilterenin
1858de sömürdüðünden daha küçük bir kýsmýný, aþýrý kârlar
çekerek sömürmektedir; herbiri, karteller, mali sermaye, alacaklýborçlu iliþkileri sayesinde, dünya pazarý üstünde kurduklarý tekel
durumunu korumaktadýrlar; herbiri , bir dereceye kadar, sömürge
tekelinden yararlanýr. (Dünyadaki bütün sömürgelerin yüzölçümü
toplamý olan 75 milyon kilometre [sayfa 130] karenin %86sýnýn altý
büyük devletin elinde toplandýðýný, %81inin ise üç büyük devlete
ait olduðunu yukarda görmüþtük.)
Bugünkü durumun ayýrýcý özelliði, oportünizm ile iþçi hareketinin genel ve hayati çýkarlarýný zorunlu olarak daha da uyumsuz
kýlacak iktisadi ve siyasal koþullarýn varlýðýnda beliriyor: kapitalist
tekeller iktisadi ve siyasal alanda birinci sýrayý almýþtýr; dünyanýn
paylaþýlmasý olayý sonuna deðin götürülmüþ bulunuyor; öte yandan, Ýngilterenin bölünmez tekeli yerine, þimdi bu tekele katýlmak
için, birkaç emperyalist güç arasýnda savaþým vardýr; bu savaþým
20. yüzyýlýn bütün baþlangýç döneminin ayýrýcý özelliðidir. Oportünizm, bugün 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Ýngilterede olduðu gibi,
on yýllar boyunca bir ülkenin iþçi hareketi içinde tamamýyla zafer
kazanamaz. Ancak, þu da var ki, bir dizi ülkede tam olgun bir hale
gelmiþtir; sosyal-þovenizm biçimi altýnda burjuva politikasýyla her
noktada kaynaþarak olgunluk dönemini de aþmýþ ve çürümüþtür.110
[sayfa 131]

110
Rus sosyal-þovenizmi açýk biçim altýnda Potressovlar, Çenkeliler, Maslovlar vb,
tarafýndan temsil edilmektedir, ve kapalý biçimi de (Çheydze, Skobelev, Akselrod, Martov
vb.) oportünizmin Rusyaya özgü bir çeþidinden, yani tasfiyecilikten ortaya çýkmýþtýr.
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DOKUZ
EMPERYALÝZMÝN ELEÞTÝRÝSÝ

EMPERYALÝZMÝN eleþtirisinden, sözcüðün geniþ anlamýyla,
toplumun farklý sýnýflarýnýn kendi genel ideolojileri yönünden emperyalist politikaya karþý takýndýklarý tutumu anlýyoruz.
Bir yandan, birkaç elde yoðunlaþmýþ, ve yalnýzca küçük ve
orta kapitalisti deðil, çok küçük kapitalist ve çok ufak patronlarý da
kendine baðlayan yaygýn ve sýký bir iliþki aðý kurmuþ olan mali-sermaye, öte yandan, dünyayý paylaþma ve baþka ülkelere egemen
olma yolunda baþka ulusal mali gruplara karþý giriþilen gitgide yoðunlaþan savaþým, bütün mülk sahibi sýnýflarýn tamamýyla emperyalizm safýna geçmesine neden olmaktadýr. Emperyalizmin geleceði
konusunda [sayfa 132] genel tutku, onu coþkuyla savunmak, her
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yönden süsleyip püslemek  günümüzün özelliði iþte budur. Emperyalist ideoloji, iþçi sýnýfýnýn içine de sýzmaktadýr. Çünkü bu sýnýfý
öteki sýnýflardan ayýran bir Çin Seddi yoktur. Bugün Alman sosyaldemokrat partisi denen partinin önderlerine pek haklý olarak
sosyal emperyalistler, yani sözde sosyalist, gerçekte emperyalist
deniyor. Daha 1902lerde Hobson, Ýngilterede, oportünist fabyan
derneðine baðlý emperyalist fabyanlardan sözetmiþti.[16]
Burjuva bilim adamlarý ve yazarlarý, genellikle, emperyalizmi
biraz kapalý bir þekilde savunuyorlar; emperyalizmin tam egemenliðini ve derin köklerini gizliyorlar; özel ve ikinci derecede kalan
ayrýntýlarý, birinci plana getirmek, bankalarýn ve tröstlerin vb. polis
denetimi gibi kesinlikle gülünç reform tasarýlarýyla dikkati temel
noktalardan kaydýrmak için çaba gösteriyorlar. Emperyalizmin temel
özelliklerinde, reform yapma düþüncesinin saçmalýðýný kabul edecek kadar cesur olan alaycý ve açýksözlü emperyalistlere çok seyrek raslanmaktadýr.
Ýþte bir örnek. Alman emperyalistleri, Dünya Ekonomisi Arþivi
dergisinde, sömürgelerdeki ve kuþkusuz özellikle Almanyaya ait
olmayan sömürgelerdeki, ulusal kurtuluþ hareketlerini izlemeye
giriþmiþ durumdalar. Hindistanda ortaya çýkan karýþýklýklara ve protestolara, Nataldaki (Güney Afrika), Hollanda Hindistanýndaki hareketlere vb. deðiniyorlar. Bunlardan biri, yabancý egemenliði altýnda
bulunan Asya, Afrika ve Avrupa halklarýnýn, çeþitli baðýmlý ulus ve
ýrklarýn temsilcilerinin katýldýðý 28-30 Haziran 1910da toplanmýþ
olan bir konferans üzerine düzenlenmiþ bir Ýngiliz raporunu sözkonusu ediyor ve bu konferansta yapýlmýþ konuþmalarý þöyle deðerlendiriyordu.
Bize, emperyalizme karþý savaþmamýz gerektiði; egemen
devletlerin, baðýmlý haklarýn baðýmsýzlýk haklarýný tanýmalarý gerektiði, büyük güçlerle zayýf halklar arasýnda [sayfa 133] yapýlan anlaþmalarýn uygulamasýna uluslararasý bir mahkemenin bakmasý gerektiði
söyleniyor. Konferans, bu masum dileklerin ötesine pek geçmiyor.
Bugünkü biçimiyle emperyalizmin kapitalizmle sýký sýkýya baðlý
olduðu, bu yüzden [!!] belki de, onun özellikle iðrenç bazý aþýrýlýklarýna karþý protestolarla yetinilmedikçe, emperyalizme karþý açýk
bir savaþýmýn umutsuz olacaðý konusunda hiçbir anlayýþ izi görülmüyor.111 Emperyalizmin temelden düzeltileceði düþüncesi, bir
aldatmacadan, bir iyi dilekten ibaret olduðu için; ezilmiþ ulusla-
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rýn burjuva temsilcileri bir adým daha ileri gidemedikleri için;
ezen ulusun burjuva temsilcisi daha geriye gidiyor, bilimsellik
iddiasý örtüsü altýnda emperyalizmi pohpohlamaya yöneliyor. Gerçekten güzel bir mantýk bu!
Reformlar yoluyla emperyalizmin temellerini deðiþtirmek
olanaklý mýdýr? Emperyalizmdeki çeliþkileri artýrmak ve derinleþtirmek için ileriye mi; yumuþatmak için geriye mi gitrmek gerekir?
Bunlar, emperyalizmin eleþtirisinin temel sorularýdýr. Emperyalizmin kendine özgü siyasal özellikleri þunlardýr: mali-oligarþinin baskýsý ve serbest rekabetin ortadan kaldýrýlmasý yüzünden her alanda
gericilik ve artan ulusal baský. Bu yüzden hemen bütün emperyalist
ülkelerde 20. yüzyýlýn baþýndan beri bir demokratik küçük-burjuva
muhalefeti baþlamýþtýr. Kautskynin ve büyük uluslararasý geniþ
kautskici akýmýn marksizmden kopuþu, tamý tamýna, Kautskynin,
ekonomik temeliyle aslýnda gerici olan bu küçük-burjuva reformist
muhalefete karþý koymak zahmetine girmemiþ, girememiþ olmakla
kalmayýp, uygulamada onunla birleþip kaynaþmýþ olmasýndadýr.
Birleþik Devletlerde, 1898de, Ýspanyaya karþý açýlan emperyalist savaþ, anti-emperyalistlerin, burjuva demokrasisinin son
mohikanlarýnýn muhalefetini uyarmýþ oldu; bunlar, bu savaþý caniyane olmakla nitelendiriyorlar; yabancý topraklarýn ilhakýný anayasaya aykýrý buluyorlar; [sayfa 134] Filipin yerlilerinin önderi Aginaldoya
reva görülen iþlemi þoven yasa tanýmazlýðý diye tanýmlýyorlar
(Amerikalýlar, Aginaldoya, önce ülkesinin baðýmsýzlýða kavuþacaðý
konusunda söz vermiþler, ama sonra, oraya asker çýkartýp, ilhak
etmiþlerdi); Lincolnun, sözlerini yineliyorlardý: Bir beyaz kendi
kendini yönetiyorsa, burda bir kendini yönetme vardýr; ama bir beyaz hem kendini, hem de baþkalarýný yönetiyorsa bu artýk bir kendini yönetme deðil, zorbalýktýr.112
Ancak, bu eleþtiri, büyük-ölçekli kapitalizmin ve geliþiminin
doðurduðu güçlere katýlmaktan kaçýnýrken emperyalizmle tröstler
arasýnda, ve dolayýsýyla emperyalizmle kapitalizmin temelleri arasýnda bulunan çözülmez baðlarý görmekten de kaçýndýðý sürece, masum bir dilek olarak kalacaktýr.
Emperyalizmi eleþtirirken, Hobsonun takýndýðý temel tavýr
111
112
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Weltwirtschaftliches Archiv, II, s. 193.
J. Patouillet, Limpérialisme américain, Dijon 1904, s. 272.

V. Ý. Lenin
Emperyalizm
Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý

da böyledir. Hobson, emperyalizmin kaçýnýlmazlýðý fikrine karþý
çýkmakta ve (kapitalist rejimde!) halkýn tüketim gücünü yükseltmek gereðini ileri sürmekte Kautskyden önce davranmýþtýr. Emperyalizmin eleþtirisinde küçük-burjuva görüþ açýsý, bankalarýn her
þeye gücü yettiði mali-oligarþi vb., sýk sýk aktarmalarda bulunduðum
Agahd, A. Lansburgh, L. Eschwege ve Fransýz yazarlarýndan, 1900
yýlýnda Ýngilterede yayýnlanmýþ Ýngiltere ve Emperyalizm adlý yüzeysel bir kitabýn yazarý Victor Berard gibi yazarlarca da benimsenmiþtir. Bütün bu yazarlar, marksist olduklarini hiç iddia etmeksizin,
emperyalizmin karþýsýna serbest rekabeti ve demokrasiyi çýkarýrlar,
anlaþmazlýklarý ve savaþý körükleyen Baðdat demiryolu projesini
suçlarlar, barýþ için birtakým masum dileklerde bulunurlar vb..
Bu durum, çýkartýlan uluslararasý hisse senedi istatistiklerini derleyen
A. Neymarek için de sözkonusudur; uluslararasý menkul kýymetleri
temsil eden yüz milyonlarca frankýn toplamýný yapan A. Neymarck
1912de þöyle haykýrýyordu: Barýþýn [sayfa 135] bozulabileceðine... bu
büyük rakamlar karþýsýnda bir savaþý kýþkýrtmak cesaretinin
gösterilebileceðini inanýlabilir mi?113
Burjuva iktisatçýlarýnýn bu saflýðýna hiç de þaþmamak gerekir;
üstelik, böyle saf görünmek ve emperyalizmin egemenliði altýnda
ciddi ciddi... barýþtan sözetmek, onlarýn yararýnadýr. Ama 1914,
1915 ve 1916 yýllarýnda ayný burjuva-reformist görüþ açýsýný benimseyen ve barýþ konusunda herkesin (emperyalistlerin, sahte sosyalistlerin, sosyal-pasifistlerin) ayný kanýda birleþtiklerini ileri süren
Kautskyde, marksizm adýna geriye ne kalmýþtýr ki? Emperyalizmi
tahlil etmek ve çeliþkilerinin derinliðini sergilemek dururken, bu
çeliþkilerden kaçmaya, sýyrýlmaya çalýþan reformist bir iyi niyetten
baþka ne görüyoruz ki karþýmýzda?
Kautskynin, emperyalizmi ekonomik açýdan eleþtirisine bir
örnek verelim. 1872 ve 1912 yillarý için. Ýngilterenin Mýsýrla olan ihracat ve ithalât istatistiklerini inceliyor; bunlarýn Ýngilterenin bütün
ihracat ve ithalâtýna göre daha zayýf bir ölçüde geliþtiði görünmektedir. Kautsky bundan þu sonucu çýkarýyor:
Mýsýr askeri iþgal altýnda bulunmasaydý, yalnýzca, salt ekonomik etkenlerin iþleyiþinin bir sonucu olarak Ýngiltere ve Mýsýr arasýndaki ticaretin daha az olacaðýný varsaymak için hiçbir neden
113
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yoktur. Sermayedeki yayýlma dürtüsü emperyalizmin baský ve
þiddet yöntemleriyle deðil, barýþçý demokrasiyle en elveriþli ölçülere ulaþabilir.114
Kautskynin Rusyadaki bayraklarý (ve sosyal-þovenlerin Rus
maskeleyecisi) Bay Spectator* tarafýndan her perdeden yinelenen
bu iddia, emperyalizmin kautskici eleþtirisinin temelini oluþturur;
bunun için de daha ayrýntýlý bir incelemeyi haketmektedir. Ýþte,
Kautskynin, defalarca ve özellikle [sayfa 136] 1915 Nisanýnda, çalýþmalarýnda vardýðý sonuçlarýn bütün sosyalist teorisyenler tarafýndan
oybirliðiyle benimsendiðini söylediði Hilferdingin þu sözleriyle baþlayalým.
Daha ilerlemiþ bulunan kapitalist politikanýn karþýsýna, günü
geçmiþ serbest ticaret döneminin politikasýný ya da devlet düþmanlýðýný çýkarmak, proletaryanýn iþi deðildir. diye yazýyor Hilferding,
Emperyalizme, mali-sermayenin ekonomik politikasýna proletaryanýn vereceði karþýlýk, serbest ticaret deðil, sosyalizm olabilir. Proleter siyasetin amacý, bugün gerici bir ülkü haline gelmiþ bulunan
serbest rekabet düzenini yeniden kurmak deðil, kapitalizmin
yokedilmesi yoluyla rekabetin tamamýyla ortadan kaldýrýlmasýdýr.115
Kautsky, mali-sermaye çaðý için, gerici bir ülküyü, barýþçý
demokrasiyi, salt ekonomik öðelerin iþleyiþini savunduðundan
ötürü marksizmden kopmuþtur. Çünkü, nesnel olarak, bizi tekelcilikten tekelci-olmayan bir kapitalizme geriye doðru çeken bu ülkü,
reformist bir düzenbazlýktýr.
Mýsýrla (ya da baþka herhangi bir sömürge ya, da yarý-sömürge ülke ile) olan ticari iliþkiler, askeri iþgal olmasaydý, emperyalizm
olmasaydý, mali-sermaye olmasaydý, çok daha artardý. Ne demektir bu? Serbest rekabet, genel olarak tekellerle ya da mali-sermaye
iliþkileri ya da egemenliðiyle (ki o da, tekel anlamýna gelir), ya
da bazi ülkelerin sömürgeler üstünde kurmuþ olduklarý tekelci mülkiyetle sýnýrlandýrýlmýþ olmasaydý, kapitalizm daha hýzlý mý geliþecekti?
Kautskynin düþüncelerinin yukardakinden daha baþka bir
anlamý olamaz; bu anlam da anlamsýzlýðýn ta kendisidir. Olumlu
114
Kautsky, Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund, Nüremberg 1915,
s. 72, 70.
115
Hilferding, Das Finanzkapital, s. 504.
* Spectator, menþevik S. Nahimsonun takma adý. -Ed.
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yönden varsayalým, diyelim ki herhangi bir tekel durumu olmaksýzýn serbest rekabet, kapitalizmi ve ticareti daha hýzlý geliþtirebilirdi.
Ancak, ticaretin ve kapitalizmin geliþmesi ne denli hýzlý olursa, tekelciliði doðuran [sayfa 137] üretimin ve sermayenin yoðunlaþmasý
da, o denli büyük olur. Ve tekeller zaten tamý tamýna serbest rekabetten doðmuþtur! Bugün, tekeller, geliþmeyi frenlemeye baþlamýþ
olsalar da, bu durum, tekelleri yarattýktan sonra, olanaksýzlaþan
serbest rekabet lehine bir kanýt olarak kullanýlamaz.
Kautskynin iddiasýný ne yana çevirirsek çevirelim, içinde
gericilikten ve burjuva reformizminden baþka bir þey bulamýyoruz.
Yukardaki uslamlamayý düzeltsek ve Spectator gibi Ýngiliz
sömürgelerinin Ýngiltere ile olan ticaretinin diðer ülkelerle olan ticaretlerine göre daha yavaþ ölçüde geliþtiðini söylesek de, yine Kautskyyi kurtaramayýz. Aslýnda Ýngiltereye karþý zafer kazanan da
g e n e tekellerdir, g e n e emperyalizmdir; ama baþka ülkelerin
(Amerikanýn, Almanyanýn) tekelleri ve emperyalizmi. Bilindiði gibi
karteller yeni ve kendine özgü bir himayeci gümrük tarifesi tipi
yaratmýþtýr; Engelsin, Kapitalin III. cildinde belirttiði gibi,* özellikle
ihraç edilmeye elveriþli ürünler himaye edilmektedir. Ayný þekilde
kartellerin ve mali-sermayenin kendilerine özgü bir ucuz fiyatla
ihraç sistemi ya da Ýngilizlerin dediði gibi bir damping sistemi
olduðunu da biliyoruz; kartel, ülke içinde yüksek tekel fiyatlarýyla
satýþ yapmakta; ancak rakiplerin ayaðýný kaydýrmak ve kendi üretimini en yüksek ölçüde geniþletmek vb. için ayný mallarý yabancý
ülkelere üç kat ucuza verebilmektedir. Almanyanýn Ýngiliz sömürgeleriyle ticareti bizzat Ýngilterenin bu sömürgelerle olan ticaretinden daha hýzlý geliþiyorsa bu, yalnýzca Alman emperyalizminin Ýngiliz
emperyalizmine göre daha genç, daha güçlü, daha iyi örgütlenmiþ
olduðunu, ondan üstün olduðunu kanýtlar; ama hiçbir biçimde
serbest ticaretin üstünlüðünü kanýtlamaz. Çünkü burada serbest
rekabet ile himayecilik ve sömürge baðýmlýlýðý arasýnda bir savaþým
[sayfa 138] deðil, iki rakip emperyalizm, iki tekel, iki mali-sermaye grubu arasýnda bir savaþ sözkonusudur. Alman emperyalizminin Ýngiliz emperyalizmine üstünlüðü, sömürge sýnýrlarýnýn ya da koruyucu
gümrük tarifelerinin meydana getirdiði duvarlardan daha güçlüdür:
buradan serbest ticaret ya da barýþçý demokrasi lehine bir kanýt
* Karl Marx, Kapital, Üçüncü Cilt, Sol Yayýnlarý, Ankara 1978, s. 129-130, dipnot. -Ed.
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çýkarmak bayaðý bir iþ olur; bu, emperyalizmin temel özelliklerini
ve çizgilerini unutmak demektir; marksizmin yerine küçük-burjuva
reformizminin geçirilmesi demektir.
Ýlginç bir olay: emperyalizm eleþtirisi Kautskyninki kadar
küçük-burjuva olan burjuva iktisatçýsý A. Lansburgh bile, ticaret istatistiklerini Kautskyden daha bilimsel bir tavýrla incelemiþtir. Rasgele ele aldýðý tek bir ülkeyi, tek bir sömürgeyi, öbür ülkelerle karþýlaþtýrmakla yetinmemiþ; emperyalist bir ülkenin: (1) mali yönden
ona baðlý borçlu ülkelere; (2) mali yönden baðýmsýz ülkelere olan
ihracatýný da incelemiþtir. Ulaþtýðý sonuçlar aþaðýdadýr [tablo - 22]:
[TABLO - 22]
ALMANYANIN ÝHRACATI
1889
Mali yönden
Almanyaya
baðýmlý olan
ülkeler

Mali yönden
Almanyadan
baðýmsýz olan
ülkeler

Romanya. . . . . . . . . . . . .
Portekiz. . . . . . . . . . . . .
Arjantin. . . . . . . . . . . .
Brezilya . . . . . . . . . . . . . .
Þili . . . . . . . . . . . . . . .
Türkiye. . . . . . . . . . . . . .
Toplam . . . . . . . . . . . .
Ýngiltere . . . . . . . .
Fransa. . . . . . . . . . . . . .
Belçika. . . . . . . . . . . . .
Ýsviçre. . . . . . . . . .
Avusturalya. . . . . . . . . . . .
Hollanda Hindistaný. . . . . .
Toplam . . . . . . . . . . .

48,2
19,0
60,7
48,7
28,3
29,9
234,8
651,8
210,2
137,2
177,4
21,2
8,8
1.206,6

1908
70,8
32,8
147,0
84,5
52,4
64,0
451,5
997,4
437,9
322,8
401,1
64,5
40,7
2.264,4

Artýþ
yüzdesi
47%
73%
143%
73%
85%
114%
92%
53%
108%
135%
127%
205%
363%
87%

[sayfa 139]

Lansburgh, bu verilerden sonuçlar çýkarma yoluna gitmemiþ
ve, tuhaf bir dikkatsizlik sonucu, bu rakamlar eðer bir þeyi kanýtlýyorsa, onun kendi düþüncelerine karþýt olduðunu farkedememiþtir,
çünkü mali yönden Almanyaya baðýmlý ülkelere yapýlan ihracat,
mali yönden baðýmsýz ülkelere yapýlan ihracata göre, az da olsa
daha hýzlý bir geliþme göstermiþtir. (Yukarda eðer sözcüðünü
vurguladýk, çünkü Lansburghun rakamlarý tam olmaktan uzaktýr.)
Ýhracat ile ikraz arasýndaki baðý kuran Lansburgh þöyle yazýyor:
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1890-1891 yýlýnda, Alman bankalarýnýn aracýlýðýyla, bir Romen ikraz anlaþmasý yapýldý; bu bankalar, daha önceki yýllarda bu
borca mahsuben avans açmýþlardý. Bu istikraz, daha çok Almanyadan demiryolu malzemesi alýmýnda kullanýlmýþtýr. 1891 yýlýnda,
Almanyanýn Romanyaya ihracatý, 55 milyon marka yükselmiþti.
Bir sonraki yýlda, 39 milyon 400 bin marka, ve dalgalanmalarla
1900de, 25 milyon 400 bin marka düþtü. Ancak, þu son yýllarda, yapýlan iki yeni ikraz sayesinde, 1891deki düzeyine geldiði görülüyor.
Almanyanýn Portekize ihracatý, 1888-1889 ikrazlarýnýn ardýndan, 21,1 milyon marka yükselmiþti (1890), daha sonraki iki yýl
içinde ise 16,2 ve 7,4 milyon marka düþtü; eski düzeyini ise ancak
1903te kazandý.
Almanyanýn Arjantinle ticaretine iliþkin rakamlar daha da
çarpýcýdýr. 1888 ve 1889 ikrazlarýnýn ardýndan Almanyanýn Arjantine
ihracatý, 1889da, 60,7 milyon marka ulaþmýþtý. Bundan iki yýl sonra
ise, bu miktar 18,6 milyon marka, yani eski rakamýn üçte-birinin
altýna düþtü. Ýhracat miktarý, ancak Almanyada devlet ve belediyelerin yaptýðý yeni ikraz anlaþmalarýnýn, elektrik santrallarý kurulmasý
için verilen avanslarýn ve baþka kredi iþlemlerinin sonucu olarak,
1889daki düzeyini bulmuþ ve onu aþmýþtýr.
1889 ikrazýnýn sonucu olarak, Þiliye yapýlan ihracat 45,2
milyon marka yükselmiþti (1892); bir yýl sonra bu miktar [sayfa 140]
22,5 milyon marka düþtü. Alman bankalarýnýn aracýlýðýyla imzalanan
yeni bir ikraz anlaþmasýndan sonra ihracat 1907de 84,1 milyon
marka yükseldi, ancak bu da 1908de gene 52,4 milyon marka
düþtü.116
Lansburgh, bu gerçeklerden, eðlendirici bir küçük-burjuva
ibret dersi çýkarýyor: ikrazlara baðlý ihracatýn ne denli kararsýz ve
düzensiz bir þey olduðunu, ulusal sanayii doðal ve uyumlu bir
biçimde geliþtirmek dururken sermayeyi tutup yabancý ülkelere
yatýrmanýn nice kötü bir þey olduðunu, dýþ ikrazlar dolayýsýyla bol
keseden daðýtýlan milyonlarýn Krupp firmasýna ne denli pahalýya
oturduðunu anlatýyor. Ne var ki, gerçekler, apaçýk ortadadýr: ihracat miktarý, burjuva ahlakýný hiç umursamayan ve ayný öküzü iki
kez yüzmekten çekinmeyen mali-sermaye önce ikraz kârlarýný cebe
atýyor; sonra borcu alanýn, Kruppun ürettiði mallarýn alýmýnda ya
116
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da Çelik Sendikasýndan demiryolu malzemesi alýmýnda kullandýðý
yine o ikrazdan doðmuþ öteki kârlarý cebe indiriyor, vb..
Yineleyelim: Lansburghun istatistiklerini hiç de tam ve yetkin olarak kabul etmiyoruz. Ancak bunlarý, burada, aktarmam gerekiyordu; çünkü, Kautskynin ve Spectatorunkilerden daha bilimseldiler; çünkü Lansburgh, soruna yaklaþmanýn doðru yolunu göstermiþtir. Ýhracat konusunda mali-sermayenin rolü tartýþýlýrken özellikle ve yalnýzca ihracatla mali-sermaye dalavereleri arasýnda, özellikle ve yalnýzca ihracatla kartellerin mal sürümü arasýnda varolan
iliþkiyi görüp anlayabilmek gerekir. Oysa, sömürgeleri sömürge olmayan ülkelerle, bir emperyalizmi baþka bir emperyalizmle bir yarý-sömürgeyi ya da sömürgeyi (Mýsýrý) bütün öbür ülkelerle karþýlaþtýrmakla yetinmek, sorunun asýl özünü karanlýkta býrakmak,
onu saptýrmak demektir.
Bunun gibi, Kautsky tarafýndan emperyalizme yöneltilen [sayfa 141] teorik eleþtirinin de marksizmle hiçbir ortak yaný yoktur; bu
eleþtiri ancak oportünistlerle ve sosyal-þovenlerle barýþ ve birlik
propagandasýna bir baþlangýç görevi yapabilir; çünkü emperyalizmin en derin ve temel çeliþkilerinden kaçýnmakta, onlarý gizlemektedir: tekellerle onlarýn yanýsýra varolan serbest rekabet arasýndaki
çeliþkileri, sermayenin muazzam iþlemleri ve muazzam kârlarý
ile serbest piyasadaki dürüst ticaret arasindaki çeliskileri, bir yanda
karteller ve tröstlerle öbür yanda kartelleþmemiþ sanayi arasýndaki
çeliþkileri, vb..
Kautsky tarafýndan uydurulmuþ ünlü ultra-emperyalizm
teorisi de gerici bir nitelik taþýmaktadýr. Onun 1915te bu konudaki
görüþleri ile Hobsonun 1902deki görüþlerini karþýlaþtýrýnýz:
Kautsky:
... Bugünkü emperyalist siyasetin yerini, ulusal mali-sermayeler arasýndaki savaþýmýn yerine uluslararasý düzeyde birleþmiþ
mali-sermayeyle dünyanýn ortaklaþa sömürüleceði yeni, ultra-emperyalist bir siyaset alamaz mý? Kapitalizmin bu yeni aþamasý her
halde anlaþýlýr bir þeydir. Bu, gerçekleþebilir mi? Bu soruyu yanýtlamamýzý olanaklý kýlacak yeterli öncüllere henüz sahip deðiliz.117
Hobson:
Herbiri bir dizi uygarlaþmamýþ sömürgeye ve baðýmlý ül117
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keye sahip birkaç büyük federal imparatorluk temeline yerleþmiþ
bulunan hýristiyanlýk, çok kiþiye, çaðdaþ eðilimlerin en mantýksal
geliþimi olarak, inter-emperyalizmin saðlam bir temel üzerine kurulacak sürekli bir barýþ umudunu en çok taþýyan bir geliþim gibi
görünmüþtü.
Böylece Hobsonun onüç yýl önce inter-emperyalizm olarak
adlandýrdýðý þeye, Kautsky, ultra-emperyalizm ya da süper-emperyalizm demektedir. Latince bir örnek yerine bir baþkasýný koymaktan ibaret, bilgiççe bir-iki yeni söz icadý [sayfa 142] dýþýnda, Kautskynin
bilimsel düþüncesinde gördüðümüz tek ilerleme, Hobsonun
Ýngiliz papaz takýmýnýn hilekarlýðý olarak gösterdiði þeyi, marksizm
adýna yutturmaya çalýþmasýdir. Ýngiliz-Boer savaþýndan sonra bu
pek saygýdeðer kastýn, birçok yakýnlarýný Güney Afrika savaþlarýnda
yitirmiþ ve Ýngiliz maliyecilerinin daha yüksek kârlar elde etmeleri
için daha yüksek vergiler vermek zorunda kalmýþ bulunan Ýngiliz
küçük-burjuvasini ve iþçilerini avutmak yolunda büyük çabalar göstermesi çok doðal bir olaydý. Emperyalizmin pek o denli de kötü
olmadýðýna, sürekli bir barýþý saðlamaya elveriþli bir inter-(ya da
ultra-)emperyalizme yakýn olduðuna inandýrmaktan daha avutucu
ne vardi ki? Ýngiliz papaz takýmýnýn ya da duygusal Kautskynin iyi
niyetleri ne olursa olsun, Kautskynin teorisinin tek nesnel, yani
gerçek toplumsal önemi þudur: en gerici bir amaçla, kapitalizm
içinde sürekli barýþýn olanaklý olduðu umudunu uyandýrarak, dikkatleri günün keskin uzlaþmaz karþýtlýklarýndan ve aðýr sorunlarýndan
çevirip, gelecekteki düþsel bir ultra-emperyalizmin yalan umutlarýna
doðru yönelterek yýðýnlarý avutmak. Yýðýnlarýn aldatýlmasý, Kautsky
nin marksist teorisinde bundan baþka hiçbir þey yoktur.
Gerçekten de Kautskynin Alman iþçilerine (ayný zamanda
bütün dünya iþçilerine) aþýlamaya çalýþtýðý umutlarýn kesin sahteliðini anlamak için herkesçe kabul edilmiþ, tartýþýlmaz gerçekleri
karþýlaþtýrmak yeter. Hindistaný, Çin-Hindini ve Çini düþünelim.
Biliyoruz ki, 600-700 milyon nüfusu barýndýran bu üç sömürge ve
yarý-sömürge ülke, birkaç emperyalist devletin mali-sermayesinin
sömürüsü altýndadýr. Ýngiltere, Japonya, Birleþik Devletler vb.. Bu
emperyalist devletlerin, sözü edilen Asya ülkelerindeki mallarýný,
çýkarlarýný, nüfuz bölgelerini korumak ya da geniþletmek için birbirlerine karþý antlaþmalar yaptýklarýný kabul edelim. Bu antlaþmalar,
ultra-emperyalist ya da inter-emperyalist antlaþmalar olacaktýr.
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Diyelim ki, bütün emperyalist devletler [sayfa 143] bu Asya ülkelerini
barýþçý yoldan bölüþmek için aralarýnda birlik kurdular. Bu birlik,
uluslararasý düzeyde birleþmiþ bir mali-sermaye birliði olacaktýr.
20. yüzyýlda böylesi birleþme örneklerine raslanmaktadýr; örneðin
Çin[17] karþýsýnda büyük devletlerin birbirleriyle iliþkileri böyle
olmuþtur. Kapitalist düzenin sürüp gitmesi koþuluyla (Kautsky tam
da bu koþulu varsaymaktadýr), bu ittifaklarýn kýsa süreli olmayacaklarý, olanaklý olan her biçimde ortaya çýkacak sürtüþmeleri,
anlaþmazlýklarý, savaþýmý önleyecekleri düþünülebilir mi?
Yanýtýn yalnýzca olumsuz olabileceðini görmek için sorunu
açýkça ortaya koymak yetecektir. Çünkü, kapitalist düzen içinde,
nüfuz bölgelerinin, çýkarlarýn, sömürgelerin paylaþýlmasý konusunda, paylaþmaya katýlanlarin gücünden, bunlarýn genel ekonomik,
mali, askeri vb. gücünden baþka bir esas düþünülemez. Oysa
paylaþmaya katýlanlarýn gücü ayný þekilde deðiþmemektedir, çünkü kapitalist düzende farklý giriþimlerin, tröslerin, sanayilerin, ülkelerin, eþit þekilde geliþecekleri düþünülemez. Almanya, yarým yüzyýl
kadar önce kapitalist gücü o zamanki Ýngilterenin gücüyle karþýlaþtýrýldýðý zaman, zavallý, önemsiz bir ülkeydi; Rusyayla karþýlaþtýrýldýðý
zaman Japonya da ayný durumdaydý. On ya da yirmi yýllýk bir süre
içinde, emperyalist güçlerin nispi kuvvetlerinin deðiþmeden
kalacaðýný söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyemeyiz.
Bu nedenle Ýngiliz papaz takýmýnýn ya da Alman marksisti
Kautskynin bayaðýlýk akan küçük-burjuva fantezilerine göre deðil
de, kapitalist sistemin gerçeklerine göre hangi biçime bürünürse
bürünsün, ister bir emperyalist grubun bir baþkasýna karþý birleþmesi, ister bütün emperyalist devletleri kucaklayan genel bir ittifak
biçiminde olsun, inter-emperyalist ya da ultra-emperyalist ittifaklarý, kaçýnýlmaz olarak, savaþlar arasýndaki dönemlerin mütarekeleri olmaktan baþka anlam taþýmamaktadýr. Barýþçý ittifaklar, [sayfa
144] savaþlarý hazýrlar ve savaþlardan doðar; tek ve ayný temel üzerinde, dünya siyasetinin ve dünya ekonomisinin emperyalist baðlantý
ve iliþkileri temeli üzerinde barýþçý olan ve bariþçý olmayan savaþýmýn almaþýk biçimlerini yaratarak, biri ötekini koþullandýrýr. Ne
var ki iþçileri yatýþtýrmak ve burjuvazinin safýna geçmiþ sosyal-þovenlerle onlarý uzlaþtýrmak için, aklýevvel Kautskynin tek ve ayný zincirlerin iki halkasýný ayýrdýðýný görüyoruz; Çinin pasifikasyonu için
(Boxer ayaklanmasýnýn[18] bastýrýlýþýný anýmsayýnýz) bütün büyük
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devletlerin bugünkü barýþçý (ultra-emperyalist ya da ultra-ultra-emperyalist de diyebiliriz) birliðini, übür gün, örneðin Türkiyenin paylaþýlmasý için bir baþka barýþçý genel ittifaka zemin hazýrlayacak
olan, yarýnýn barýþçý olmayan anlaþmazlýðýndan ayýrýyor vb., vb..
Kautsky, emperyalist barýþ dönemleriyle emperyalist savaþ dönemleri arasýndaki diri baðlantýyý göstermek yerine, iþçilere ölü bir soyutlama sunmakta, onlarýn ölü liderleriyle uzlaþmalarýný istemektedir.
Amerikan yazarý Hill, Avrupanýn Uluslararasý Geliþiminde
Diplomasý Tarihi adli kitabýnýn önsözünde, çaðdaþ diplomasý tarihini üç döneme ayýrýyor: 1° devrim çaðý 2° anayasa hareketi; 3°
günümüzdeki ticari emperyalizm çaðý.118 Bir baþka yazar, 1870ten
beri, Büyük Britanyanýn dünya politikasýný dört döneme ayýrmaktadýr: l° Birinci Asya dönemi (Rusyanýn Orta Asyada Hindistana
doðru sarkmasýna karþý savaþým dönemi); 2° Afrika dönemi (yaklaþýk olarak 1885-1902): Afrikanýn paylaþýlmasý konusunda Fransa
ile savaþým dönemi (Fransa ile savaþa girmesine ramak kalan 1898
Fachoda olayý); 3° Ýkinci Asya dönemi (Japonya ile Rusyaya karþý
ittifak); 4° Özellikle Almanya ile savaþým olarak tanýmlanabilecek
Avrupa dönemi.119 Bankacýlýk dünyasýnýn ünlü kiþisi Riesser,
1905te, maliye [sayfa 145] alanýnda, ileri karakollarýn siyasal çatýþmalarýnýn göründüðünü yazýyor ve Ýtalyadaki Fransýz mali-sermayesinin iki ülkenin siyasal ittifakýna nasýl zemin hazýrladýðýný; Almanya
ile Ýngiltere arasýnda Ýran konusunda, bütün Avrupa kapitalistleri
arasýnda Çine kabul ettirilecek borçlar konusunda nasýl bir savaþým
geliþtiðini gösteriyordu. Ýþte barýþçý ultra-emperyalist ittifaklarýn
basit emperyalist anlaþmazlýklara sýký sýkýya baðlý iliþkileri içindeki
canli gerçeði böyledir!
Emperyalizmin en derin çeliþkilerinin Kautsky tarafýndan hafifletilmesi, ki bu hafifletme kaçýnýlmaz bir biçimde emperyalizmi
yüceltmeye götürür, bu, yazarýn emperyalizmin siyasal özellikleri
konusundaki eleþtirisini etkilememiþ deðildir. Emperyalizm, her
yere, özgürlük deðil, egemenlik eðilimi götüren mali-sermayenin
ve tekellerin çaðýdýr. Bu eðilimin sonucu ise þöyle olmaktadýr: siyasal
rejim ne olursa olsun, her planda gericilik ve bu alanda mevcut
118
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uzlaþmaz karþýtlýklarýn aþýrý ölçüde yoðunlaþmasý. Ayný biçimde
ulusal baský ve ilhak eðilimleri de, yani ulusal baðýmsýzlýðýn bozulmasý da özellikle yoðunlaþmaktadir (çünkü ilhak, uluslarýn kendi
kendini yönetme hakkýnýn çiðnenmesinden baþka bir þey deðildir).
Hilferding, emperyalizm ile ulusal baskýnýn artýþý arasýndaki baðýntýyý,
çok doðru bir biçimde belirtiyor:
Ýthal edilmiþ sermaye, yeni açýlmýþ ülkelerdeki uzlaþmaz
karþýtlýklarý iyice derinleþtirir; ulusal bilinçleri uyanmakta olan halklarda, o çaðrýsýz konuklara karþý büyüyen direnmeyi uyarýr; bu direnme, kolayca, yabancý sermayeye karþý tehlikeli birtakým önlemlere
dönüþebilir. Eski toplumsal iliþkiler temelden deðiþikliðe uðrar;
tarihin kenarýnda kalmýþ uluslarýn binlerce yýldan beri süregelen
tarýmsal yanlýzlýklarý bozulur; onlar da kapitalist girdaba sürüklenirler.
Bizzat kapitalizm, yavaþ yavaþ, boyuneðmiþ toplumlara kurtuluþun
yollarýný ve araçlarýný hazýrlar. Ve bu toplumlar, bir zamanlar, Avrupa
uluslarýnýn en yüce amacý olan bu amaca, ekonomik ve kültürel
özgürlüðün bir aracý olarak, [sayfa 146] birleþmiþ ulusal bir devlet kurmaya doðru yönelirler. Bu baðýmsýzlýk hareketi, Avrupa sermayesini,
en deðerli ve en umut veren sömürü alanlarýnda tehdit etmektedir
ve Avrupa sermayesi, ancak askeri güçlerini durmaksýzýn artýrmak
yoluyla egemenliðini koruyabilmektedir.120
Hemen ekleyelim ki, emperyalizmin, ilhaka, artan ulusal
baskýlara, bunun sonucu olarak da, artan bir direnmeye yolaçmasý, yalnýz yeni açýlmýþ ülkelerde deðil, eski ülkelerde de sözkonusudur. Kautsky, emperyalizmin siyasal gericiliði yoðunlaþtýrmasýna
karþý çýkarken, özellikle acil bir sorunu, yani emperyalizm döneminde oportünistlerle birlik kurmanýn olanaksýzlýðý sorununu karanlýkta býrakýyor. Ýlhaklara karþý çýkarken, itirazlarýný en kabul edilebilir
ve oportünistleri en az incitici bir biçimde sunuyor. Doðrudan doðruya bir Alman dinleyiciye hitap ediyor, ama çok önemli, çok güncel
bir noktayý, örneðin Alsace-Lorrainein bir Alman ilhaký olduðunu,
karanlýkta býrakmayý ihmal etmiyor. Kautskynin bu zihinsel sapýklýðýný deðerlendirmek için bir örnek verelim. Diyelim ki, bir Japon,
Filipinlerin Amerika tarafýndan ilhakýný suçluyor. Onun, bunu, Filipinleri kendileri ilhak edemedikleri için deðil de, genellikle, ilhak
denen þeyden nefret ettiði için yaptýðýna inanan çýkar mý acaba?
120
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Ve Japonun ilhaklara karþý savaþýmýnýn içtenliði ve siyasal yönden
dürüstlüðünü ancak, Korenin Japonya tarafýndan ilhakýna karþý
direndiði ve Korenin Japonyadan ayrýlma özgürlüðünü savunduðu
zaman, kabul etmek durumunda deðil miyiz?
Kautskynin emperyalizmi teorik tahlili de, emperyalizmi ekonomik ve siyasal yönden eleþtirisi de baþtanbaþa marksizmle hiç
baðdaþmayacak bir havayla doludur: emperyalizmin temel çeliþkilerini hafifletmek, yumuþatmak ve Avrupa iþçi hareketi içindeki oportünizmle olan tehlikeli birliði, ne olursa olsun, muhafaza etmek.
[sayfa 147]
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ON
TARÝHTE EMPERYALÝZMÝN YERÝ

EKONOMÝK özüyle, emperyalizmin, tekelci kapitalizm olduðunu gördük. Yalnýz bu bile emperyalizmin tarih içindeki yerini belirlemeye yeter; çünkü serbest rekabet topraðýnda ve tamamýyla
serbest rekabetten doðan tekel, kapitalist rejimin daha yüksek bir
topiumsal ve ekonomik düzene geçiþini ifade etmektedir. Baþlýca
dört tekel tipine ya da incelediðimiz dönemin ayýrýcý özelliði olan
tekelci kapitalizmin baþlýca dört belirtisine özellikle deðinmemiz
gerekir.
Ýlkin, tekel, daha yüksek bir geliþim aþamasýna ulaþmýþ üretimin yoðunlaþmasýndan doðmuþtur. Bunlar, tekelci kapitalist gruplar, karteller, sendikalar ve tröstlerdir. Bunlarýn caðdaþ ekonomik
yaþamda oynadýklarý önemli rolü [sayfa 148] gördük. Tekeller, 20. yüz-
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yýlýn baþlarýnda, geliþmiþ ülkelerde, tam bir egemenlik kurdular.
Kartelleþme yolunda ilk adýmlarýn, yüksek gümrük himayesinden
yararlanan ülkelerde (Almanya, Amerika) atýlmýþ olmasýna karþýn,
serbest ticaret sistemi içinde olan Ýngilterede de, biraz geç olmakla birlikte, ayný temel olay, yani tekellerin üretimin yoðunlaþmasýndan doðuþu, görülmüþtür.
Ýkinci olarak, tekeller, özellikle kapitalist toplumun en fazla
kartelleþmiþ ana-sanayi kollarýnda kömür ve demir sanayiinde,
baþlýca hammadde kaynaklarýna elkonmasýný gerektirmiþtir. Baþlýca
hammadde kaynaklarýnýn böyle tekel altýna alýnmasý ise büyük
sermayenin gücünü geniþ ölçüde artýrmýþ ve kartelleþmiþ sanayi
ile kartelleþmemiþ sanayi arasýndaki uzlaþmaz karþýtlýðý keskinleþtirmiþtir.
Üçüncü olarak, tekeller, bankalardan çýkmýþtýr. Eskiden mütevazi birer aracý olan bankalar, bugün mali-sermaye tekelini ellerinde tutmaktadýrlar. En geliþmiþ kapitalist ülkelerdeki üç-beþ büyük
banka, sýnai sermayenin ve banka sermayesinin kiþisel birliðini
gerçekleþtirmiþ ve bütün ülkelerdeki sermaye ve gelirin en büyük
bölümünü oluþturan milyarlarýn denetimini kendi ellerinde toplamýþ
bulunuyorlar. Günümüz burjuva toplumunda, istisnasýz, bütün ekonomik ve siyasal kurumlarýn üzerine sýmsýký bir baðýmlýlýk aðý germiþ
bir mali-oligarþi: tekelin en çarpýcý özelliði budur.
Dördüncü olarak, tekeller, sömürgecilik siyasetinden doðmuþtur. Mali-sermaye, sömürge siyasetinin bir sürü eski dürtüsüne, hammadde kaynaklarý sermaye ihracý için, nüfuz bölgeleri
için, yani kârlý iþlemler, ayrýcalýklar, tekel kârlarý vb. bölgeleri için,
ensonu, genellikle, ekonomik önem taþýyan topraklar için savaþýmý
da eklemiþtir. Avrupalý güçlerin sömürgeleri, 1876da olduðu gibi,
Afrika kýtasýnýn onda-birini geçmediði sýralarda, sömürge siyaseti
de tekelciliðin dýþýnda ve bir çeþit ilk iþgal hakkýnýn çevresinde
geliþebiliyordu. Ama Afrikanýn onda-dokuzu ele [sayfa 149] geçirildiði
(1900de) ve dünyanýn paylaþýlmasý gerçekleþtiði zaman, kaçýnýlmaz
olarak bir sömürge tekeli çaðý açýlmýþ, bunun sonucu olarak da
dünyanýn bölüþülmesi ve yeniden bölüþülmesi yolunda son derece þiddetli bir savaþým baþlamýþtý.
Tekelci-kapitalizmin, kapitalizmdeki bütün çeliþkileri ne denli
aðýrlaþtýrdýðý herkesçe bilinmektedir. Bu konuda yüksek fiyatlarý ve
kartellerin zorbalýðýný anýmsamak yeter. Çeliþkilerdeki bu aðýrlaþma,
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dünya mali-sermayesinin kesin zaferiyle açýlmýþ olan geçici tarihsel dönemin en büyük itici gücü olmuþtur.
Tekeller, oligarþi, özgürlük eðilimi yerine egemenlik eðilimi,
sayýlarý gitgide artan küçük ya da zayýf uluslarýn zengin ya da güçlü
birkaç ulus tarafýndan sömürülmesi bütün bunlar, emperyalizme,
onu asalak ve çürümüþ bir kapitalizm haline getiren ayýrdedici
özellikler kazandýrmýþtýr. Burjuvazinin, gitgide artan bir ölçüde sermaye ihracýndan gelen kazançlar ve kupon kýrpmakla yaþadýðý,
rantiye-devletin, tefeci-devletin yaratýlmasý, gitgide daha belirgin
biçimde emperyalizmin eðilimlerinden biri olarak ortaya çýkmaktadýr. Ancak, bu çürüme eðiliminin, kapitalizmin hýzlý geliþmesini
önleyeceðini sanmak yanlýþ olur. Önlemez. Einperyalist dönemde,
bazý sanayi kollarý, burjuvazinin bazý katmanlarý, bazý ülkeler, bu
eðilimlerden birini ya da ötekini, küçük ya da büyük ölçüde gösterirler. Genel olarak, kapitalizm, eskiye göre çok daha büyük bir
hýzla geliþmektedir. Bu geliþme, yalnýzca genellikle gitgide daha
eþitsiz hale gelmekle kalmayýp geliþme eþitsizliði, sermaye bakýmýndan en zengin ülkelerin (Ýngiltere) çürümesinde kendini özellikle
göstermektedir.
Büyük Alman bankalarý üzerine yapýlmýþ bir incelemenin
yazarý Riesser, Almanyadaki ekonomik geliþmenin hýzý konusunda þöyle yazýyor: Eski dönemin (1848-1870) pek de yavaþ olmayan
geliþmesi, bütün Alman ekonomisinin ve [sayfa 150] özellikle bu dönemdeki (1870-1905) Alman bankacýlýðýnýn geliþme hýzý karþýsýnda,
baþdöndürücü hýzlarýyla yalnýzca sokaktaki kaygýsýz yayalar için
deðil, otomobil kullananlar için de bir tehlike olan modern araçlar
karþýsýndaki eski zaman atlý arabalarýnýn hýzý gibi kalmaktadýr. Buna karþýlýk, böylesine olaðanüstü bir hýzla büyümüþ olan bu malisermaye, tamý tamýna sözkonusu büyüme nedeniyle, daha zengin
uluslardan ve yalnýzca barýþçý yöntemlerle de deðil ele geçirilmesi
gereken sömürgelerin daha sakin bir biçimde elde edilmesine
yönelmeye isteksiz deðildir. Birleþik Devletlere gelince, son on yýllýk dönemde, bu ülkedeki geliþme, Almanyadakinden de hýzlý olmuþtur. Tam da bu nedenle, çaðdaþ Amerikan kapitalizminin asalak
niteliði iyice göze çarpar þekilde belirmiþtir. Öte yandan, örneðin,
Birleþik Devletlerin cumhuriyetçi burjuvazisinin, monarþist Japon
ya da Alman burjuvazileriyle karþýlaþtýrýlmasý gösteriyor ki, emperyalist dönemde, en büyük siyasal farklar, iyice azalmaktadýr; bu
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da, genellikle önemsiz olduðu için deðil, bütün bu durumlarda
çok açýk bir biçimde belirmiþ asalak nitelikte bir burjuvazinin
varlýðýndan ötürü böyle olmaktadýr.
Kapitalistlerin, birçok sanayi dallarýnýn birinden, birçok ülkelerin birinden vb. elde ettikleri yüksek tekel kârlarý, onlarýn bazý
iþçi kesimlerini ve bir süre için oldukça önemli bir iþçi azýnlýðýný
elde etmelerini ve onlarý bütün ötekilere karþý, belli bir sanayiin ya
da belli bir ulusun burjuvazisinin tarafýna kazanmalarýný iktisaden
olanaklý kýlar. Dünyayý paylaþmak için savaþým veren emperyalist
devletler arasýndaki uzlaþmaz karþýtlýklarýn yoðunlaþmasý da bu
eðilimi kuvvetlendirmektedir. Ve böylece emperyalist geliþimin belirli özellikleri baþka ülkelere göre, Ýngilterede çok daha önce görülebildiði için, ilkin ve en açýk biçimde orada kendini gösteren emperyalizm ve oportünizm arasýndaki bað yaratýlmýþtýr. Örneðin, L.
Martov gibi bazý yazarlar, [sayfa 151] iþçi sýnýfý hareketi içinde emperyalizm ve oportünizm arasýndaki baðlantýyý günümüzün özellikle
göze çarpan bir gerçeðidir bu, þöyle bir ýsmarlama iyimserlikle,
(Kautsky ve Huysmans zihniyetiyle hareket ederek), bir kýyýya itmek
istiyorlar: oportünizmin artmasýna yolaçan þey ilerleyen kapitalizm
olsaydý ya da oportünizme eðilimli olanlar en iyi ücret alan iþçiler
olsalardý, o zaman, kapitalizme karþýt olanlarýn davalarý umutsuz
birer dava olurdu. Böyle bir iyimserlik tuzaðýna düþmemek gerek:
oportünist açýdan bir iyimserliktir bu, oportünizmi gizlemeye yarayan
bir iyimserlik. Gerçekte oportünizmin geliþmesindeki olaðanüstü
hýz ve özellikle iðrenç nitelik, hiç de onun zaferinin sürekli olacaðýnýn güvencesi deðildir; saðlýklý bir bedende bir çýbanýn hýzla büyüyüp
baþ vermesi, nasýl yalnýzca o çýbanýn daha çabuk patlamasý ve
organizmanýn iyileþmesi sonucunu doðurursa, bu da, týpký öyle.
Bu bakýmdan, emperyalizme ve oportünizme karþý savaþým, sýký
sýkýya birbirine baðlý olarak yürütülmedikçe, birincisinin de boþ ve
yalan bir sözden ibaret olacaðýný bir türlü anlamak istemeyenler,
en tehlikeli kimselerdir.
Emperyalizmin ekonomik niteliði üzerine yukarda bütün söylenenlerden þu sonuç çýkýyor: emperyalizmi, bir geçiþ kapitalizmi,
daha doðrusu cançekiþen bir kapitalizm olarak tanýmlamak gerekir.
Bu yönden alýnýrsa, burjuva iktisatçýlarýnýn modern kapitalizmi betimlerken sýk sýk içiçe geçme, bir baþýna kalma yokluðu vb. gibi deyimler ve sözler kullandýklarýný belirtmek çok öðretici olacaktýr;
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bankalar, görevleri ve geliþmeleri gereði, ekonomik yönden, yalnýzca özel nitelik taþýyan iþletmeler deðildir, giderek yalnýz özel nitelik
taþýyan ekonomik düzeni alanýnýn dýþýna çýkmaktadýrlar. Bu sözleri
söylemiþ olan ayný Riesser, en büyük bir ciddiyetle marksistlerin
toplumsallaþtýrmayla ilgili kehanetlerinin gerçekleþmediðini
rahatça ilan edebiliyor.
Þu içiçe sözcüðü ne demek acaba? Gözlerimizin [sayfa 152]
önünde oluþup giden sorunun en belirgin çizgilerini anlatýyor yalnýzca. Gözlemcinin aðaçlardan sözettiðini, ama onlarý göremediðini
gösteriyor. Dýþta olaný, rasgele ve karmakariþýk olaný, bayaðý bir biçimde kopya ediyor. Gözlemcinin hammadde karþýsýnda ezildiðini,
hammaddenin anlam ve deðerini kavrama yeteneðini taþýmadýðýný
açýklýyor. Hisse senetleri sahipliði, özel mülk sahipleri arasýndaki
iliþkiler, rasgele içi çe geçmiþtir. Ama bu içiçeliðin altýndaki temel, üretimin toplumsal iliþkilerinde ortaya çýkan deðiþikliklerdir.
Büyük bir iþletme, dev boyutlara ulaþtýðý ve türlü verilerin tam hesabýný yaparak plana göre on milyonlarca insan için gerekli bütün
hammaddenin üçte-ikisini ya da dörtte-üçünü saðlamayý örgütlediði
zaman; hammaddeler sistemli ve örgütlü bir biçimde bazan birbirinden yüzlerce, binlerce verst uzaklýktaki en uygun üretim yerlerine
ulaþtýrýldýðý zaman; türlü mamul madde dizilerinin yapýmýna kadar
hammadderin birbirini izleyen iþlenme evreleri bir el tarafýndan
yönetildiði zaman; bu ürünler, tek bir plan içinde, on milyonlarca,
yüz milyonlarca tüketiciye daðýtýldýðý zaman (Amerikan petrol
tröstünün Amerikada ve Almanyada petrol satýþý) bütün bunlar
olduðu zaman, artýk bellidir ki, yalnýzca basitçe iç içe geçmiþ bir
üretimin deðil, ayný zamanda üretimin toplumsallaþmasýnýn karþýsýndayýz; özel ekonomik iliþkiler ve özel mülkiyet iliþkileri, artýk
içeriðine uymayan bir kabuktan çýkarýlmasý yapay olarak geciktirilirse kesenkes çürüyecek olan, belki bu çürüme durumunu oldukça
uzun bir süre sürdürecek (en kötü olasýlýkla, oportünist çýbanýn
iyileþmesi, uzun bir zaman alsa da), ama sonuçta kesenkes atýlacak
olan bir kabuktan ibarettir.
Alman emperyalizminin coþkun hayraný, Schulze-Gaevernitz þöyle haykýrýyor:
Alman bankalarýnýn yönetimi, kesin olarak, sayýlarý bir düzineyi geçmeyen kimselerin eline öylesine býrakýlmýþtýr ki, bugün,
bunlarýn çalýþmalarý, kamu yararý yönünden [sayfa 153] kabinedeki
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bakanlarýn çoðundan daha önemlidir. (Bankacýlarýn, bakanlarýn,
sanayicilerin, rantiye kiþilerin içiçe kenetlenmesi burda sessizce
geçiþtiriliyor.) ... Sözkonusu geliþme eðilimlerinin sonuçlandýðýný
düþünelim: ulusun para-sermayesi bankalarda toplanmýþ olacak;
bankalar kendi aralarýnda bir kartel halinde toplanacak, ulusun yatýrým sermayesi menkul kýymetler halinde akmaya baþlayacak. Ve
o zaman Saint-Simonun deha dolu sözleri gerçekleþecek: Ekonomik iliþkilerin tek bir düzene uymaksýzýn geliþtiði gerçeðine dayanan bugünkü üretim anarþisi, yerini, bir üretim örgütlenmesine býrakmak zorundadýr. Üretimin evrimi artýk birbirinden baðýmsýz ve
insanýn ekonomik gereksinmelerini bilmeyen giriþimcilerin eseri
olmaktan çýkacak, toplumsal bir kurum tarafýndan yönetilmeye
baþlanacaktýr. Geniþ toplumsal ekonomi alanýný daha yüksek bir
açýdan görmeye yetenekli olan merkezi yönetim yetkilileri, onu,
bütün toplumun yararýna olacak biçimde ayarlayacak, üretim
araçlarýný uzman ellere teslim edecek, özellikle üretim ile tüketim
arasýnda sürekli bir uyum bulunmasýný gözetecektir. Görevleri arasýnda ekonomik çalýþmanýn örgütlenmesi de bulunan kurumlar,
þimdiden vardýr: bankalar. Gerci Saint-Simonun bu sözlerinin gerçekleþme durumundan henüz uzaktayýz, ama gidiþ bu yöndedir;
bu, Marksizmdir, Marxýn belirttiðinden ayrý, ama yalnýz biçim bakýmýndan.121
Doðrusu, Marxý ne güzel bir çürütme bu; öyle bir çürütme
ki, Marxýn o eksiksiz bilimsel tahlilinden, Saint-Simonun kuþkusuz
dahice olan, ama gene de bir kehanetten baþka bir þey olmayan
kehanetine doðru, bir adým geri gitmekte. [sayfa 154]
V. Ý. LENÝN
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EKLER

ENTERNASYONAL BÝLDÝRÝSÝ
(Sosyalist Enternasyonal Kongresi, Bâle 1912)

Enternasyonal, Stuttgart ve Kopenhag kongrelerinde, savaþa karþý
savaþým için, bütün ülkelerdeki proletaryanýn eylem kurallarýný açýkça
bildirdi:
Bir savaþ tehlikesine karþý, tehdit altýnda bulunan bütün ülkelerdeki iþçi sýnýfý için, iþçi sýnýfýnýn parlamentolardaki temsilcileri için, bir
eylem ve düzenleme gücü olan Uluslararasý Sosyalist Büronun yardýmýyla kendilerine en uygun görünen ve doðal olarak sýnýf savaþýmýnýn
keskinliði ve genel siyasal duruma göre deðiþen bütün araçlarla, savaþý
önlemek için, ellerinden gelen bütün çabayý göstermek, bir görevdir.
Ama gene de savaþ patlarsa, onu kýsa zamanda durdurmak için aracýlýk
etmek ve en geniþ halk tabakalarýný ayaklandýrmak ve kapitalist egemenliðin düþüþünü hýzlandýrmak için, savaþ tarafýndan yaratýlan iktisadi ve siyasal bunalýmdan var güçleriyle yararlanmak onlarýn görevidir.
Her zamandan daha çok, olaylar, uluslararasý proletaryanýn, ortak
eylemine olanaklý olan bütün güç ve enerjisiyle katýlmasýný, borcu hali-

V. Ý. Lenin
Emperyalizm
Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý

133

ne getiriyor; bir yandan evrensel silahlanma çýlgýnlýðý, yaþam pahalýlýðýný aðýrlaþtýrarak, sýnýf karþýtlýklarýný þiddetlendirdi ve iþçi sýnýfý içinde
dayanýlmaz bir huzursuzluk yarattý.
Ýþçi sýnýfý, bu panik ve israf rejimine bir son vermek istiyor; öte
yandan, devre devre dönüp gelen savaþ tehditleri, giderek insanlarý çileden çýkaran bir duruma geldi; insanlýða ve akla karþý giriþilen bu suikastlar, en küçük bir ulusal çýkar bahanesiyle saklanamamaksýzýn, büyük
Avrupa halklarý, sürekli olarak birbirinin boðazýna saldýrmak durumunda
bulunuyorlar.
Daha þimdiden büyük yýkýmlara neden olan Balkan bunalýmý,
genelleþerek, uygarlýk ve proletarya için, en ürkütücü tehlike haline gelebilir.
Ayný zamanda, bu bunalým, felaketin büyüklüðü ve bu felakete
neden olan çýkarlarýn önemsizliði arasýndaki dengesizlik yüzünden, tarihin en büyük rezaletlerinden biri olabilir.
ÝÞÇÝ VE SOSYALÝST OYBÝRLÝÐÝ
Kongre, savaþ içindeki bütün ülkelerin sosyalist partileri ve sendikalarýnýn, savaþa karþý mutlak oybirliðini sevinçle kaydeder.
Proleterler, her yerde emperyalizme karþý, ayný zamanda, kendilerini iyi yetiþtirmiþlerdir.
Enternasyonalin her seksiyonu, proletaryanýn direnciyle kendi
ülkesinin hükümetine karþý koymuþ, kendi ulusunun kamuoyunu,
savaþçý heveslere karþý harekete getirmiþtir.
Böylece, tehdit altýndaki dünya barýþýný kurtarma içine daha
þimdiden büyük katkýda bulunan bütün ülkeler iþçilerinin yüce bir iþbirliði kendini göstermiþ bulunuyor.
Bir dünya savaþýnýn devamý olabilecek bir proletarya devrimi
önünde yönetici sýnýflarýn duyduðu korku, barýþýn esaslý bir güvencesi
olmuþtur.
Kongre, sosyalist partilerden, eylemlerini, kendilerine uygun görünen bütün araçlarla, var güçleriyle sürdürmelerini ister. Bu ortak eylem
için, her sosyalist partiye, kendi özel görevini gösterir.
BALKAN SOSYALÝSTLERÝNE
Balkan sosyalistlerinin, eski düþmanlýklarýn tazelenmesine karþý
çýkmalarý gerekir.
Balkan yarýmadasýndaki sosyalist partilerin aðýr bir görevi var.
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Avrupanýn büyük devletleri bütün reformlarýn sistemli bir biçimde ertelenmesiyle, Türkiyede, iktisadi ve siyasal bir karýþýklýk, ve hanedanlar ve burjuva sýnýflarýn sömürüsüne karþý, zorunlu olarak ayaklanmaya ve savaþa götürmesi gereken ulusal tutkularda aþýrý bir coþkunluk
yaratýlmasýna katkýda bulundular.
Balkan sosyalistleri, kahramanca bir cesaretle, demokratik bir
federasyon isteðinde bulundular. Kongre, onlardan, hayranlýða deðer
davranýþlarýnda direnmelerini ister. Balkanlardaki sosyalist demokrasinin,
savaþtan sonra, o kadar korkunç fedakarlýklar pahasýna elde edilen
sonuçlarýn, hanedanlar, militarizm ve baþkasýnýn topraklarýnda gözü
olan Balkan burjuvazisi tarafýndan, kendi çýkarlarýna kullanýlmasýný engellemek için, her þeyi yapacaðýna inanýr.
Kongre, Balkan sosyalistlerinden, sadece Sýrplar, Bulgarlar, Romanyalýlar ve Yunanlýlar arasýndaki eski düþmanlýklarýn tazelenmesine
karþý deðil, þu anda öbür kamp içinde bulunan Türkler ve Arnavutlar
gibi öteki Balkan halklarýnýn ezilmesine karþý da þiddetle karþý çýkýlmasýný
özellikle ister.
ARNAVUTLUK VE SIRBISTANIN ÖZERKLÝÐÝ
Halklarýn haklarýna karþý giriþilen bütün zorbalýklarla savaþmak,
ve kýþkýrtýlmýþ þovenizm ve ulusal tutkulara karþý, Arnavutlar, Türkler ve
Romanyalýlar dahil, bütün Balkan halklarýnýn kardeþliðini doðrulamak,
Balkan sosyalistlerinin görevidir.
Tuna monarþisinin Sýrbistana karþý her saldýrýsýna, bütün güçleriyle karþý çýkmakta devam etmek, Avusturya, Macaristan, Hýrvat, Slovak, Bosna ve Hersek sosyalistlerinin görevidir.
Sýrbistaný bir Avusturya sömürgesi haline getirmek için, onu
silah gücüyle, çabasýnýn bütün sonuçlarýndan yoksun býrakmaya, ve
hanedanla ilgili çýkarlar için, Avusturya-Macaristan halklarýný ve onlarla
birlikte bütün Avrupa uluslarýný büyük tehlikeler içine atmaya yönelen
siyasete karþý, þimdiye deðin olduðu gibi, direnmek, onlarýn görevidir.
Avusturya-Macaristan sosyalistlerinin, gelecekte, þimdi Habsburglar tarafýndan egemenlik altýnda tutulan güney-Slav halk topluluklarýnýn, Avusturya-Macaristan monarþisi içinde, demokratik bir biçimde
kendilerini yönetme hakkýný elde etmeleri için de savaþmalarý gerekir.
Avusturya-Macaristan sosyalistleri, Ýtalya sosyalistleri gibi, Arnavutluk sorununa özel bir dikkat göstereceklerdir. Kongre, Arnavut halkýnýn özerklik hakkýný tanýr; ama, özerklik bahanesiyle Arnavutlukun,
Avusturya-Macaristanlýlarla Ýtalyanlarýn ihtiraslarýna kurban edilmesini
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istemez.
Kongre, Arnavutlukun, bu biçimde kurban edilmesinde, yalnýzca Arnavutluk için deðil, ayrýca, daha sonrasý için, Avusturya-Macaristan ile Ýtalya arasýndaki barýþ için de, bir tehlike görür. Arnavutluk,
ancak demokratik bir Balkan Federasyonunun özerk bir üyesi olarak,
gerçekten baðýmsýz bir yaþam sürdürebilir.
Kongre, Avusturya-Macaristan ve Ýtalya sosyalistlerinden, kendi
hükümetlerinin, Arnavutluðu tümüyle kendi etki alanlarý içine alma
giriþimlerine karþý savaþmalarýný, Avusturya-Macaristan ile Ýtalya arasýnda barýþçý iliþkilerin saðlama baðlanmasý için çaba göstermeye devam
etmelerini ister.
ÇARLIÐA KARÞI
Kongre, Rus iþçilerinin protesto grevlerini büyük bir sevinçle selamlar; bu grevlerde Rusya ve Polonya proletaryasýnýn çarlýðýn kendisine indirdiði darbeleri çarlýða iade etmeye baþladýðýnýn bir kanýtýný görür.
Kongre, bu iþçi hareketinde imparatorluðu kendi halklarýný kan
içinde boðduktan, düþmanlarýna teslim ettiði Balkan halklarýný birçok
ihanetlere uðrattýktan sonra, þimdi bir savaþýn kendisi için verebileceði
sonuçlarýn korkusu ile, bizzat kendisi tarafýndan yaratýlan milliyetçi bir
hareketin korkusu arasýnda bocalayan çarlýðýn caniyane entrikalarýna
karþý en güçlü garantiyi görür.
Öyleyse, þimdi, çarlýk, kendini Balkan uluslarýnýn bir kurtarýcýsý
olarak görmeyi deniyorsa, bu, yalnýzca, Balkanlardaki üstünlüðü, ikiyüzlü bir bahane ve kanlý bir haksýzlýkla, yeniden elde etmek içindir.
Kongre, inanýr ki, Rusya, Finlandiya ve Polonyanýn kent ve köylerindeki iþçi sýnýfý, artan gücünü kullanarak, bu yalan perdesini yýrtacak; çarlýðýn bütün savaþçý serüvenine, Arnavutluk üzerinde olsun,
Ýstanbul üzerinde olsun, bütün giriþimlerine karþý çýkacak, ve çarcý despotizme karþý, bütün güçlerini yeni bir kurtuluþ savaþý içinde toplayacaktýr.
Çarlýk, Avrupadaki bütün gerici güçlerin umudu, Rus halkýnýn
en korkunç düþmaný olduðu gibi, Avrupa demokrasisinin de en korkunç düþmanýdýr. Enternasyonal, çarlýðýn düþüþü uðruna çalýþmayý, baþlýca görevlerinden biri sayar.
FRANSA, ALMANYA VE ÝNGÝLTERE EMEKÇÝLERÝNE
Ama uluslararasi eylemde en önemli görev, Almanya, Fransa ve
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Ýngiltere emekçilerine düþüyor.
Þu anda, bu ülkelerin emekçileri, kendi hükümetlerinden,
Avusturya-Macaristan ve Rusyaya her türlü yardýmýn reddedilmesini,
Balkanlardaki karýþýklýklara herhangi bir biçimde karýþmaktan çekinilmesini ve mutlak bir tarafsýzlýðýn korunmasýný istemelidirler. Eðer insan
uygarlýðýna kýlavuzluk eden üç büyük ülke arasýnda, bir liman konusundaki Sýrp-Avusturya çekiþmesi yüzünden savaþ patlarsa, bu, caniyane bir çýlgýnlýk olur. Almanya ve Fransa emekçileri, Balkanlardaki
çatýþma içine girmeyi kendileri için bir yükümlülük haline getirebilecek gizli antlaþmalarý asla kabul etmezler.
Eðer, giderek, Türkiyenin askeri yýkýlýþý, Küçük-Asyadaki Osmanli
egemenliðini sarsarsa, Küçük-Asyaya yönelen bir fetih politikasýna bütün
güçleriyle karþý çýkmak böyle bir politika, dosdoðru dünya savaþýna
götürebilir, Ýngilteredeki, Fransadaki ve Almanyadaki sosyalistlerin
görevidir.
Kongre, Büyük Britanya ve Alman Ýmparatorluðu arasýnda yapmacýklý bir biçimde sürdürülen düþmanlýðý, Avrupa barýþý için en büyük
tehlike kabul eder.
Bu uyuþmazlýðý yatýþtýrmak için iki ülkedeki iþçi sýnýfýnýn çabalarý gerekti. Kongre, bir bakýma en iyi çarenin, savaþ gemilerinin sýnýrlandýrýlmasý, ve savaþan taraflarýn, düþman ya da tarafsýz uyruklu gemilere
elkoyma (prise maritime) hakkýnýn yürürlükten kaldýrýlmasý üzerine bir
anlaþma olacaðý kanýsýndadýr.
Kongre, Ýngiltere ve Almanya sosyalistlerinden, bu anlaþmanýn
yapýlmasý ereðiyle, propagandalarýna devam etmelerini ister. Bir yandan Almanya, öbür yandan da Fransa ve Ýngiltere arasýndaki
uyuþmazlýklarýn yatýþmasý, dünya barýþý bakýmýndan en büyük tehlikeyi
ortadan kaldýracaktýr.
Bu yatýþma, bu uyuþmazlýktan yararlanan çarlýðýn gücünü sarsarak, Avusturyanýn Sýrbistana saldýrýsýný olanaksýzlaþtýracak ve dünya
barýþýný saðlama baðlayacaktýr; Enternasyonalin bütün çabalarý, bu ereðe yönelmelidir.
HÜKÜMETLERE UYARI
Kongre, bütün Enternasyonalin, dýþ politikayla ilgili bu baþlýca
fikirler üzerinde birleþtiðini kaydeder.
Bütün ülkeler emekçilerinden, proletaryanýn uluslararasý dayanýþma gücüyle, kapitalist emperyalizme karþý koymasýný ister; bütün
ülkelerdeki yönetici sýnýflar, kapitalist üretim tarzýnýn yýðýnlar için ne-
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den olduðu yoksulluðu, savaþ faaliyetleriyle daha da artýrmaktan sakýnmalarýný ihtar eder. Barýþ isteðinde bulunur.
Hükümetler iyice bilsinler ki, Avrupanýn bugünkü durumu, ve
iþçi sýnýfýnýn fikri eðilimi içinde, bizzat kendileri için tehlikeli olmaksýzýn, savaþ kundakçýlýðý yapamazlar.
Fransýz-Alman savaþýnýn, devrimci Komün patlamasýna meydan
verdiðini, Rus-Japon savaþýnýn, Rusya halklarýnýn devrimci güçlerini harekete getirdiðini anýmsasýnlar; askeri ve bütün harcamalardaki artýþ
tarafýndan dürtüklenen huzursuzluðun, Ýngiltere ve kýta üzerindeki toplumsal çatýþmalara görülmedik bir keskinlik verdiðini ve korkunç grevlere neden olduðunu anýmsasýnlar.
Yalnýzca bir savaþ fikrinin bile, bütün ülkeler proletaryasýnda
büyük bir hoþnutsuzluk ve öfke uyandýrdýðýný hissetmiyorlarsa, hükümetlerin çýlgýn olmalarý gerekir.
Emekçiler, kapitalistlerin çýkarý, hanedanlarýn gururu, ya da gizli anlaþmalar kombinezonlarý için birbirlerine kurþun sýkmayý, bir cinayet
olarak kabul ederler.
Eðer hükümetler, her türlü düzenli dönüþüm olanaklarýný ortadan
kaldýrarak, bütün Avrupa proletaryasýný umutsuz kararlar almak zorunda
býrakýrlarsa, kendileri tarafýndan meydan verilen bunalýmýn bütün
sorumluluðunu kendileri taþýyacaklardýr.
ULUSLARARASI PROLETARYANIN TARÝHSEL GÖREVÝ
Enternasyonal, savaþý önlemek için, daima daha yoðun propagandasý ve daima daha kararlý protestosuyla, çabalarýný artýracaktýr.
Kongre, bu amaçla, Uluslararasý Sosyalist Büroyu, olaylarý artan
bir dikkatle izlemek, ve ne olursa olsun, bütün ülkelerdeki proletarya
partileri arasýndaki haberleþme ve iliþkileri muhafaza etmekle görevlendirir.
Proletarya, þu anda, insanlýðýn bütün geleceðinin, kendisine baðlý
olduðunun bilincine sahiptir, ve bütün kýyým, açlýk ve kötülük yýlgýlarýyla tehdit altýnda bulunan halk çiçeðinin yokolmasýný engellemek için
bütün gücünü kullanacaktýr.
Bütün ülkelerdeki proleterler ve sosyalistler, þu nazik anda, sesimizi duyurmamýz ve [barýþ] isteðimizi her durumda, her yerde kesin
olarak bildirmemiz için, kongre hepinize çaðrýda bulunuyor.
Protestonuzu, parlamentoda, hep birden, bütün gücünüzle yükseltiniz; yýðýn gösteri ve eylemlerinde birleþiniz; proletarya örgütlenme
ve gücünün size saðladýðý bütün araçlarý kullanýnýz, öyle ki, hükümet-
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ler, barýþ için kararlý bir iþçi sýnýfýnýn dikkatli ve etkili iradesini sürekli
olarak karþýlarýnda hissetsinler.
Böylece, kapitalist sömürü ve cinayet dünyasýnýn karþýsýna, proleter barýþ ve halklarýn birliði dünyasýnýn yýðýnlarýný çýkartýnýz.
Revue Socialiste,
n° 336, Aralýk 1912.
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AÇIKLAYICI NOTLAR

[1]
Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý, 1916 yýlýnýn ilk yarýsýna kadar gider, Lenin, Bernede oturduðu sýrada 1915ten beri emperyalizmle
ilgili dünya yazýnýný incelemeye koyuldu; kitabýný Ocak 1916da yazmaya baþladý.
Sonra Zuriche gitti, çalýþmalarýna orada, Kanton kitaplýðýnda devam etti. Leninin
yüzlerce kitaptan, dergiden, gazeteden, yabancý istatistik broþüründen çýkardýðý bölümler, özetler, notlar, tablolar 40 sayfadan fazla tutmaktadýr. Bütün bu
dokümanlar Emperyalizm Üzerine Notlar (1939) adlý kitapta yayýmlanmýþtýr.
Lenin, 19 Haziran (2 Temmuz) 1916da çalýþmasýný bitirdi, müsveddeyi Parus [Yelken] yayýnevine yolladý. Ancak bu yayýnevine egemen olan
bazý menþevikler, Kautskynin ve Rus menþeviklerinin (Martov ve baþkalarý)
oportünist teorilerini sert bir biçimde eleþtiren bölümleri kitaptan çýkarmýþlardýr.
Leninin geliþme sözcüðü (kapitalizmin kapitalist emperyalizm haline
geliþmesi) dönüþüm olarak, deðiþtirilmiþ, (ultra-emperyalizm teorilerinin)
gerici niteliði deyimi yerine geri kalmýþ deyimi konulmuþtur. Bu kitap, Emperyalizm, Kapitalizmin Yeni Aþamasý adý altýnda, 1917 baþlarýnda, Petrogradda
Parus yayýnlarý arasýnda çýkmýþtýr. Lenin Rusyaya döndüðünde, 1917de, kitaba bu önsözü yazdi. - 3.
[2]
Bu önsöz, Emperyalizm ve Kapitalizm baþlýðý altýnda ilk kez, Ekim
1921de LInternationale Communiste dergisinin 18. Sayýsýnda yayýnlanmýþtýr.
Lenin, hayattayken, kitap 1921 de Almanca, 1923te Fransýzca ve Ýngilizce (tam
deðil) yayýnlanmýþtýr. - 9.
[3]
Antlaþma, 3 Mart 1918de, Brest-Litovskta, Sovyet Rusya ile Dörtlü
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ittifak güçleri (Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Türkiye) arasýnda imzalandý ve 15 Martta Dördüncü Olaðanüstü Bütün Rusya Sovyetler Kongresince onaylandý. 13 Kasým 1918de, Almanyadaki monarþist rejimi deviren
devrimin ardýndan Bütün Rusya Merkez Yürütme Komitesi, bu gözü doymaz
Brest-Litovsk antlaþmasýni tanýmadý. - 12.
[4]
Versailles Antlaþmasý  1914-18 Birinci Dünya Savaþýndaki yenilgisinden sonra, Almanyanýn, itilaf devletlerinin zoruyla kabul ettiði emperyalist bir
antlaþma. 28 Haziran 1919da Versaillesda imzalanmýþtý. - 12.
[5]
Vilsonizm, adýný ABD cumhurbaþkaný (1913-21) Woodrow
Wilsondan almýþtýr. Wilson, yönetiminin ilk yýlýnda, demagojik bir biçimde,
yeni özgürlük dönemi diye adlandýrdýðý bir dizi yasa (müterakki gelir vergisi
üzerine, tekellere karþý yasa ve diðerleri) çýkarmýþtý. Lenin, onun, Wilsonun
toplumsal barýþý kurtaracaðýný, sömürülenlerle sömürenleri uzlaþtýracaðýný, ve
toplumsal reformlar getireceðini uman darkafalýlarýn ve pasifistlerin ilâhý olduðunu yazmýþtý (Collected Works, c. 31, Moskova 1966, s. 223).
Wilson ve onun izleyicileri, ABDnin emperyalist siyasetinin üzerini
örtmek için tumturaklý sözler ettiler. Lenin, Wilsonun idealize edilen demokratik cumhuriyetinin, uygulamada en azgýn emperyalizmin, en utanmazca
baskýnýn ve zayýf ve küçük uluslarýn ezilmesinin bir biçimi olduðu ortaya
çýkmýþtýr diye yazmýþtý (Collected Works, c. 28, Moskova 1965, s. 189).
Sovyet iktidarýnýn ilk günlerinden baþlayarak, Wilson, Sovyet Rusyaya
yabancý müdahalesini özendiren ve örgütleyenlerden biri oldu. Sovyet hükümetinin barýþçý siyasetinin tüm ülkelerin halkarý üzerindeki yaygýn etkisini engellemek için, Wilson, ABDnin saldýrgan siyaseti için bir örtü görevi yapacak
olan Ondört Nokta barýþ programýný öne sürdü. Amerika ve Avrupanýn burjuva basýný, Wilsonu sahte bir barýþ savaþçýsý hâlesiyle kuþattýlar. Ama Wilsonun
ve vilsoncularýn küçük-burjuvaca tumturaklý sözlerinin ikiyüzlülüðü, kendi
ülkelerindeki emek aleyhtarý gerici siyasetleriyle ve saldýrgan dýþ politikalarýyla
kýsa sürede açýða çýktý. - 12.
[6]
Lenin, Þubat 1919da, sosyalist partilerin Bernedeki bir kongresinde
kurulan Ýkinci (Berne) Enternasyonali kastetmektedir. Bu Enternasyonal, Birinci Dünya Savaþý patlak verdiði zaman varlýðý sona eren Ýkinnci Enternasyonalin
yerini almak üzere, Batý Avrupa sosyalist partilerinin liderleri tarafýndan
kurulmuþtu. Berne Enternasyonali uluslararasi burjuvazinin bir aracý idi. - 13.
[7]
Baðýmsýz Alman Sosyal-Demokrat Partisi  1917 Mayýsýnda, Gothadaki
açýlýþ kongresinde oluþturulan merkezci bir parti. Rusyada Þubat burjuva demokratik devrimiyle yoðunlaþan devrimci þahlanýþýyla baðlantýlý olarak, Alman
Sosyal-Demokrat Partisinin oportünist liderliði, sýradan üyelerin güvenini yitiriyordu. Halkýn hoþnutsuzluðunu yenmek, onlarý devrimci savaþýmdan ayýrmak
ve devrimci bir partinin kurulmasýný önlemek için, merkezci liderler, yýðýnlar
üzerindeki denetimlerini sürdürmelerini olanaklý kýlacak bir parti yaratmak çabasýna girdiler. Baðýmsýz Sosyal-Demokrat Parti böyle bir parti olacaktý. Baðýmsýzlar, merkezci lafebeliðinin örtüsü altýnda, sosyal-þovenistlerle birlik
öðütlüyorlar ve sýnýf savaþýmýndan vazgeçilmesini istiyorlardý. Partinin çoðunluðu kautskici Emek Topluluðundan oluþuyordu.
Spartaküs grubu, bir an bu parti ile sýký iliþkilere girmiþ, ama örgütV. Ý. Lenin
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sel ve politik baðýmsýzlýðýný korumuþ ve illegal çalýþmaya ve yýðýnlarý merkezci
liderlerin etkisinden kurtarmak için açtýðý kampanyaya devam etmiþti. 1918de,
Spartaküs Birliði, Baðýmsýzlardan uzaklaþtý ve Alman Komünist Partisini kurdu.
Ekim 1920de, Baðýmsýz Sosyal-Demokrat Parti, Halledeki kongresinde bir bölünmeye uðradý. Aralýk 1920de, bu partinin önemli bir bölümü
Alman Komünist Partisine katýldý. Sað unsurlar ise eski Baðýmsýz Sosyal-Demokrat Parti adýný koruyan ve bu ad altýnda 1922ye deðin varlýðýný sürdüren ayrý
bir parti kurdular. - 14.
[8]
Spartakistler  Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda kurulmuþ olan Spartak birliðinin üyeleri. Çatýþmanýn ilk sýralarýnda solcu Almanlarýn sosyal-demokrat olanlarý International grubunu kuruyorlar; bu grubun baþlýca yöneticileri
Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, Klara Zetkindir. Bu grup da
ayný þekilde, Spartak adýný taþýr. Spartakistler, yýðýnlar arasýnda, Alman emperyalizminin fetih politikasýný ve sosyal-demokrat liderlerin ihanetini göstererek,
emperyalist savaþa karþý, devrim propagandasý yapýyorlar. Ancak, spartakistlerin, Alman solcularýnýn, en önemli teorik ve siyasal sorunlarda yarý-menþevik
duruma düþmekten kurtulamadýklarý da görülmektedir: bunlar, emperyalizmin yarý-menþevik teorisini savunuyorlar, bu deyimin marksist kavrayýþý içinde
uluslarýn kendi kaderlerini tayin etme haklarýný (yani tam bir baðýmsýzlýk içinde, baðýmsýz devletler kurarak yaþama haklarýný) reddediyorlar; emperyalist
dönemde, ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn olanak dýþý olduðunu ileri sürüyorlar;
devrimci partinin bu konudaki rolünü görmezlikten geliyorlar; hareketin kendiliðindenliði önünde boyuneðiyorlar. Alman solunun düþtüðü yanýlgýlar, Lenin
tarafýndan Juniusun Broþürü Üzerine, Emperyalist Ekonomizm ve Marksizmin Karikatürü Üzerine baþlýklý yazýlarla eleþtirilmiþtir. 1917 yýlýnda, spartakistler, bir merkez partisi olan baðýmsýz partiye katýldýlar, ancak kendi örgütlerini
de korudular. Almanyada, 1918 Kasým devriminden sonra spartakistler
baðýmsýzlardan kopmuþlar, ayný yýlýn Aralýk ayýnda, Alman Komünist Partisini
kurmuþlardýr. -14.
[9]
Versaycýlar  1871 Paris Komününün en þiddetli düþmanlarý, Paris
Komününün zaferinden sonra Versaillesa yerleþmiþ olan Thiers baþkanlýðýndaki
Fransiz karþý-devrimci burjuva hükümetinin destekleyicileri, Paris Komününün
bastýrýlmasý sýrasýnda, komüncülere, iþitilmemiþ bir vahþilikle misillemeler yapýldý. 1871den sonra, bu söz, azgýn karþý-devrimi ifade etmek için kullanýldý. 15.
[10]
Bkz: Karl Marx, Capital, c. III, Moskova 1959, s. 593. - 45.
[11]
Borsa fiyatlarýnýn birdenbire düþmesi, 1873 baþlarýnda, önce Avusturya-Macaristanda sonra da Almanyada ve öteki ülkelerde ortaya çýktý.
Yetmiþlerin baþýnda, kredi geniþlemesi, þirket faaliyetlerinin artmasý ve borsa
spekülasyonu iþitilmemiþ boyutlara ulaþtý. Sanayi ve ticaret daha þimdiden
geliþen dünya ekonomik bunalýmýnýn belirtilerini yansýtmaya baþladýðý halde,
borsa spekülasyonu artmaya devam etti. Çöküþ, 9 Mayis 1873te, Viyana borsasýnda oldu  bir gecede hisse senetleri yüzmilyonlarca aþaðý düþtü. Ýflaslarýn
sayýsý çok yüksekti. Borsadaki fiyatlarýn düþmesi Almanyaya da yayýldý. Engels
þöyle yazýyordu: 1867de Pariste olan ve Londra ve New-Yorkta sýk sýk görü-
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len þeyler, gecikmeksizin, 1873te Almanyada da oldu; büyük spekülasyonlar
genel bir yýkýlma ile sonuçlandý. Yüzlerce þirket iflas etti.Hâlâ bütün borçlarýný
ödeyebilecek durumda olan þirketlerin hisse senetlerini satmak olanaksýz hale
geldi. Çöküþ her yerde tamdý. Engels, Der Sozialismus des Herrn Bismarck
(Marx-Engels, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1962, Band 19). - 48.
[12]
Gründer rezaletleri, 70 yýllarýna girerken, Almanyada hisse senetli
þirketlerin geniþ ölçüde kurulduðu dönemde ortaya çýkmýþtýr. Bu þirketler kurulurken birtakým hileli iþlere de raslanmýþ ve bu iþler, toprak ve borsa deðerleri üstünde sýnýrsýz bir spekülasyon sonucu burjuva iþ adamlarýný
zenginleþtirmiþtir. - 48.
[13]
Frankfurter Zeitung  1856dan 1943e deðin Frankfurt-am-Mainde
yayýnlanmýþ olan, büyük Borsa tüccarlarýna ait günlük gazete. 1949da Frankfurter Allgemeine Zeitung adýyla tekrar yayýnlanmaya baþlamýþtýr. Gazete Batý
Alman tekelcilerinin sözcüsüdür. - 49.
[14]
Lenin, burada, G. V. Plehanovu kastetmektedir. Plehanovun emperyalizm üzerine görüþleri, savaþ sýrasýnda Petrogradda yayýnlanan Savaþ
Üzerine makalelerinin bir derlemesinde ortaya konmuþtur. - 60.
[15]
Fransýz Panama Skandalý  1892-93te, Fransada, Fransýz Panama
Kanal Þirketinden rüþvet alan politikacýlarýn, resmi memurlarýn ve gezetelerin
sahtekarlýklarý ve çürümüþlükleri ortaya çýktýktan sonra yaygýn bir biçimde kullanýlmaya baþlanan bir anlatým. - 70.
[16]
1884te, Ýngilterede, bir grup aydýn tarafýndan kuruimuþ, oportünist
ve reformist topluluk. Bu derneðe, en kritik savaþlarý savuþturan taktiðinden
dolayý Roma komutaný Fabius Cunctatorun (savuþturucu) adý verilmiþti. Lenine
göre, fabyanlar topluluðu oportünizmin ve liberal iþçi politikasýnýn en ileri
belirtisidir. Fabyanlar, proletaryayý sýnýf savaþýmýndan alýkoyuyor ve kapitalizmden sosyalizme reformlar yaparak barýþçý yoldan geçilmesini öðütlüyorlardý. Emperyalist Dünya Savaþý sýrasýnda (1914-1918) fabyanlarýn sosyal-þoven
fikirlere sahip olduklarý görülüyor. Fabyanlarýn özelliklerini Lenin þu yazýlarýnda
belirtir: J. F. Beckerden, J. Dietzgenden, F. Engelsten, K. Marxtan vb.. F. A.
Sorgea ve Baþkalarýna Mektuplar kitabýnýn Rusça çevirisinin önsözü, Rus
Devriminde Sosyal-Demokrasinin Tarým Programý, Ýngiliz Barýþçýlýðý ve Ýngilizlerin Teori Sevgisizliði, vb.. - 133.
[17]
Lenin, 7 Eylül 1901de, 1899dan 1901e kadar sürmüþ olan Boxer
isyanýnýn bastýrýlmasýndan sonra, emperyalist güçler (Ýngiltere, Avusturya-Macaristan, Belçika, Fransa, Almanya, Ýtalya, Japonya, Rusya, Hollanda, Ýspanya
ve ABD) ile Çin arasýnda imzalanan Pekin (son) protokolünü kastetmektedir.
Yabancý sermaye, böylece, Çini sömürmek ve yaðmalamak için yeni fýrsatlar
elde etmiþtir. - 144.
[18]
Burda, 1900 yýlýnda, yabancý emperyalist egemenliðine karþý Çin
halkýnýn baþkaldýrmasý demek olan Yi Hotuan (Uyumun ve Adaletin Yumruðu)
hareketi sözkonusudur. Alman generali Walderseenin komutasýndaki birleþmiþ
emperyalist kuvvetler, bu baþkaldýrmayý vahþice bastýrmýþtýr. 1901de, Çin, kendini yabancý emperyalizmin bir yarý-sömürgesi haline getirecek aðýr yükler altýna sokan son protokolü imzalamak zorunda kaldý. - 145.
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