
Modem Sosyalizm

Emperyalizm
Emperyalizm, kapitalizmin dünyada bütünsel bir sistem olarak egemenliğini kurduğu evresi 
oldu. Bu egemenlik, salt siyasal-yönetsel olmayan; ekonomik, ideolojik, ahlakî vs. her alanda, 
toplumsal ilişkilerin her hücresinde kapitalizmin özgül üretim ilişkilerini içkinleştiren; tarihte 
ilk kez ortaya çıkan yetkinlikte ve massedicilikte bir egemenlik sistemiydi. Yüzyıl dönümünde, 
bu egemenliğin tahlilini ve tarifini yapmak, sınıf çelişkilerinin ve sınıf mücadelelerinin 
kazandığı yeni boyutlan kavramak, teorik ve örgütsel olarak önemli bir birikime ulaşmış 
bulunan sosyalist işçi hareketinin acil güncel sorunu olarak belirdi. Bu evrenin sosyalizmin 
imkânları ve perspektifleri açısından taşıdığı anlamlara getirilen evrimci-reformcu ve devrimci 
tanımlar arasındaki uçurum gittikçe derinleşti. Emperyalizmin iç çelişkilerinin bütünsel bir 
çatışmaya dönüştüğü I. Dünya Savaşı karşısında alman farklı tavırlar, sosyalist işçi hareketi 
içinde, etkilediği kitleler ve tarihsel birikim bakımından o zamana kadarki en büyük çaplı 
bölünmeyi beraberinde getirdi.

Kapitalizmin Yeni Çehresi
Marksizmin kapitalist üretim tarzının, özel mülkiyete ve rekabete dayalı bir ekonominin içkin 
gelişme eğilimleri üzerine ilk formüle ettiği “yasalar”dan biri sermayenin yoğunlaşması ve 
merkezîleşmesi yasası olmuştu. Gerek Marx, gerekse Engels, rekabetin otomatik olarak 
sermayenin yoğunlaşmasına ve merkezileşmesine yol açtığını; serbest teşebbüsün tekelleşmeyi, 
“serbest piyasa kapitalizmi”nin tekelci kapitalizmi doğurduğunu; özel mülkiyetin toplumu 
zenginler ile yoksullar arasında kutuplaştırdığını, küçük mülk sahiplerinin büyüklerce, özgür 
girişimcilerin dev ekonomik tröstlerce yutulmasını hızlandırdığını, ekonomik gücün 
yoğunlaşmasını, dolayısıyla politika sahnesinde de çürüme ve baskılan beraberinde getirdiğini 
belirttiler. Burjuva toplumunun tarihî meşruluğunu temelinden zedelediği için Marx ve 
Engels’in bu öngörüsü, çok erken tarihlerden başlayarak Marksizm eleştiricilerinin saldınlanna 
hedef oldu. Ama kapitalizmin bu hareket yasasının tarihçe doğrulanmış, gerçek bir yasa 
olduğunu kavramak için bir tarihî olgu olarak tröst hareketinin gelişimine, ABD’de daha 
1880’lerin ortalannda su yüzüne çıkan büyük sanayi ve bankacılık kombinalanna, burılann 
Almanya, Fransa, Japonya, Britanya, İtalya gibi ülkelere yayılışına, bütün emperyalist ülkelerde 
oluşan ve holding şirketleri aracılığıyla büyük sanayiin geniş bir bölümünü denetimleri altında 
t̂utan malî gruplara, nihayet kilit sanayi kesimlerinde (kömür, çelik, petrol, bakır, alüminyum, 
otomobil, elektrikli makine, kâğıt, hava taşıtları, petro-kimya, bilgisayar, nükleer teçhizat 
yapımı vb.) piyasaya hâkim firmalann sayısındaki azalışa bakmak yeter.

1831 yılında Amerika’yı ziyaret eden Alexis de Tocqueville: “Orada ne dev tekeller, ne 
muazzam zenginlik, ne de büyük yoksulluk var”, diye yazmıştı. Gerçekten de, o tarihlerde 
Amerikalı üreticilerin yüzde 80’i kendi üretim araçlannın sahibiydi. Ama bu küçük üreticiler 
“demokrasi”si, kapitalizmin temel koşullannm -kâra ve piyasaya dönük üretimin, girişim 
özgürlüğü ve rekabetin- bütünüyle benimsenmesine dayanıyordu. Tam da bu koşullar, büyük 
sanayiin hızla ilerlemesine ve Tocqueville’in de önceden gördüğü gibi bir “fabrikatörler 
aristokrasisi”nin oluşmasına yol açtı. Sanayileşme sonunda ülkenin toplumsal yapısı tümüyle 
değişti. 19. yüzyılın ortasından başlayarak sanayiin yıllık geliri tanmınkini aştı. “Kuzeyli” 
sermayeciler ile “güneyli” köle sahipleri arasındaki iç savaş, sanayiin gelişmesine görülmemiş 
bir hız verdi. Başlangıçta ekonomiyi küçük küçük hücreler halinde parsellere ayıran serbest 
rekabet, artık onu güçlü sanayi birimleri içinde tapulaştınyordu. Küçük işletme, yerini büyük 
işletmeye bırakmaya; bankalar, tasarrufları biraraya getirerek sanayii denetimleri altına almaya 
başladı. İktisadî liberalizm çağını tekeller çağı izledi.

1850’de ulusal servet 7 milyar dolan aşıyordu ve oldukça eşit bir biçimde bölüşülmüştü. 
1890’da ulusal servet, 65 milyan geçmişti; ama bu servetin yandan fazlası, artık yalnızca 40  
bin ailenin, yani nüfusun yüzde üçte birinin elindeydi. 1830’de ABD’de servetin yüzde 55’i 
arazi sahipliğinden oluşmaktayken, 1890’da bu oran yüzde 24’e düştü. Küçük tanm  
üreticilerine dayah toprak demokrasisinin yerini, bir avuç plütokratik aile hanedanının bütün 
bir ulusun hayatına hükmettiği bir çağ alıyordu. İç savaş sona erince yoğunlaşma büyük bir 
ivme daha kazandı; büyük toprak spekülasyonunun eşlik ettiği demiryolu inşaatlan. 1870’den 
sonra Gould, Vanderbilt, Huntington, Hill ve Harriman aileleri, ABD’nin bütün demiryolu ağını 
denetimleri altına aldılar. Çelik sanayii, petrol,. tütün, bakır, tanm makineleri sanayileri vb. 
birbiri ardına bu tekelleşme girdabına sürüklendiler. 20. yüzyılın başında -1901 ’de- banker 
John Piermont Morgan’m, sermayesi bir milyar dolan aşan bu ilk anonim şirket olan United 
States Steel Corporation'ı kurmasıyla tekellerin inşası doruğa ulaştı. Tröstlerin oluşumu kâra 
dayalı bir ekonomik sistemin önüne geçilmez bir zorunluğuydu. Dev şirketler, kendilerini 
barbarca bir pazar kapma mücadelesinin içinde buluyor, bu mücadeleyi başlangıçta ancak fiyat 
kırarak yürütebiliyorlardı. Bu ise her seferinde inanılmaz tutarlann tehlikeye atılması demekti. 
Bu pahalı rekabete bir son vermek istemeleri doğaldı. Makineli üretim tekniğindeki büyük 
gelişmenin beraberinde getirdiği muazzam amortisman maliyetlerini karşılama zorunluğu da, bu
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Emperyalizmin el<onomii< temeli tel<elci l<apitalizmdir. İkisi birarada, hayatı 
her alanını ve dünyanın bütün bölgelerini tek ve organize bir dünya 
çerçevesinde bütünleştirdi. Ancak kurulan bütünlük uyum ve adaletten 
alabildiğine uzak, savaşla beslenen, yerine bir yenisini koymadan yerleşil 
bütün töreleri, değerlendirmeleri çürüten bir düzendir. (Yanda, Georg 
Grosz'un “ Ostar Panizza’ya Adanmış" resmi, 1917-8) Bu insanlan kendi 
savaşlarına kışkırtmak için tarihin bütün militarist imgeler dağarcığından 
yararlanmaktan kaçınmaz (üstteki afiş). Alttaki afiş gibi savaş karşıtı 
afişlerin ise, I. Dünya Savaşı öncesindeki etkisi çok cılız kaldı.



Stekleri güçlendirmekteydi. Sözgelimi, petrol sanayiinin neredeyse tümünü tek bir tekel içinde 
lirleştiren Standard OU şirketi John D. Rockefeller tarafmdan 1882’de kurulmadan önce vahşi 
lir rekabet dönemi yaşanmış; iki yıl içinde (1859-1861 arasında) petrol fiyatı, galon başına 
:0 dolardan 52 cente düşmüştü. Büyük demiryolu tekellerinin kuruluşu da, 400 ’û aşkın 
lemiryolu şirketinin iflasının ardından gelmişti. Banka sermayesinin gelişimi, sermayenin 
ogunlaşmasını hızlandırdı. Sanayi gitgide daha büyük sermayelere ihtiyaç gösterdikçe 
iankalann önemi de arttı. Büyük Wall Street firmaları, 1897 ile 1903 arasındaki “sınai 
onsolidasyon” hareketinin başını çektiler. Bu hareketin amacı belirli bir sanayi dalındaki 
jrişimleri birleştirip, sermayesi birleştirilen girişimlerin sermayesini aşan yeni bir şirket 
neydana getirmekti. Buradaki ek fonlar, yatırım bankalannın satışına aracılık ettikleri hisse 
enetleri ve tahviller yoluyla halkın tasarruflanndan devşiriliyordu. Bu işlemin en tipik örneği, 
ermayesi birleşmeden önceki girişimlerin sermayesini yüz milyonlarca dolar aşan U.S. Steel 
di. Morgan bankası, göreli olarak küçük bir sermaye payına sahip olmasına karşın birleşme 
e hisse senedi ihracı sayesinde bu yeni tröst üzerinde belirleyici bir etkileme gücü 
âzanmış, böylece ilerde Amerikan ekonomisi içerisinde kuracağı egemenliğin temelini atmıştı. 

912 yılında finans oligarşisi (Morgan Bank, şubesi First National Bank ve onlarla birlikte 
iareket eden National City Bank), sermayelerinin toplamı 22 milyar dolan aşan 341 şirketi 
rtak yöneticiler eliyle denetlemekteydi.

ermaye İçin Aühm İmkânı Olarak Savaş

1er savaş, big business’e (büyük iş âlemi) yeni bir atılım yaptınyordu. 1898 İspanyol-Amerikan 
avaşı, ağır sanayiin tröstleşmesini daha da ilerletti; bu savaşın sonunda şeker sanayii

1880'lerde, Güney Afrilfa’da altının Iteşfedilmesiyle, 
büyük güçler arasında bu bölge için yoğun bir 
rekabet başiadı. Bu rekabetin sonuçlarından biri, 
1882’de Britanya ile Afrika'daki Hollanda kökenli 
maceracı Boer'ler arasında çıkan savaş: bir diğeri ise 
Almanların 1884'te Güneybatı Afrika’yı ilhak etmesi 
idi. 20. yüzyıla varıldığında At[nanya’mn Afrika’da 
başlıca dört sömürgesi vardı: Güneybatı Afrika, Alman 
Doğu Afrikası, Kamerun ve Togo. Ancak 1903’te, 
Alman zulmü karşısında, bütün Afrika’da yaşanmış en 
geniş çaplı ayaklanmalardan biri başladı. 1907’ye 
kadar süren ayaklanmaya Alman silahlı kuvvetlerinin 
tepkisi, kitlesel bir soykırım oldu. Bölgeye gönderilen 
General Trotha, Genel Kurmay Başkanı Kont 
Schlieffen’e ayaklanan Herero ve Nama kabilelerinin 
“bir millet olarak yokolması gerektiğine inandığını”  
söylüyor. Kont Schlieffen de bu tavn tamamen 
onayladığını bildiriyordu. Bütün savaş, sırasında 
Almanların öldürdüğü 60 bin-80 bin kişiye ek olarak, 
kimi köyler Alman ilerlemesi karşısında toplu intihan 
seçtiler. Alman Doğu Afrikası ise kan kaybını özellikle
I. Dünya Savaşı sırasında yaşadı. Bölgedeki başanlı 
Alman komutanı. Albay Paul von Lettow-Vorbeck’in 
düzenlediği başarılı gerilla harekâtlan- sonucunda, 
yalnızca Ingiliz kontrolündeki Doğu Afrika’da 62.220 
kişi öldürüldü (istatistiklerde ölen hamallar sayılmamış). 
Ancak I. Dünya Savaşı sonunda Almanya bütün 
sömürgelerinden anndırıldı ve Milletler Cemiyeti’nin bir 
kararıyla. Güneybatı Afrika, Güney Afrika Birliği’ne 
katıldı.



“konsolide” oldu. 1914-1918 savaşı, yeni bir tekel doğurdu; du Pont ailesinin tekeli. E. Birinci 
du Pont de Numours sermaye şirketi, sonunda kimya sanayiinin tümüne, hafif silah sanayiinin 
büyük bölümüne hâkim oldu ve yeni yeni gelişmekte olan otomobil sanayiine girdi. 1896’dan 
1929 büyük bunalımının hemen öncesine dek tam 175 firmanın kurulup kapandığı bu dalda 
topu topu sekiz firma varlığını sürdürebildi. Bunlardan biri General Motors idi; 1908’de 
kurulan ve du Pont ailesince denetlenen bu şirket, daha 1. Dünya Savaşı’ndan beri sanayie 
hâkim olmaya başladı; yalnızca Ford tröstü, bu şirketin hızlı genişlemesine ayak uydurabildi.

Kapitalizmin gelişimi ile atbaşı giden üretimdeki hızlı yoğunlaşmanın 20. yüzyılın başında 
hangi düzeye ulaştığı aşağıdaki rakamlardan görülebilir. Almanya’da 50’den çok işçi çalıştıran 
işletmeler, 1907’de toplam işletme sayısının yüzde 0,9’unu oluşturduklan halde bütün sanayi 
işçilerinin yüzde 37 ’si bunlarda yoğunlaşmıştı. Aynı yıl Almanya’da 1000 ve daha çok işçi 
çalıştıran işletmelerin sayısı 586’yı bulmuştu. 1925’de 50’den çok işçi çalıştıran işletmeler, 
toplam işletme sayısının yüzde 1,2’sini oluşturmalarına karşılık bütün sanayi işçilerinin yüzde 
48’ini istihdam ediyorlardı. Aynı dönemde ABD’deki yoğunlaşma daha yüksek bir düzeydeydi. 
Bu ülkede yıllık üretimleri bir milyon doları aşan işletmelerin sayısı, 1909’da bütün sanayi 
işletmelerinin yüzde l , l ’ini buluyor; bütün sanayi işçilerinin yüzde 30,5’ini istihdam eden bu 
işletmeler, toplam sınaî üretimin yüzde 43,8’ini gerçekleştiriyordu. 1929’da ise sözünü ettiğimiz 
işletmelerin oranı yüzde 5,6’ya, sınai istihdam içindeki paylan yüzde 58’e, toplam sanayi 
üretimine katkıları ise yüzde 69 ,3 ‘e çıktı.

Alman Emperyalizminin saldırgan eğilimleri Avrupa 
tarihinde önemli bir rol oynadı. Ordu ve diğer devlet 

aygıtındaki anahtar pozisyonlarını koruyan Junkerler 
tekelci kapitalistler ile ortak sınıf çıkarları zemininde 

birleşiyorlardı. Alman Emperyalizminin bu saldırgan ve 
gerici niteliği Prusya militarizminin de katkıları ile 

şekilleniyordu. Friedrictı Engels uluslararası durumdaki 
çatışmanın silahlanma ve askerileşme yönünde 
artmasını büyük bir kaygı ile izliyordu. Birçok 

yazısında savaşın toplumsal nedenlerini ve militarizmin 
sınıfsal niteliğini ele alan Engels 1893'de Bebel’in 

talebi üzerine Avrupa Silahsızlandırılabilir mi? başlıklı 
bir yazı dizisi hazırladı ve somut silahsızlanma 

önerileri sundu. Ancak Alman sosyal demokratlarının 
gerek örgütsel gerekse fikirsel zaafian Alman silah 
sanayinin odağını oluşturan fabrikalara müdahalenin 

yetersizliğine yol açtı. Silah sanayinin en önemli 
merkezlerinden birisi olan Krupp şirketinin özellikle 
Ruhr havzasındaki silah fabrikalan ölüm araçlarının 

üretimini gerçekleştiriyordu. Friedrich Krupp’un 1811'de 
kurduğu demir-döküm fabrikası, onun oğlu Alfred 

tarafından dünyanın en büyük demir-döküm fabrikası 
haline geldi. 1847'de ilk demir-döküm toplarının 

üretildiği bu fabrikada 1890’da tank paletleri 
üretilmeye başlandı. 1902'de 43 bin çalışanı olan 
fabrika 1903'deki 160 milyon marklık sermayesini, 

1914’te 250 milyon marka çıkarmıştı. I. Dünya Savaşı 
sırasındaki hızlı gelişme sonucu 1918’de 115 bin 

çalışana ulaşıldı. Bu fabrikalarda Alman ordularının 
temel ihtiyacını oluşturan ağır toplar dökülüyor ve 

hazırlanıyordu. Böylelikle işçiler kendilerini ve diğer 
ülkelerdeki msanlan öldürecek araçtan durmaksızın 

hazır hale getiriyorlardı. Alman savaş sanayinin önde 
gelenlerinden olan August Thyssen ise "...savaşı 

başladığımız gibi başarı ile sürdürebilirsek, Fransa ve 
Rusya’yı yeneriz ve her iki devlete de gerekli 

gördüğümüz koşullan dayatırız" diyordu. Alman 
devrimci Marksist önderlerden Kari Liebknecht'in I. 
Dünya Savaşı esnasında kullandığı "Esas düşman 

içimizdedir: Alman Emperyalizmi" ifadesi Krupp, 
Thyssen ve diğer sermaye temsilcilerini hedefliyordu.

Tekelleşme

19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlannda sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesinde 
görülen bu artış, kapitalizmin işleyiş tarzında ■ önemli bir değişiklik getirdi. ABD’de olduğu gibi 
az sayıda işletmenin, toplam işçilerin yandan çoğu ile toplam üretimin üçte ikisini 
kendilerinde toplaması tekelci bir konuma yükselerek piyasayı hâkimiyeti altında tutan dev 
işletmelerle karşı karşıya kalındığı anlamına gelir. Rakipleri -küçük sermayeciler- böyle 
işletmelerle olan mücadelelerinde bütünüyle güçsüz kalırlar. Bu koşullar altında fiyat rekabeti 
önemini gitgide yitirir; piyasa denetimi öne çıkar. Birkaç düzine dev işletmenin kendi 
aralannda kolaylıkla anlaşabilmesi, bunlann sahipleri açısından yalnız bir olanak değil, aynı 
zamanda bir zorunluktur. Çünkü işletme çaplannın büyüklüğü, rekabet mücadelesini onlar için 
katlanılmaz bir risk haline getirir.

Sanayi sermayesinin yoğunlaşması ve merkezîleşmenin yanısıra bankalar da, bir yoğunlaşma ve 
merkezîleşme sürecinden geçti. Bir yanda kredi sisteminin kendisinde, yoğunlaşmayla 
sonuçlanan bir rekabet yer alırken, öbür yanda sanayideki yoğunlaşmanın artışı, bankaların 
büyümesine yol açtı. 20. yüzyılın başında, yani kapitalizmin nihaî olarak emperyalizme 
dönüştüğü dönemde bankalann yoğunlaşmasının ulaştığı düzeyi aşağıdaki rakamlar 
göstermektedir. 1912’de Almanya’da sermayeleri bir milyon markı aşan 172 banka 
bulunuyordu. Toplam mevduatın yüzde 49 ’u, toplam banka sayısının (sermayeleri bir milyon 
marktan az olan küçük bankalar, hesaba dahil edilmemiştir) yüzde 5,2’sini oluşturan, 
Berlin’deki 9 büyük bankada yoğunlaşmıştı. 1926’ya gelindiğinde bütün mevduatlann yüzde 
82 ,5 ’ini toplayan büyük bankalann sayısı altıyı aşmıyordu. İngiltere’de 1890’da 104 olan banka 
sayısı 1913’de 43’e düşerken bankalarca kullanılan para miktan, aynı dönemde 464 milyon 
İngiliz lirasından 963 milyon İngiliz lirasına çıkıyordu. 1921’de bu ülkede bankalara yapılan
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1914’de dünyanın 
yaşanabilir yüzeyinin 
yüzde almışsekizi 
Avrupa ve ABD’nin 
sömürgesi 
durumundaydı.
Haritada bağımsız 
ülkeler olarak 
görülen, Orta ve Güney 
Amerika devletleri, 
Afganistan, Habeşistan 
ve Arabistan da, 
sömürgecilikten 
emperyalizme geçiş 
süreci boyunca 
Avrupa ve ABD 
metropollerine bağımlı 
devletlere dönüşecek, 
Afrika ve diğer 
Ortadoğu ülkeleriyle 
birlikte "Üçüncü 
Dünya" diye 
adlandırılacak olan 
devletlerin çekirdeğini 
oluşturacaklardı.

toplam tevdiatm yüzde 83u , ("Big Fi\'e” denilen) Londra’nm en büyük beş bankasmda 
toplanmışn. Banka yoğunlaşması alanmda benzer bir durum, öteki emperyalist ülkelerin 
hepsinde görülmekteydi.

Hisse senetli şirketler kapitalist tekellerin egemen biçimi haline geldikçe bankalann tekellerin 
oluşumunda ve sermayenin yoğunlaşmasmda oynadığı rol, alabildiğine arttı. Bankalar, sanayii 
yalnız kredi aracılığıyla değil, hisse senetlerini toptan satın alarak da kendilerine bağımlı 
kılmaya başladılar. Sanayiin bankalara olan bağımlılığında özellikle etkili olan bir mekanizma 
“işaret sistemi” idi. Örneğin daha 1. Dünya Savaşı’ndan önce Almanya’nın en büyük bankası 
olan Deutsche Bank’ın 30 bankada doğrudan iştiraki vardı; bu 30 bankadan H ’ünün 48,
6’sının da 9 bankada daha iştirakleri bulunuyordu. Öylelikle Deutsche Bank, fiilen 87  
bankayı, onlar aracılığıyla da muazzam sayıda sanayi işletmesini hakimiyeti altında tutuyordu. 
Böylece sanayi tekelleri ile banka tekelleri arasındaki sınır silinmeye yüz tuttu. Bir avuç 
büyük tekelci, gerek sanayie, gerek ticarete, gerekse kredi sistemine hakim oldu. Tekelci 
sanayi sermayesinin tekelci banka sermayesiyle iç içe geçmesi, “finans kapital”i doğurdu.

Egemenlik Aracı olarak Sermaye İhracı

Tekellerin ve finans kapitalin egemenliği, üretimdeki yoğunlaşmanın en yüksek gelişme 
düzeyine eriştiği ülkelerle sınırlı kalmıyor, az gelişmiş ülkelere de yayılıyordu. Bu dünya 
îgemenliği sistemi, Marksist literatürde emperyalizm olarak adlandırıldı. Finans kapital, bütün 
dünyayı boyunduruğu altına alıp az gelişmiş ülkelerin halklannı ezmeye yöneldi. Bu 
;gemenliğin en önemli araçlanndan birisi sermaye ihracı idi.

20. yüzyılın başlangıcında sermaye ihracında da büyük bir hızlanmaya tanık olundu, 
i'urtdışına ihraç edilen sermayelerin tutan, 1902 ile 1914 arasında İngiltere’de 62 milyar 
Tanktan 75-100 milyar franga, Fransa’da 27-37 milyar franktan 60  milyar franga, Almanya’da 
12,5 milyar franktan 44  milyar franga yükseldi. Bu sermaye kütlesinden elde edilen gelir, 
nida yaklaşık 8-10 milyar frangı buluyordu. ABD’de I. Dünya Savaşı’na kadar sermaye ithali, 
lermaye ihracını geride bırakıyordu. Savaştan sonra dünya sermaye ihracında ABD’nin oynadığı 
ol de temel bir değişikliğe uğradı. 1910’da Almanya, İngiltere ve Fransa’dan ihraç edilen 
Jütün sermayelerin dağılımı şöyleydi: Toplamın yüzde 32’si Avrupa’ya, yüzde 36,5’i Amerika’ya 
Kuzey ve Güney Amerika), yüzde 31,5’i Asya, Afrika ve Avustralya’ya. Sermaye ihraç eden 
3ir değil, çok sayıda ülke vardı. Bu nedenle sermaye ihracı, dünyanın finans kapital ülkeleri 
ırasında paylaşılması anlamına geliyordu. Ancak bu paylaşım örgütlü ve banşçı bir paylaşım 
ieğildi. Her emperyalist ülkenin bir tek yabancı ülkeye sermaye ihraç etmesi, oranın başka 
ilkelerin sermaye ihraçlanna kapalı olması gibi bir durum sözkonusu değildi. Örneğin 1.
)ünya Savaşı’nm başlangıcında Rus sanayiine yatınlmış yabancı sermaye, 2 milyar rubleyi 
;eçiyordu. Rus kömür sanayiine yatınlmış Fransız ve Belçika sermayesi o denli fazlaydı ki, 
îus kömürünün büyük bölümünü (yüzde 65) elinde bulunduran Produgol şirketinin sürekli 
nerkezi Paris’teydi. Alman AEG ile Siemens Schukert, Rus elektrik ve elektrikli teçhizat 
lanayilerini hemen hemen tümüyle denetliyordu. Rusya’daki petrol sanayiine yatınlmış İngiliz, 
taerikan ve Hollanda sermayesi de ürkütücü boyutlara ulaşmıştı. Sermaye ihraç eden ülke, 
ermayenin gittiği ülkede kurulu düzenin değişmemesini istiyordu. Söz gelimi Fransız 
•ermayecileri, Rusya’da Çarlık rejiminin korunmasından yana olduklan için Çar’a kredi 
ıçalar ve birinci Rus devriminin basnnlmasma yardım ettiler. Böylece sermaye ihracı, 
lirleşik bir kapitalist dünya ekonomisi yaranrken aynı zamanda da emperyalist ülkeler 
ırasındaki mücadeleyi ve bütün dünyadaki çelişkileri keskinleştirdi.

Amerikan "business"inl şahsında simgeleyen 
Rockfeller'ın Amerikan politikası üzerindeki etkisi, 

tekelci sermaye ve kapitalist devlet arasındaki 
ilişkilerin en açık örneklerinden biriydi. Aynı ilişki, 

Krupp'un (sağda oturan) II. Wilhelm'le birlikte 
çektirdiği yandaki fotoğraf tarafından da 

belgelenmektedir. Rockfeller'ın Standard Oil petrol 
şirketi aracılığıyla Amerikan mâliyesi üzerinde kurduğu 

egemenliğin. Beyaz Saray'ı avucu içine alışını alaya 
alan Fransız karikatürü, bir bakma, sivil toplumda 

kurulan hegemonyanın, burjuvazinin egemen sınıf 
olarak iktidarını pekiştirmesinin temeli olduğuna ilişkin 

Marksist tezi doğruluyor. Aynı şey, Krupp'un savunma 
sanayiindeki egemenliğinin Alman militarizmi ile ilişkisi 
için de söylenebilir. Serbest rekabet döneminde daha 

dolayımlı bir tarzda kurulan bu hegemonya, 
kapitalizmin tekelci evresinde devletin tekellerle içiçe 

geçmesi sonucunda mali oligarşinin çıplak egemenliği 
halini aldı. Doğrudan doğruya işadamlarının devleti 
sevk ve idare etmeleri. Amerikan politikasında bir 

istisna olmaktan çıktı.
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Ingiltere'nin egemenlik 
alanına yapılabilecek 
sermaye ihracına bir 

önlem olarak 1914'de 
çıkartılan Kâğıt Para 

Yasası Sterling'in 
konvertibl olmasına 
son vermişti. Aynı 

yıllarda, sanayiin 
yoğunlaşma sürecinin 
en az görüldüğü sanayi 
ülkesi olan İngiltere'nin 

ticareti esas olarak 
Asya, Afrika ve 

Avustralya'ya kaymıştı.
E.J. Hobsbawm'a göre, 

"İngiltere, bu dönemde 
Avustralya'ya 

Amerika'ya 
olduğundan iki kat 

fazla, Arjantin ve 
Hindistan'a ise Avrupa 

ülkelerinden daha 
fazla demir ve çelik 

ihraç etmişti."

O

1815'e kadar istilalar 

1815'den sonraki istilalar 

Dominyon

Himaye altındaki devletler

Britanya egemenliğinin
esas alanlan
Ana üslenme noktaları

Kömür istasyonları 
■ Dünya ticaret yolları

Dünyanın Emperyalist Paylaşımı
Dünyanın sermaye ihracı yoluyla paylaşılmasının yanısıra büyük tekeller de dünyayı aralannd; 
doğrudan paylaştı. Yoğunlaşmanın özellikle yüksek bir düzeye erişmiş olduğu sanayi dallannd 
tekelci birlikler, tek ülkenin sınırlannı aşıp çok sayıda ülkeyi kapsıyordu. Birden çok ülkenin 
büyük tekelleri, kendi aralannda anlaşıp uluslararası karteller örgütlediler. Örneğin I. Dünya 
Savaşı öncesinde elektrik sanayii bütün dünyada esas olarak Almanya ile ABD’nin tekeh 
altındaydı. Almanya’daki AEG (Genel Elektrik Şirketi)’nin Avrupa ve Amerika’nın bir dizi 
ülkesinde işletmeleri ve şubeleri vardı. ABD’de elektrik sanayiini, işletmeler ve şubeler ağını 
bütün Amerika’ya yaymış ve Avrupa’ya da nüfuz etmeye başlamış olan General Electric Co. 
(GEC), tekeli altına almıştı. 1907’de bu iki dünya tröstü arasında bütün dünyadaki nüfuz 
alanlannm paylaşılması konusunda bir anlaşma yapıldı: Tröstlerin birine Avrupa piyasası ile 
Asya piyasasının bir bölümü, öbürüne de Amerikan piyasası kaldı. İki tröst arasındaki rekabe 
anlaşma süresince askıya alındı. I. Dünya Savaşı’ndan önce bir dizi başka sanayi dalında da 
çeşidi emperyalist ülkelerin en büyük tröstleri arasında uluslararası anlaşmalar yapılmıştı. 
1910’da kartellerin toplam sayısı lOO’ü aşıyordu. Güç ilişkileri değiştiğinde piyasalann 
paylaşılması mücadelesinde savaşın yardımına da başvuruluyordu. Nitekim 1914 - 1918 
emperyalist dünya savaşı sırasında uluslararası kartellerin hemen hepsi dağıldı; savaşın 
ardından savaş sonunda oluşan güç ilişkileri temelinde yeni karteller kuruldu.

Sermaye ihracı ve uluslararası karteller aracılığıyla finans kapitalin temsilcileri, dünyayı 
ekonomik olarak aralannda paylaşmışlardı. Ama dünyanın bu ekonomik paylaşımının 
kaçınılmaz sonucu, dünyanın ilgili emperyalist devletler arasında toprak bakımından ve siyasal 
bakımdan paylaşılması uğruna mücadeleydi. Çünkü devlet, finans oligarşisinin elinde yalnız 
ülke içinde bir baskı aracı değil, aynı zamanda başka ülkelerin emekçi kitlelerini sömürme 
uğruna giriştikleri mücadelenin de bir aracıdır. Dünyanın ekonomik açıdan paylaşılması için 
verilen mücadele; dünyanın toprak bakımından paylaşılması, az gelişmiş ülkelerin emperyalist 
devletlerin siyasal boyunduruğu altına sokulması mücadelesini harekete geçirdi. Emperyalizm 
için karakteristik olan, sırf dünyanın paylaşılması mücadelesi değil, aynı zamanda 20. yüzyılıı 
başında, yani emperyalizm çağının başında yerkürenin tümünün emperyalist devleder arasında 
paylaşılmasının tamamlanmış oluşuydu. Aşağıdaki veriler bu durumu kanıtlar: Sömürgelere 
sahip bütün Avrupa devletleri ile ABD, Afrika’nın toplam yüzölçümünüiı 1876’da yüzde 
10,8’ini, 1900’de ise yüzde 90,4’ünü; Polinezya (Büyük Okyanus adalan)’nın 1876’da yüzde 
56,8’ini, 1900’de yüzde 98,9’unu; Asya’nın 1876’da yüzde 51,5’ini, 1900’de yüzde 56,6’smı; h' 
iki dönemde de Avustralya’nın yüzde lOO’ünü, Amerika’nın yüzde 27,5’ini ve yüzde 27,2’sini 
ellerinde bulunduruyorlardı. Asya’nın önemli bir bölümü (Çin, İran, Türkiye) ile Güney 
Amerika’daki bütün devletlerin kapitalist ülkelerin en güçlüleri karşısında yan bağımlı bir 
konumda bulunduğu gözönünde tutulursa bu sayılar, 20. yüzyılın başında bütün dünyanın 
emperyalist ülkeler arasında zaten paylaşılmış olduğu anlamına geliyordu.

1914’de topraklan yeryüzünün yüzde 12,3’ünü kaplayan altı “büyük devlet” (İngiltere, Rusya, 
Fransa, Almanya, ABD ve Japonya), yeryüzü topraklannm yüzde 48,5’ini kaplayan sömürgeler 
sahipti. Buna y e ^ z ü n ü n  Hollanda, Belçika vb. gibi küçük devletlerinin sömürgesi 
durumundaki yüzde 7,4’ü ile yan sömürge durumundaki yüzde 10,8’ini eklemek gerekirdi. 
Yerkürenin toplam yüzde 66 ,7 ’si, yani üçte ikisi, doğrudan ya da dolaylı olarak emperyalist 
devletlerin boyunduruğu altındaydı. Bu bağımlı ülkelerin nüfusu, yerkürenin toplam nüfusunu 
yüzde 56,1’ini oluşturmaktaydı.

Büyük kapitalist devletlerin emperyalizm çağından önce de sömürgeleri vardı. Sömürgelerin



Marx'm  Kapital^incfeit 
felrelcf Kapifale

Kapitalist sistemi talilil ederken IMarx, süreldi olaral( 
onun "hareket yasalan”ndan söz eder. Burada, bizatihi 
sistemin doğasının ortaya çıkardığı, dolayısıyla siste
min tarihi boyunca etkili olup gelişmesini düzenleyen 
başat kalıplar özel bir önem taşır. Marx'in “ İktisaf’ı, 
bu temel yasaları açığa çıkarmayı, böylelikle, “proletar
yanın özgürleşmesinin gerekli maddî koşullarını kapita
list üretim sürecinin kendiliğinden yarattığının kanıtı” 
diye nitelendirdiği şeyi sağlamayı amaçlıyordu. Belirt
meye gerek yok ki Marx, bu gerekli maddi koşulların 
kurtarıcı potansiyelinin ancak faal siyasal mücadele yo
luyla gerçekleştirilebileceğini her zaman vurguladı. Ama 
onun bir temel inancı da, böyle bir mücadelenin başarılı 
olmasının, var oluşunun nesnel koşullarının kesinlikli 
olarak anlaşılması üzerine kurulmasına bağlı olduğuy
du. Nitekim Marx, siyasal enerjilerini sistemle savaşma
ya ayırırken bir yandan da düşünsel çabalarını bu mü
cadele için bilimsel bir temel yaratmaya ayırıyordu. Mark- 
sizmi bütün öteki anti-kapitalist mücadele biçimlerinden 
ayırt eden, tam da bu bilimsel temelin ana ilkelerinin 
(değişik ölçülerde olsa da) kabulüdür.

Marksizmin bütün çeşitleri, kapitalist toplumun, kapi
talist kâr gereksinmesinin nihaî olarak ağır bastığı ayrı 
bir toplumsal örgütleniş biçimi olduğu görüşü üzerinde 
kuruludur. Bu çerçeve içerisinde, kârın sırrının, serma
yenin emekten artı-değer sızdırdığı, sonra da o artı- 
değeri evrim Kalindeki bir dizi karmaşık patikadan geçi
rerek toplumsal organizmanın her yanında dolanıma sok
tuğu üretim süreci İçinde yattığı genel kabul görür. 
Theorien über den Mehrwert’te Marx’in Quesnay'nln 
yeniden üretim şemaları ve hekim Harvey’nin kan dola
şımı betimlemesiyle ilgili yorumları göz önünde tutul
sun Sistem, bu özsel akımla beslenerek büyür ve geli
şir. Dolayısıyla bu toplum tipinin temel koşulu kârdır, 
her şey sonunda ona gelir dayanır; birikim ve değişme 
ise onun zorunlu bağlaşıklarıdır.

Marksist kamp içindeki sıkıntı, birazdan göreceğimiz 
gibi, kârın temel koşul oluşu gibi yaşamsal bir kavramın 
ötesine geçip, kâr gereksinmesinin büyüme ve gelişme 
süreçlerini nasıl düzenlediği gibi daha somut bir soruna 
eğilmeye çalıştığımızda başlar. Bu kavşakta, işin içine 
katılan özgül mekanizmaların, dayatılan sınırların, bu 
sınırlar içerisinde mümkün olan değişkenliklerin ve bu 
etkileşimlerin harekete geçirdiği dinamik kalıpların teo
rik açıdan yeterli bir biçimde anlaşılması zorunlu hale 
gelir. Modern tıpta olduğu gibi ekonomi politikte de 
bir organizmanın yaşamsal işlevlerinin bilgisi, bilimin 
yalnızca temelidir. Bu temelin müdahale için yeterli bir 
temel olarak işlev görmesi için, temelde yatan ilişkile
rin, sağlık durumları iyiyken de, kötüyken de, güncel 
pratikte nasıl işlediğini anlamak zorunludur. Marx'in ya
pıtının Kapital’in I. cildiyle, hatta III. cildiyle sona etme
yişi elbette bu yüzdendir. Marx’in tasarısının tamamlan- 
mamışlığının o denli önem kazanması da, tastamam 
bundan dolayıdır: Soyut ile somut arasındaki bağlantı 
halkalarının yokluğunda, görünüşte yeni herhangi bir 
görüngünün genel yasanın salt şimdiye dek fark edilme
miş özgül bir vargısı mı olduğu, yoksa önceden öneril
miş yasanın tadilini, hatta terk edilmesini mi gerektirdiği 
konusunda hüküm vermek çok zorlaşır. Ortaya çıkan 
karışıklık ve kaos, özünde doğru, ama henüz yeterince 
geliştirilmemiş bir açıklamayı çürütebileceği gibi yeni 
ve düzeltilmiş bir açıklama ihtiyacını da destekleyebilir.

Marx’in KapItal’deM savlarının başına buna benzer 
bir şey gelmiştir. fCap/taf’deki malzemenin, modem ka
pitalist ekonominin işleyişini ayrıntılı olarak anlamayı 
sağlayacak biçimde geliştirihneye gerçekten yeterli ol
duğunu burada uzun uzadıya gösterecek değiliz. Şimdi

lik bunu bir olanak olarak gözönünde tutalım, yeter. 
Tutalım ki Marx’in yapıtı, kapitalist ekonominin meka
nizmalarını açığa çıkarmayı gerçekten başarmıştır. Ta
mamlanmamıştık durumu gözönünde bulundurulduğun
da, tahlilde kalmış boşlukların teori ile görünürdeki gö
rüngüler arasındaki mümkün tutarsızlıklar olarak yo
rumlanacağı neredeyse kesindi. Bu açıkların yalnız ka- 
tedilmemiş mesafeler mi, yoksa fiilî tutarsızlıklar mı ol
duğu ancak sistemli tahlil yoluyla saptanabilirdi. Ama, 
hangi sebepten olursa olsun, böyle bir çaba gerçekleş
memişse teori ile gerçeklik, görünüşte birbirine zıt dü
şecekti. Tahlilin gerçek nesnesinin, kapitalist sistemin, 
kendisi gelişip değiştikçe, önceden miras alınan boşluk
lar genişleyecek, yenileri çıkacak, özgün sava yönelik 
potansiyel tehdit büyüyecekti. Ortaya çıkan zorlanma
nın teoriyi iki karşıt kamp halinde çatlatması neredeyse 
kaçınılmazdı. Bir yanda temel teorinin, görünüşte geniş
leyen boşluklara karşın yeterli kaldığına inananlar. Ço
ğu bilimsel çalışma için gerekli otan bu inanç. [Bitimin, 
şimdiye dek açıktanmamış görüngülere doğru yaygın
laştırılması sürecinin ta kendisi böyle bir çabanın sonuç 
verebileceği inancına (daha doğrusu, yargısına) dayalı 
bir zaman ve çaba yükümlülüğünü gerekli kılar. Bilimin 
ayırt edici niteliği, daha sonra bu inancın, o inanca 
dayalı olarak sürdürülen çabalardaki ilerleme karşısında 
durmadan sınanması zorunluğudur] hemen hiç kanıt 
gerektirmeyen bir imana dönüştüğü yerde katıiaşıp dog
ma hatine gelir. Karşıt kutupta, böyle bir durumu, teori
nin kendisini temelden gözden geçirip onu, algılanan 
olgulara uydurmak için bir İşaret otarak yorumlayanlar. 
Bu da her türlü bilimde temel bir baskıdır. Ama teorinin, 
en son olaylara uydurulmuş fikirlerin salt birbirine ya
pışması haline geldiği, akıntı değişir değişmez de prag- 
matik bir biçimde terk edildiği bir sürece dönüştüğü 
ölçüde bu baskı eklektizm, yönünde yozlaşır. Yani dog
macılık ve eklektizm, teori ile gerçeklik arasındaki inatçı 
boşlukları dolduramamanın karşıt uçlardaki alâmetleridir.

Bu iki uç Marksist teoriye her zaman musattat olmuş
tur. Aşağıda ileri kapitalizmin ekonomi politiğinin gelişi
mini izleyeceğiz. Çünkü kelimenin tam anlamıyla Mark
sist teorinin çekirdeği budur. Yalnız şunu hatırda tut
mak gerekir ki bu tür bir yoğunlaşmanın amacı asla, 
Marksist teorinin öteki alanlarında sağlanan ilerlemeleri 
küçümsemek değildir. Buradaki amacımız, daha çok 
bu katkılar için almaşık bir temel bulmanın, böylece 
bu katkıların içermelerinin biraz daha farklı bir biçimde 
geliştirilmesini sağlamanın mümkün olup olmadığını tar
tışmaktır.

Marx'in kapitalizmin hareket yasalarına ilişkin tahlilin
de belli başlı dört tane tema vardır ki bunlar, daha 
sonraki teorik tartışmaların ve gelişmiş kapitalizmin eko
nomi politiği çerçevesindeki siyasal mücadeielerin he
men belirtik olarak ele alınmasını tamamlamayı hiçbir 
zaman başaramamıştı. Rekabetin yalnız temel yasaları
nın Kapital'in ili. cildinde ele alınması öngörürmüş, bun
lar bile oldukça bölük pörçük bir şeklide yer alırken 
göreli olarak somut rekabet görüngüleri, yapıtın mahut 
“daha sonraki devam”ına bırakılmıştı. Dolayısıyla ge
rekli olan, rekabetin kendisinin somut mekanizmaları
nın, dayattığı sınırların, her şeyden önce de bu sınırlar 
içerisinde mümkün olan değişkenliklerin yeterli bir bi
çimde belirglnleştirllmesiydi. Çünkü görünüşte yeni yo
ğunlaşma ve merkezileşme biçimlerinin gerçekten de 
tekel gücünün indeksleri mi, yoksa yalnızca yeni reka
bet biçimleri mi olduğu ancak o zaman görülebilirdi. 
Ama bu görev hiçbir zaman üstlenilmedi. Sonuç ola
rak rekabetin soyut (ve gelişmemiş) biçimleri, kapitalist 
örgütlenişin somut ve görünüşte yeni biçimlerinin karşı
sına çıkarıldı ve Marx’in gerek eleştiricileri, gerekse 
savunucuları, tekelin rekabetin yerini almakta olduğu 
sonucuna ister istemez vardılar. Böylece, Marksist gele
nek içinde olabildiğince erken bir anda, Kautsky ile 
Bernstein arasındaki tartışmalarda, tartışma alanı, teke
lin rekabetten ne bakımdan farklılaştığı, önceki aşama
nın yasalarının bu yeni .koşullar altında hâlâ geçerli olan

ları varsa bunların hangileri olduğu sorununa kaymıştı 
bile. O günden başlayarak tekelci kapitalizm kavramı 
Marksist teorinin bir köşe taşı hatine gelirken rekabet 
teorisi de, ona uygun bir şekilde geçmişe, “klasik” 
rekabetçi kapitalizm aşamasına ait bir teori derekesine 
düşürüldü.

Üçüncü önemli konular kümesi, ekonomik bunalımla
rın zorunluğu, biçimi ve içeriği sorunu çerçevesinde 
dönmekteydi. Bunlar içinde ekonomik bunalımların ne
denleri ve bu bunalımların kapitalizmin yaşam süresi 
boyunca gittikçe (şu ya da bu anlamda) kritikleşmesinin 
mukadder olup olmadığı özellikle ilgi çekiciydi. Söz ko
nusu sorunlar, gerçekten de kapitalist üretim tarzının 
kendisinin ayrılmaz bir parçası otan sınırlarla ilgiti tartış
manın yüreğinde yatmaktaydı. Gerçi görünüşteki sorun 
ekonomik bunalımlara İlişkindi; ama ilerde göreceğimiz 
gibi, bizatihi ekonomik bunalımlar kavramının yeterince 
belirginleştirilemeyişi, daha sonraki teorileştirmelerde 
başlı başına önemli bir kanşıklık kaynağı (bu güne dek 
devam eden bir karışıklık kaynağı) haline geldi. Bu ne
denle, asıl tartışmaların belirtik temalarına geçmeden 
bu eski sorunun boyuttarını özetlemek zorundayız. Bu
nu yapmak İçin de Marx'in düşüncesinin gelişimine kı
saca dönmemiz gerekiyor.

Daha 1850'de, 1847'nin yıkıcı ekonomik bunalımları
nın ve onları izleyen 1848-1850 devrimci dalgasının ar
dından Marx ile Engels, ekonomik bunalımların devrimci 
yükselişlerin maddî koşullarını hazırladığına inandılar. 
Her ikisi kapitatizmin bunalımlarla dolu tarihini zaten 
yakından bildikleri, devrimci dönemlerin ekonomik bu
nalımlardan daha seyrek olduğu da açık olduğu için
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iki şey daha baştan belliydi: Bütün bunalımlar eşit dere
cede tehlikeli değildi; ve bütün tehlikeler devrimci faali
yetle sonuçlanmazdı. O halde gerçek sorun, tehlikeli 
epizotların ötekilerden nasıl ayırdedileceğl ve bunların 
sınıf mücadelelerinin yoğunlaşması olasılığına nasıl bağ
lanacağıydı.

İlkin Marx, 1840'lardaki tarihi kalıbın, yani ekonomik 
bunalımların sık aralıklarla ve kötüleşerek birbirini izle
mesinin aynen süreceğini umdu. Bu, onu, yeni bir dev
rimci faaliyet dönemini kışkırtmasını umduğu yeni şid
detli bir bunalımın birkaç yıla kadar patlak vermesini 
beklemeye yöneltti. Bundan o denli emindi ki, 1857’de 
bir bunalımın patlak vereceği açıklık kazanır gibi olunca 
yoğun bir çabaya girişti: Devrimin isterleri hepsini bas
tırmadan çalışmasının sonuçlarını kaleme almak istiyor
du. Gnındrtsse'nin doğuşu böyle oldu tablt. Bununla 
birlikte, tam düşünceleri yazma sürecinin ta kendisi 
aynı zamanda bunların işlendiği, yeni sorunlar ile ce
vapların geliştirildiği bir süreç olduğu için Marx, kısa 
ve orta dönemli ekonomik dalgalanmalar ve (kötü hasat 
ve parasal panikler gibi) kısmî bunalımlar teorisini, uzun 
dönemli ekonomik yükselme ve gerileme evreleri teori
sinden ayırmaya o sırada bile yeni yeni başlıyordu. En 
önemlisi, göreli olarak kısa dönemli bunalımlann kalıp- 
lannı koşullayıp düzenleyen şeyin bu uzun evrelerin 
ritmi olduğunu algılamaya başlamıştı. Grundrlase Theo- 
rien über den Mehrwert, Kapital Bu, kısa dönemli buna
lım görüngülerinin keyfi gibi görünen etkisine ilişkin 
bilmecesinin çözümünde önemli bir ip ucu oldu.

Modem çağda, birbirinin yerine geçen uzun büyüme 
ve gerileme dönemleri kavramı uzun dalgalar teorisi

1982 New York'undan bir görüntü, tekelci sermaye 
egemenliğinin büyük şehir yapısındaki yansıması 
olarak bir metropolün ne olduğuna dair etkileyici bir 
izlenim sunuyor. Sermayenin uluslararası 
yoğunlaşması, tek bir ülkenin ve hatta tek bir kentin, 
uluslararası iktidar merkezi olarak, sermayenin dünya 
ölçeğinde gereklerine göre örgütlenmesine, bu da 
bütün bir kentin dikine büyüyen bir iş merkezine 
dönüşmesine yol açtı.

diye bilinir oldu. Bu dalgalar, ampirik olarak, uzun hızlı 
büyüme evrelerini izleyen, aşağı yukarı aynı uzunluktaki 
yavaş büyüme, sonunda da gerileme evreleri şeklinde 
teşhis edilir. Bu ikinci aşama, ekonomik dalgalanmaları 
ile ekonomik bunalımların kötüleşmesinin ve genel ola
rak derinleşen toplumsal ve siyasal bölünmelerin dam
gasını taşır. 1847’de kapitalist dünyanın her yanında 
son derece keskin bir dizi ekonomik bunalımla doruğa 
çıkan 1826-1847 arası dönem bu tür bir gerileme evresi 
olarak kabul edilir. Bir sonraki gerileme evresi, neredey
se 50 yıl sonra, başlangıçta 1873-1893 Büyük Depresyo
nu olarak adlandırılan dönemde; ondan sonraki aşağı 
yukarı bir 40 yıl daha geçtikten sonra, 1914-1939 arasın
da geldi ve bu kez 1929’daki Büyük Çöküş ile noktalan
dı. İlerde göreceğimiz gibi birçok Marksiste göre, 
1960'ların sonlarında başlayan şimdiki dönem bu dina
miğin son raundunun damgasını taşır.

Tam bir uzun dalganın kapladığı zaman aralığının çok 
uzun (40-50 yıl) olması nedeniyle Marx, salt ampirik 
kanıtlara dayanarak bu kalıpları kolay kolay kavraya- 
mazdı. Gene de, demin belirttiğimiz gibi, sorunun kendi
si, genelleşmiş bir birikim eksiğini beraberinde getire
rek yaygın bir ekonomik ve siyasal karışıklık doğuran 
ve kendisinin genel dediği bunalımlar İle kapitalizmin 
tarihini tıka basa dolduran sırf ekonomik dalgalanmalar 
ya da kısmî bunalımlar arasındaki ayrım biçiminde Marx’- 
ın hatırına gelmişti. Besbelli kİ temelde yatan ekonomi
nin sağlığı esas olarak İyiyse, görece sık meydana gelen 
bu çırpınmaları görece çabuk atlatır. Öte yandan siste
min ekonomik sağlığı bozuldukça ardarda gelen kısmt 
bunalımlar gittikçe ağırlaşıp sıklaşır ve ortam, giderek 
ekonomik hayatta genel bir bunalım havasına bürünür. 
Kimi durumlarda bu, 1873-1893 arasında (ve şimdilik, 
içinde bulunduğumuz dönemde) olduğu gibi uzun bir 
durgunluk dönemi demektir; başka durumlarda, 1847’de 
ve bir kez daha 1929’da olduğu gibi, yıkıcı bir ekonomik 
çöküşe yol açabilir.

Bu süreçte asıl önemli olan, kapitalist ekonominin 
temelindeki sağlık durumudur. Bu sağlığın kendisini 
nihaî olarak düzenleyen ise kârdır. O nedenle Uarx’in 
eldeki sorunun anahtarı olarak kâriilığın belirleyenleri 
ve hareketleri üzerinde odaklaşması mantıklıydı. Nite
kim Marx, sonraki yirmi yıl boyunca birikimin uzun dö
nemli ritmierinin sırrı peşinde koştu; kâr haddinin za
manla düşmesi yönündeki yerleşik bir eğilimin nihaî 
olarak bunları koşulladığı sonucuna ulaştı. Bu son yasa 
onun anlayışının tümü bakımından o denli önemliydi 
ki daha 1857’de onu "ekonominin en önemli yasası" 
diye nitelendirmişti.

Yukarda söylenenlerin çoğu, modem teorinin ve uzun 
dalgalara ilişkin kanıtların, daha önce erişilemeyen bir
çok yazısına dayanarak Marx’in düşüncesinin gelişme
sini izleyen yeni bilimsel çalışmaların verdiği üstünlükle 
geriye dönüp bakıldığında son derece açıktır. Marksist 
geleneğin büyük bölümü için böyle bir üstünlük söz 
konusu değildi. Marx'in eitonomik düşüncesinin geliş
mesinin ta başında yazılmış 1848 tarihli Komünist Mani- 
festo'dan başka bir tek Kapltal’\n I. cildi (1867) yaygın 
olarak biliniyordu. II. cilt, 1885’e dek yayımlanmamış, 
kapitalist yeniden üretimin buradaki zor ve kısmî ele 
alınışı, neredeyse otuz yıl süreyle gelişmiş kapitalist 
dünyada gerçek anlamda ilgi odağı haline gelmemişti. 
Marx’in yeniden üretim şemalarını 1894’te İlk kez kulla

nan, Rus iktisatçısı Tugan-Baranovskiy olduysa da bu 
yapıt, 1901'e dek Batı’da yayımlanmadı ve Hiiferding'in 
1910 tarihili Das Flnamkapltal’\ne, özellikle de Luxem- 
burg’un 1913’tekl parlak ve tartışmalı Sermaye Blrlkl- 
m/’ne kadar MarIcsIst tartışmaya gerçek anlamda katıştı
rılmadı. Dikkatleri Kap/ta/’in II. cildi üzerinde alabildiği
ne odaklaştıran, bu sonuncu yapıt oldu Daha önemlisi, 
azalan kâr haddi ve vargıları konusundaki can alıcı tar
tışma, ili. cilt 1893’te yayımlanıncaya değin mevcut de
ğildi. O tarihte dahi yayımlanan, birtakım parçalar ile 
Engels tarafından çırpıştırılan bitmemiş hesaplardan iba
retti. Bu yasayı hayata geçirdiği var sayılan rekabetçi 
davranışın yerini tekele bıraktığı yolundaki yaygın inanç 
bunlara eklendiğinde, azalan kâr haddi tezinin gerçek 
anlamının 1920'lerde Grossman’ın az bilinen ve hayli 
yanlış tanıtılmış olan yapıtına dek Marksist teorinin he
men hemen gözünden kaçmış olması, şaşırtıcı olmaktan 
çıkar. İlerde göreceğimiz gibi bu konuda Marx’in kendi 
savı, en eski zamanlardan günümüze dek Marksistlerin 
büyük çoğunluğunca ya yok sayılmış, önemsenmemiş, 
ya da açıkça reddedilmiştir. Sweezy’nin, Marx’in azalan 
kâr haddiyle ilgili savını sunarken (böl. VI.) İşin kolayına 
kaçması, sözü edilen sorunun klasik bir örneğidir. Ama 
Sweezy'nin Grossman’ı yanlış anlayışı daha da vahim
dir; o kadar kİ Sweezy, Grossman’ın ters yöndeki birçok 
iddiasına karşın Grossman'ın bunalımlar teorisinin aza
lan kâr haddiyle hiç ilgisi olmadığında diretir.

Marksist tartışmalarda tekrar tekrar su yüzüne çıkan 
dört önemli temanın sonuncusu, devletin ekonomiyle 
ilişkisiyle ilgilidir. Buradaki temel güçlükler, yukardaki 
iki örnekteki güçlüklere çok benzemekle birlikte daha 
da vahimdir. Bir yandan Marx'ta kapitalist devletin eko
nomi politiği, kısmen (dört ciltlik) Kapital'den sonraki 
üçüncü kitap dizisi için saklanmış olduğu için, belirtik 
olarak hemen hiç ele alınmamıştır. Öte yandan bu alan
daki sorunlar bir anlamda en acil olanlardır; çünkü siya
sal pratiği en yakından ilgilendiren sorunlar bunlardır. 
Bir kez daha Marx’in savındaki boşluk büyüktür -hele 
yukarda tartıştığımız üç örneğe oranla çok daha sıra 
dışı olduğu ve her halükârda bunların önceden hale 
yola sokulmasını gerektirdiği düşünülürse. Öncel dizi 
hiçbir zaman sistemli ele alınmamış olduğu için kapita
list devletin önündeki ekonomik sınırlar kavramı, Mark
sist teorinin tarihi boyunca (en hafif deyimle) oldukça 
soyut kaldı. En baştan vurgu, siyaset alanına ve bu 
alandan devlet için hangi sınırların (eğer varsa) çıktığı 
sorununa kaydırıldı. Ancak bu kayma, önceden var olan 
tahlili sorunun çözümüne pek yardımcı olmadı. Sonuç 
olarak, zamanla ortaya çıkınca teorik boşluk öylesine 
birikti ki 1930’larda Keynesci iktisat sahneye çıkınca 
teori neredeyse içeriden çöktü. Sonunda, başka çare 
kalmadığı için boşluk dolduruldu; ama Marx’in özgün 
yöneliminden çok farklı bir biçimde.

Bu bölüme başlarken, Marx’in İddiasına göre Kapital'- 
in başlıca amacının, “ proletaryanın özgürleşmesinin ge
rekli maddî koşullarını kapitalist üretim sürecinin kendi
liğinden yarattığının kanıtı’’nı sunmak olduğundan söz 
etmiştik. Bölümü bitirirken de, Marx'in tasarısının ölü
mü sırasındaki durumu sonunda oluşan kuşkunun tam 
da böyle bir kanıtın olabilirliği konusunda oluştuğunu 
tekrariayalım. Bu tamamlanmamışlığın ortaya çıkardığı 
genel temalar yukarda özetlendi. Ne var ki bu noktada 
şunu belirtmemiz de önem taşıyor: Başlangıçtaki bu 
tamamlanmamıştık, Marksist ekonomi politiğin daha son
raki gelişmesi boyunca yankılanmış olsa temeldeki bu 
bltmemişliğln neden dolayı zaman içinde devam ettiğini 
pek açıklayamaz. Birçok disiplin, daha cılız temellerden 
işe başladığı halde daha tutarii sonuçlara ulaşmıştır. 
Mari(slst teorideki artan düzensizliğin kimi kökleri Marx’in 
ilk günahında bulunsa da en sonunda bu düzensizliğin 
varlığının kaynaklarını, Marksist kuramcıların özgül tari
hi koşullar altında karşı karşıya geldikleri nesnel sınır
larda aramak gerekir.

ANWAR SHAIKH
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fethi, emperyalizm çağında başlamamış, tamamlanmıştı. Ama emperyalizm çağında sömürgelerin 
önemi ve sömürge politikasının içeriği, özsel bir değişikliğe uğradı. Emperyalizm çağında 
sermaye ihracı, meta ihracına ağır bastı. Bir başka ülkeye esas olarak meta ihraç edilirken, 
ihracatçı ülkenin çıkarı, o ülkede sürekli bir satış piyasasına sahip olmakta yatıyordu. Ancak 
sermaye ihracı ağır basmaya başlar başlamaz ihracatçı ülke, ihracat yapan sermayeler için 
güvenceler elde etmeye çalışır oldu. En iyi güvence ise o ülkelerin boyunduruk altına 
ahnmasıydı. Kapitalizmin gelişmesine koşut olarak hammadde kaynaklan uğruna mücadelenin 
şiddetlenmesi, tek tek ülkelerin tekelci birlikleri arasındaki rekabet mücadelesinde yüksek ithal 
gümrükleri gibi silahlann kullanılması karşısında her kapitalist ülkenin başka ülkelerin 
metalannm sızmasına karşı korunmuş alanlar yaratmak ve bunlan genişletmek istemesi de 
sömürgeciliği o dönemin emperyalist devletleri açısından bir zorunluk haline getiren etkenler 
arasındaydı. Sömürge bağımlılığının ve sömürge politikasının karakterinin emperyalist çağda 
özsel bir değişikliğe uğramasının anlamı buydu. Emperyalizmden önce sözkonusu olan, esas 
olarak meta satışı için pazar işlevi gören, henüz fethedilmemiş, az gelişmiş ülkelerin fethiydi. 
Emperyalizm çağının başında bütün dünyanın emperyalist devletler arasında paylaşımı 
tamamlanmış olduğundan mücadele dünyanın yeniden paylaşımı için sürdürüldü. Emperyalizm 
çağının emperyalist dünya savaşlan çağı oluşunun temelinde bu yatar.

Emperyalizm Teorileri
Emperyalizmin yükselişi, kapitalizmin yeryüzünün bütününe el atması. Batı Avrupa uygarlığıyla 
Avrupa dışı uygarlıklann karşı karşıya gelişi, bütün bu gelişmelerin temelinde yatan, 
kapitalizmin kendi iç yapısındaki değişim ve dönüşümler, işçi sınıfı hareketinin içinde farklı 
düşünce ve tavırlann gelişmesine yolaçtı. Uluslararası sosyal demokrat hareketin içten içe

19. yüzyılın son yıllarına kadar Afrika'nın 
sömürgeleştirilmesine çok az ilgi gösteren AvrupalIlar, 
başta Ingilizler ve Fransızlar olmak üzere, oldukça 
kısa bir zaman içinde hemen hemen bütün Afrika'yı 
aralarında paylaştılar. Bu paylaşımda Fas, Cezayir, 
Tunus, Senegal, Moritanya, Sudan'ın bir kısmı, Yukan 
Volta, Nijer, Gine, Fildişi Kıyısı, Dahomey, Gana, 
Madagaskar ve Ekvator Afrikası Fransızlara, Sierra 
Leone, Gambia, Altın Kıyısı, Nijerya, Mısır, Sudan’ın 
bir kısmı, Kenya, Uganda, Kap, Rodezya ve 
Somali'nin bir kısmı Ingilizlere, Angola ve Mozambik 
Portekizlilere, Togo, Kamerun, Doğu Afrika'nın bir 
kısmı ve Güneybatı Afrika Almanlara, Libya,
Somali'nin bir kısmı ve Habeşistan Italyanlara, Kongo 
Belçikalılara düşmüştü. Öte yandan Pasifik 
Okyanusu'ndaki sadece bazı küçük adalara sahip 
olan Almanya için, Uzakdoğu'nun Fransız ve İngilizler, 
Avustralya'nın ise tek başına İngilizler'in elinde 
bulunması karşısında, kendisine "güneşte yeni yer"ier 
edinmek İçin başvurabileceği yegâne yol, dünyanın 
yeniden paylaşılma gerekliliğini, diğer güçlere 
dayatmaktı.
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HILFERDIN6, RUDOLF 
( 1877~1941)

Emperyalizme ilişkin görüşlerle kapitalist toplumun 
gelişim sürecini çözümleyen Rudolf Hllferdlng 10 Ağus
tos 1877’de Vlyana’da doğdu. Genç yaşta sosyalist ha
rekete katıldı. Viyana’da tıp öğrenimi gördüğü sırada 
Otto Bauer, August Bebel ve Kari Kautsky İle tanıştı. 
Aynı yıllarda Die Neue Zelt (Yeni Çağ) dergisinde yazılar 
yazdı. 1904’te önemli eserlerinden biri olan Böhm- 
Bawerk's Uarx-Kritlk'\ (Böhm-Bawerk’ln Marx Eleştirisi) 
yazdı, İki yıl sonra da parti okulunda ders vermeye 
başladı. Bir süre sonra Alman Sosyal Demokrat Partisi'- 
nin yayın organı olan Vorwârts (ileri) gazetesinde yöne
ticilik yapmaya başladı. 1910’da ise büyük ligi uyandı
ran en önemli eseri Das FInanzkapItal’i (Mali Sermaye) 
yayınladı, i. Dünya Savaşı sırasında Avusturya ordusun
da doktor olarak görev yaptı. Savaştan sonra Almanya'
ya giderek yeni kurulan bağımsız sosyal demokrat parti
ye üye oldu. Daha sonra da bu partinin yayın organı 
olan Die Frelhelt (Özgürlük) gazetesinin yayın yönet
menliğini yapan Hllferdlng, parti İçinde burjuva refor
mist politikanın mimarlığını yapmaya başladı. Bu yıllar
da partinin III. Enternasyonal'e katılmasına karşı çıka
rak, İki buçukuncu Enternasyonal'öe yeralmasını sağla
dı. Bu arada Alman vatandaşlığına da geçen Hllferdlng, 
1924'te milletvekili oldu. Reichstag'ta dokuz yıl millet
vekilliği yaptı, Stresseman ve Müller hükümetlerinde 
maliye bakanı olarak görev alan Hllferdlng, Hitier'in iktl- 
dan kesin olarak ele geçirmesiyle birlikte Almanya’yı 
terketti. Mazilere karşı mücadele için Almanya dışında 
başlatılan harekete öncülük ederek 1934 Ocağı’nda bu 
amaçla Prag Programı adı altında bir program hazırladı. 
Bu yıllarını Paris’te geçiren Rudolf Hllferdlng, Almanla
rın Paris’i işgal etmesinden sonra işbirlikçi Vlchy hükü
meti tarafından tutuklanarak Nazllere teslim edildi. Şu
bat 1941 'de ise Paris’te tutuklu olduğu hapisanede Ges
tapo tarafından öldürüldü.

Rudolf Hllferdlng, yüzyılın başında emperyalizm üze
rine belli başlı çözümlemeleri yapmış düşünürlerden 
biridir. Böhm-Bawerk’e yönelttiği eleştirilerde Marx’in 
temel önermelerini kullanan Hllferdlng, kapitalist toplu
mun tahlilinde doğru sonuçlara varmıştır. Emperyalizmi 
tahlil ettiği Mail Sermaye adlı eserinde ise kapitalist 
toplumun vardığı noktada tekelleşmeyi, tekellerin özel
liklerini ve ekonomik emperyalizmi açıklar. Ancak Hll- 
ferding tekelci gelişmeyi kapitalist ekonominin yeni bir 
ögesl olarak görmez. Tekelleri açıklarken hep niceliksel 
değişimleri vurgular. Bu anlamda teketei aşamanın so
nucunda oluşan niteliksel değişmeleri kavrayamadığı 
için de savaşların emperyalist tekellerin rekabetinin bir 
sonucu doğduğu gerçeğini inkâr eder.

İşte bu yanıyla Hllferdlng, Lenin’In deyişiyle kapitaliz
min asalaklığını ve çürümüşlüğünü açıklarken bir burju
va reformisti olan Hobson’un bile gerisine düşmüştür.

yaşadığı değişim kendini emperyalizme karşı takınılacak tutum konusunda da ortaya 
koyuyordu.

20. yüzyılın başından itibaren II. Enternasyonal içinde, en ileri teorik ifadesini Eduard 
Bemstein’in “revizyonist” görüşlerinde bulan sağ kanat, sömürgeciliği olumlu bir gelişme olarak 
yorumluyordu. Batı toplumunun uygarlık yolunda atmış olduğu dev adımların “geri” ve 
“barbar” toplumlara aktarılmasının bir aracıydı sömürgecilik. Bundan dolayı, sosyal 
demokrasinin sağ kanadı (ve merkezin önemli bir bölümü) emperyalist hükümetlerin yayılmacı 
siyasetine karşı kararlı bir mücadeleden uzak durmayı savunuyor, sadece sömürge halklanna 
uygulanan şiddetin “aşırılığı”nı eleştirmekle yetiniyordu. Sağ kanat sömürgeciliğe ilişkin 
tutumuna paralel biçimde, büyük emperyalist güçlerin militarist siyasetine de ciddi bir eleştiri 
yöneltmiyor, “ulusal savunma” gerekçesiyle yürütülen silahlanma ve saldırgan propagandaya 
etkili ve kararlı bir şekilde karşı konulmuyordu. Hatta sağ kanat, II. Entemasyonal’in 1907 
Stuttgart kongresinin gündemine, “sosyal demokrasinin, sosyalist bir rejim elinde uygarlaştıncı 
işlev görebilecek olan sömürge politikasına ilkesel olarak karşı çıkmaması gerektiği” yolunda 
bir önerge sunmuştu. SömürgeciUk karşısında daha açık bir tavır alan “merkez”in simgesi 
sayılan Kautsky ise, emperyalizmi kapitalizmin gelişmesinin bir sonucu, evresi olarak değil; 
feodal mutlakiyetçi bir gelenek olarak, reel politikanın alanına hapsediyordu. Elbette bu 
yaklaşım içinde, emperyalizmin kapitalist sistemde gerçekleştirdiği değişimlerin, yol açtığı 
süreçlerin kavranması imkânsızdı.

Sağın ve merkezin bir bölümünün bu tavrının karşı kutbunda II. Entemasyonal'in devrimci 
Marksist sol kanadı yer alıyordu. Lenin, Troçki, Luxemburg, Liebknecht gibi Marksisrierin 
temsil ettiği bu kanat sömürgeci yayılma siyasetine ve militarizme şiddede karşı çıkıyordu. 
Bunlara karşı devrimci kanadın önerdiği, sınıf mücadelesinin derinleştirilmesi ve kapitalizmle 
birlikte emperyalizmin de yeryüzünden silinmesiydi.

İşte yüzyıl başında uluslararası işçi sınıfı hareketinin içinde geçen bu tartışmalar (ve bunların 
savaşla birlikte alacağı yeni biçim), dönemin emperyalizm teorilerinin dolaysız arka planını 
oluşturur.

Emperyalizm teorisi denince akla ilk gelen Lenin’in ünlü Imperyalizm kak noveysy etap 
kapitalizma (Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması) kitabında sergilediği görüşlerdir. 
Oysa, Marksist bir teorik çerçeveden hareketle geliştirilen emperyalizm teorileri Lenin’in katkısı 
ile sınırlı değildir. Sadece yüzyıl başı düşünüldüğünde bile birçok farklı teorinin varlığından 
söz etmek gerekir. Bu teoriler temel olarak ikiye aynlır. Bir yanda banşçıl, demokratik, 
istikrarlı bir emperyalizmi tasvir eden teoriler; öte yanda dünyanın yeniden-bölüşümü için 
verilen mücadelelere, savaşlara, bunalımlara gebe bir emperyalizm tablosunun çizildiği teoriler.

Ama bu basit sınıflandırmayı karmaşıklaştıran birçok etken var. Bir kez, bazı düşünürler 
siyasal yaşamlarının değişik evrelerinde bu iki kamp arasında yer değiştiriyor: Kautsky ve 
Hilferding için durum böyle.

İkincisi, her bir kampın kendi içinde de ayrışmalar var. Özellikle, emperyalizme yıkıcı ve 
savaşçı bir güç olarak bakan devrimci kampta Rosa Luxemburg ile ötekiler arasında daha çok 
teoriye ilişkin önemli farklılıklar sözkonusu. Bu kampta yeralan öteki düşünürler arasında 
belirli bir süreklilikten söz edilebilir: Birinci Savaş öncesi çalışmasıyla Hilferding ve savaş 
sırasında yayınladığı kitapla Buharin, Lenin’in veya Leninist emperyalizm teorisinin inşasına 
katkıda bulunmuşlardır. Luxemburg ise başlangıçtan itibaren emperyalizme karşı uzlaşmaz 
siyasal sonuçlan açısından Leninist teoriyle ortaklık taşıyan, ama emperyalizm olgusuna farklı 
bir teorik açıklama getiren bir yaklaşıma sahip olmuştur.

Nihayet, Lenin ve Luxemburg’la emperyalizme karşı aynı siyasal tavrı paylaşan Troçki, 
emperyalizmi temel olarak Avrupa dışı, kapitalizm-öncesi, azgelişmiş toplumlar üzerindeki 
etkileri açısından incelemesi dolayısıyla devrimci kamptaki öteki düşünürlerden konusu 
bakımından aynlır.

Rosa Luxemburg; Pazar Sorunları
Yüzyıl başının en önemli devrimci önderlerinden olan Rosa Luxemburg, Polonya asıllı olmakla 
birlikte siyasal yaşamının büyük bölümünü Almanya’da geçirdi; savaş öncesinde Alman Sosyal 
Demokrat Partisi’nde  önemli görevler üstlendi; Ekim Devrimi’nin ertesinde ise Alman Komünist 
Partisi’nin kuruculan ve 1918 Alman Devrimi’nin önderleri arasında yer aldı. Siyasal 
önder olarak öneminin yanısıra, Luxemburg Marksist teorik yazına da katkılarda bulundu. 
Bunlar arasında en önemlisi Die Akkumulation des Kapitals (Sermaye Birikimi, 1913) başlıklı 
yapıtında geliştirdiği emperyalizm teorisidir. Luxemburg öteki Marksistlerin bu yapıta yönelttiği 
eleştirilere cevap olarak, savaş yıllannda cezaevinde bir Antikritik (Karşı Eleştiri) de yazdı.

Luxemburg’un emperyalizm teorisinin birkaç hedefi vardı. Temel hedef, yükselen empery'alizme 
Marksist teorik temellerden hareketle dakik bir açıklama getirmek ve bu yoldan



K autsky ve Lenin

Marx’in 1881’de Engels’e yazdığı mektupta “doğası 
gereği ‘dar görüşlüler’ familyasının bir ferdi’’ olarak 
bahsettiği Kari Kautsky, 1890’lardan itibaren II. Enter- 
nasyonal’in ve uluslararası sosyalizmin en büyük lideri, 
“Kutsal Yazı'nın koruyucusu”, “ Marksizmin Papası” 
olarak anılmaya başlandı. Lenin, kuşkusuz bu uhrevi 
tanımları kaale almamakla birlikte, 1914’e dek Kautsky'- 
nin siyasai-teorik konumlarını savunmuş; Ne Yapmalı'- 
da (1902) Kautsky'de simgeleşen SPD’yI (Alman Sosyal 
Demokrat Partisi) Rus devrimci hareketinin modeli ola
rak zikretmiş, Aralık 1906’da “Rus işçi sınıfmm öncü 
kolu, Kari Kautsky’i kendi yazarı olarak bilmektedir” 
diye yazmıştı. Kautsky’nin 1903 yazında Bolşevik- 
Menşevik bölünmesini tasvip etmeyerek, Menşeviklere 
“ilerde iki grubu birleştireceği” sözünü vermesi de, 
Lenin’in ona karşı tavır almasını getirmemişti.

I. Dünya Savaşı’nın patlamasıyla birlikte uluslararası 
sosyalist hareketi bölünmeye götürecek olan yol ayrı
mından sonra, Lenin Kautsky'nin emperyalizm karşısın
daki teslimiyetçi çizgisini şiddetle eleştirmeye başladı. 
Büyük Sovyet Devrimi’nde Kautsky’nin karşı devrimci 
bir tutum alarak ve demokrasl-diktatörlük kavramları 
arasında mutlak bir zıtlık kurarak Bolşevikleri eleştirme
si üzerine yazdığı Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky 
(1918) kitabıyla, “ Marksizmin Papasının” gelecek dev
rimci nesiller nezdindeki yeni anılışınm isim babası oldu.

Alman Sosyal Demokrat Partisi’n/n 1901 Lübeck ve 1903 Dresden Kongrelerinde Bernstein'ın Marksizmin 
kapitalist gelişme yasalarına ilişkin temel çözümlemelerini ve öngörülerini eleştiren tezlerine karşı çıkan Kautsky (sağda)
I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden sonra Alman hükümetine destek veren partisinden ayrılacak ve 
Bernstein ile birlikte 1917 Nisan'ında Bağımsız Sosyal Demokrat Parti’y/ kuracaktı.

Lenin, 1914-1917 arasında, örneğin ulusal sorun üze
rine yazdığı yazılarda, Kautsky’nin bazı eski yazıların
dan “o zamanlar henüz Marksist olan Kautsky” kaydını 
düşerek yararlanmıştı. Sonraları “Dönek” sıfatının da 
kilit kavram blarak yerleşmesiyle birlikte, başta SSKP’de 
olmak üzere, resmi sosyalist yazında Kautsky’nin Mark
sist veya “doğru devrimci” dönemi ile, döndükten son
raki dönemi arasında aynm yapılması eğilimi yerleşti. 
Ancak, Kautsky’nin “dönmeden önceki” Marksizm an
layışı, 1914 ve 1917’dekl tavrıyla çelişki oluşturmayacak 
etmenleri taşımaktaydı; dolayısıyla Kautsky'nin siyasai- 
teorik çizgisinde aslında açıkça tutariilık saptamak müm
kündür.

Kautsky'nin Marksizm anlayışı, başından itibaren, di
yalektik materyalizmi benimsemesini basamak oluştu
ran Darwinizmin izleriyle malûldü. Kautsky’e göre “ ma
teryalist tarih teorisi, Darwinizmin toplumsal gelişmeye 
modifiye edilip derinleştirilerek uygulanmasından baş
ka bir şey değir'dl. Marksist düşünür Henri Lef6bvre'ln 
Lenin (1955) adlı eserinde yazdığı gibi, diyalektiği salt 
bir bilimsel inceleme yöntemi olarak kavrayan Kautsky, 
MarksIzmI büyük ölçüde ekonomik bir teori sayarak 
dar bir alana hapsediyordu. Lenln'ln sonraları “ekono
mist determinizm”, Lukics'ın “Vulger Marksizm” ola
rak tanımladığı bu anlayış, sosyalizme doğru toplumsal 
dönüşümün açıkça doğal-evrimci bir kavranışına zemin 
hazırlıyordu. Kautsky'nin Der Weg zur Macht (İktidara 
Giden Yol-1909) kitabında ortaya koyduğu senaryoya 
göre, üretim araçlarının gelişmesinin getirdiği “aşın 
üretim” ve proletaryanın artan sefaletiyle ortaya çıkan 
“eksik tüketim” bunalımları sürekllleşecek; giderek kit
leselleşen proleterleşme ile giderek daralan bir azınlık 
haline gelen burjuvazi arasındaki çelişki, kapitalizmin 
doğal we zorunlu çöküşünü beraberinde getirecekti. Çö
küşü mukadder olan kapitalizm, sosyalizmin koşullannı 
ve gelişini zorunlu olarak bünyesinde taşıdığı için, Ka
utsky'nin Die Sodale Revolutlon’öa (T oplumsal Devrlm- 
1902) söylediğine göre, (sosyal demokrat veya sosya
list) partiye düşen, salt “ o an” (kapitalizmin çöküş anı) 
için hazır olmaktı. Kautsky’nin çeşitli tarihlerde yazdık
tan, onun devrimci partiye, kapitalizmin çöküş anını 
beklemekten başka bir misyon yüMemedlğlnl ortaya ko
yar: “Bizim görevimiz devrimi örgütlemek, devrimi yap

mak değil, devrimi kullanmak, değerlendirmektir” (1881); 
“ Elt>ette söz konusu olan, polisiye anlamda, silahtı ayak
lanma anlamında devrim değildir... SPD'nin, siyasal ikti
dara sahip olması durumunda, bunu mevcut toplumsal 
düzenin dayandığı üretim biçimini aşmaktan başka bir 
yönde kullanmayacağının bilincinde olması anlamında 
bir devrim kavramı...” (1889, Bemsteln'a eleştiri) ve 
nihayet Kautsky’nin ünlü formülü: “ Sosyal Demokrasi 
devrimci bir partidir, ancak devrim yapan bir parti değil
dir!” Bu yaklaşımın, partiyi devrim sürecinin ürünü ve 
yaratıcısı olarak diyalektik bir bağlamda kavrayan ve 
olgun bir devrimci durumda bile devrimin olmasını öz
nel bir etkene, "güçlü yığınsal devrimci eylemler yürüt
me yeteneğinin” örgütlenmesi olarak partiye bağlayan 
Lenln'ln yaklaşımından köklü biçimde ayrıldığı açıktır.

Bu evrimci, mekanik devrim teorisi, Kautsky’nin salt 
devrimin olmasına değil, mahiyetine ve İçeriğine ilişkin 
tasarımlarını da belirliyordu. Lukâcs’ın Tarih ve Smıf 
Blllncl'nöe (1919) yazdığı gibi, Bernstein yaptığı reviz
yonda “ nihaî amaç”ı (devrim) “bir hiç” olarak sürekli 
evrime İndirgerken; Kautsky lafzen savunduğu bu “ni
hai amaç”a bir tür tannsallık atfederek gerçeklikten 
yalıtmıştı. Devrimci sürece ilişkin somut tasanmların 
belirsiz bir tarihe ertelemesinden kaynaklanan boşlukta 
Kautsky, Vulger-Markslst olarak, Marx'in vulger- 
ekonomistlere atfettiği hataya düşmüş, tarihsel katego
riler olan kapitalizmin kurumlannı, kavramlarını ebedî- 
leştlrmiştl. 1917'de Sovyetleri ve daha sonra Konseyleri 
salt "savunma organlan" olarak kabullenip yönetim iş
levini üstlenmelerine karşı çıkarak pariamentarizmi mut- 
laklaştırması, bu İdeolojik tutumunun doğal sonucu oMu.

Kautsky, 1909'da Avusturya Sosyal Demokrasisinin 
lideri VIktor Adler'e şöyle yazmıştı: “ Ben, kitlenin bizzat 
dayatmadığı bir eylemi kitleye dayatmaya cesaret ede
mem; çünkü bu dayatma ancak kitleden gelirse, eyle
min etkinliğine ve karariılığına güvenilebilir. Ancak şu 
da var kİ, Almanya'da kitleler, daima yukardan gelecek 
emlrteri beklemeye koşullanmıştır.” Bu sözler, Kautsky'
nin teorik tutumunun koşulladığı politikasızlığının en 
somut örneği sayılabilir. Kautsky, “devrim anı için hazır”

olma misyonunu biçtiği SPD için, hiçbir güncel sorun 
ve gelişme karşısında somut bir politika sapta(ya)mıyor- 
du. İktidara Giden Vo/'da vurguladığı “ burjuvaziyle hiç
bir ittifaka girmeyen tavizsiz muhalefet” stratejisine da
yalı radikal söylemi, gerçek bir içeriği olmayan, Lefebv- 
re’ın deyişi ile “salt ilkelerin olduğu gibi korunmasına” 
dayalı, muhafazakâr bir ortodoksluğun ifadesiydi. Sınır
sız bir oportünizme ve demagojiye kapı açan bu negatif 
söylemiyle Kautsky, SPO’nIn 1903 seçim başarısından 
revizyonistlerin güçleneceği düşüncesiyle kaygılanırken;
1907 seçimlerindeki gerilemeden sonra bu kez “refor
mist sendikallst pratik sonucu yükselen ücretler nede
niyle orta sınıfların aleyhimize dönmesinden kaynakla
nan bir yenilgi”den hayıflanarak söz edebiliyordu.

Emperyalizmin çelişkileri derinleştiği ve güncel siya
sal sorunlar çetrefilleştiği ölçüde, Kautsky’nin teorik 
söyleminin içinin boşluğu ve bundan türeyen politika
sızlığı netleşmeye başladı. Bunun üzerine ilk gidenler 
ise, uluslararası sosyalizmin reformist önderieri oldular. 
Onlar, Kautsky'nin gerçek konumunun kendi yaniannda 
olduğunu, devrimci sosyalistlerden çok önce kavradı
lar. Volimar, SPD’nin 1903 Dresden Kongresi’nde Ka- 
utsky’l “ o güzel öğretisinin İçinden bir tek tuğlanın 
çıkarıimasındansa bütün dünyanın, hatta partisinin yok 
olmasına razı olacak teori fanatiği, bizzat partileşmiş 
Alman profesörü” olarak tanımladı. Jaurte, 1903'te şöyle 
yazdı: “ Kautsky toplumsal devrimi, açmadan önce ağzı
na kadar doldurulması gereken bir çelik kasa olarak 
algılıyor. Kasaya 1 milyon; 2,3 milyon sosyalist oy dol
durulur. Yürekler heyecanla atar, ama hâlâ açma vakti 
gelmemiştir. Kasa doldurulmaya devam edilir: 4, 5, 6 
milyon. İşte hedeflenen rakam, işte çoğunlukl Ancak 
o zaman kasa açılacak ve içindeki toplumsal güçlerin 
değeriendirilmesine çalışılacaktır.”

Bir süre sonra, Katıtsky’nin bu içerikslz radikal söyle
miyle ve politikasızlığıyla partiyi koskocaman, fakat inl- 
slyatlfslz, durağan bir aygıt haline getirmesi; fiilen ege
men olan reformizml kongrelerdeki kınama blMIrgele- 
riyle aKedlImiş sayması, SPO'nIn sol kanadını ona karşı 
harekete geçirdi. Rosa Luxemburg, 1909/1910 “kitle
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grevi” tartışmalarında Kautsky’nin aldığı ihtiyatlı tutum
dan sonra, onun “devrimi beldemeye” dayalı perspekti
fini eleştirmeye başladı. Onun reform ve devrimi birbiri
ne karşıt sayarak, somut kazanımiarın elde edilmesini 
sağlayacak devrimci inisiyatiften de kitleleri alakoyan 
edllglnleştlrici tezlerine karşı çıktı. 1913’te, emperyalist 
savaşın hemen arifesinde, Kautsky'e “sosyal demokra
sinin ve önderlerinin görevinin gelişmelerle sürüklen
mek değil, gelişmenin yönelimini kavrayarak bu süreci 
bilinçli eylemle hızlandırmak” olduğunu hatırlattı.

Lenin, bu dönemde Rosa’nın eleştirilerini paylaşmadı 
ve Kautsky’i eleştirmeye yönelmedi. Bunda, Rosa ile 
sürdürdüğü “kendiliğinden gelişme-biiinç” tartışmasın
da, Kautsky ile kendisinin görünürde aynı konumda 
olmalannın payı önemli sayılabilir. Lenin, Ne Yapmalı'- 
nın odağındaki tezlerden biri olan “ İşçi sınıfına sosya
list bilincin dışardan verileceği” iddiasını, Kautsky ile 
paylaşıyordu. Ancak bu, görünürdeki bir paylaşmaydı 
ve Kautsky İle Lenin’in “dışardan gelen bilinç” tasarım
lan özünde büyük bir farklılık içeriyordu. Kautsky, 
1901’de şöyle yazmıştı; “Modern sosyalist bilinç, ancak 
derin bilimsel kavrayış temelinde oluşabilir. Ancak bili
min taşıyıcısı proletarya değil, burjuva entelejensiyası- 
dır. Dolayısıyla sosyalist bilinç proletaryada doğuştan 
varolan bir şey değil, sınıf mücadelesi içinde ona dışar
dan verilen bir şeydir.” 1927’de yazdığı Die materialis- 
tlsche Geschlchtsauffassung’da (Materyalist Tarih An
layışı) Kautsky bu “ bilinç ve kültür götürme” kavramını 
şöyle açımlamıştı; “Kitlelere, bugüne dek kültür adına 
yaratılmış olan her şev sunulmalıdır. Kitlelerin görevi, 
tüm mevcut kültürü fethetmeleridir.” Ancak, Frankfurt 
Okulu'nun önemli düşünürü Herbert Marcuse’nin 1965’te 
yazdığı gibi: “Bu, ‘tüm mevcut kültür’ün onayladığı mev
cut toplumsal düzen adına kitleleri fethetmekten başka 
bir anlam taşımaz.” Kautsky’nin “ Bilgi”yi, daha önemli
si bilginin kapitalist toplumdaki üretilme/edinilme biçi
mini sorgulamayan, proleter kitlelerin bilgl/bilinç edin
me süreçlerindeki edilgin konumlarını dönüştürme, on- 
lan küHür/biigiyl üreten özneler haline getirme tasarımı
nı içermeyen pozltlvlst “bilinç götürme” anlayışı, Le
nin’in devrimci perspektifinden çok başka bir çıkış nok
tasına sahiptir. Ancak, SPD'öe doruğuna ulaşan “II. 
Entemasyonal'm örgüt fetişizmine” büyük tepki duyan 
Rosa Luxemburg, bu ayrımlar üzerinde durmaksızın, 
Kautsky ile Lenin’i örgütsel merkeziyetçilik ortak teme
linde eleştirmişti. Devrimde öznel ve nesnel etkenlerin 
değerlendirilmesindeki farklılıklar, bitmeyen bir tartış
manın konusu oldu; Rosa Luxemburg ile Lenin arasın
daki görüş ayrılığı da bakî kaldı. Ancak Lenin, 27 Ekim 
1914’te Şllyapnikov’a yazdığı mektupta, Rosa’nın Ka- 
utsky'nln değerlendirilmesinde haklı olduğunu, onun 
oportünizmini çok önceden anladığını teslim etmiştir.

LenIn’In, Kautsky’nin vulger Marksizmine karşı ancak 
1914’dekl büyük ihanetten sonra cephe almasında, 
-“dışardan bilinç götürme” ile ilgili tartışmalarda oldu
ğu gibi- birçok konuda onunla aynı lafzı paylaşmasının 
ve onun çizgisini fiilen Rosa kadar yakından İzlememe
sinin payı olduğu düşünülebilir. Ancak nesnel olarak 
herhakle daha belirleyici neden, Lenin’in Rus devrimci 
hareketinde gördüğü zaaflara ilişkin Alman sosyal de
mokrasisinde gözlediği ve çıkış yolu ararken yararlan
dığı özellikler olmuştu: Rus devrimci hareketinin örgüt
sel dağınıklığı ve Narodnik gelenekten kaynaklanan 
öznetei-kendiliğlndencl eğilimi karşısında SPO’nIn son 
derece disiplinli, merkeziyetçi ve (görünürde) güçlü ya
pısı; SPD'nIn (aslında Çarlık rejimine göre son derece 
hafif) Sosyalistlere Karşı rasa’nın lllegalite koşullarına 
karşı gösterdiği başanlı direniş, Lenin tarafından önem
senmişti. Lenin’in düşüncesinin oluşumunda önemli yer 
tutan bu özellikleri Kautsky’nin kişiliğinde simgeleştiri
yor olması, belki de Lenin’in onu sorgulamasını gecik
tirmiş; 1914’ten sonraki eleştirisinin ise olağanüstü kes
kinlikte olmasına yolaçmıştır.

TANIL BORA

emperyalizmin kapitalizmin kaçınılmaz bir ürünü olduğunu göstermekti. Böylelikle ikinci bir 
hedef de gerçekleşmiş olacaktı: Emperyalizm ile sermayenin çıkarlan arasındaki zorunlu ilişki, 
II. Enternasyonal içindeki emperyalizm yanlısı görüşlerin sınıf temelinden koptuğunu ortaya 
koyacaktı. Bunlarla sıkı sıkıya bağlı bir başka hedef ise, Bernstein revizyonizmine karşı 
mücadeleyi kesin sonuçlarına ulaştırmaktı. Yüzyılın başında Bemstein’ın görüşlerine karşı 
özellikle Sozialreform oder Revolution (Sosyal Reform ya da Devrim) başlıklı kitabında yaptığı 
polemikte Luxemburg kapitalizmin o sırada yaşamakta olduğu parlak gelişme döneminin 
mutlaka geçici olacağını ve zorunlu olarak bunalımlarla sona ereceğini henüz kanıtlamamıştı. 
Emperyalizm, teorisi aynı zamanda revizyonizme karşı polemikte bu teorik temeli sağlamayı 
amaçlıyordu.

Luxemburg’un emperyalizm teorisi, karmaşık bir olgular bütünü olan emperyalizmi kapitalist 
üretim tarzının genel hareket yasalanndan, özel olarak sermaye birikiminin yasalanndan yola 
çıkarak açıklama yönünde bir çabadır. Ancak Luxemburg bu açıklamayı Marx’in kapitalizm 
tahlilinde öncelik taşıyan üretim alanının çelişkileri üzerinde değil, dolaşım alanına, yani 
pazar sorunlarının ortaya çıktığı alana yerleştirir.

Luxemburg’a göre Marx’m Kapital’in ikinci cildinde geliştirdiği genişleyen yeniden üretim 
tahlili yanlıştır. Marx, kapitalist toplumun ekonomik yeniden üretimini incelerken dış ticareti 
tahlil alanının dışında bırakmıştır. Oysa Luxemburg’a göre gerçek somut sermaye birikimi 
süreci, kapitalizmin bütün tarihi boyunca dış ticarete yaslanmıştır. Yazara göre bunun 
temelinde de tek bir ülke veya bölgede üretilen artı-değerin o ülke veya bölgede yeterince 
büyük bir pazar bulmasının olanaksızlığı yatar. Yani Luxemburg’un emperyalizm teorisinin 
temel dayanağı artı-değerin gerçekleşmesi sorunudur.

Kapitalist ilişkiler çerçevesinde artı-değerin bir bölümünün tüketilemeyişi, kapitalist alanın 
dışından bir ek talebi gerekli kılar. Bu ek talebin iki kaynağı vardır. Birincisi, ülke ve bölge 
içindeki bağımsız küçük üreticilerin (zanaatkârlann, tanmsal küçük üreticilerin) talebidir. Bu 
talep kaynağı, küçük üreticilerin (geleneksel küçük burjuvazinin) tarihsel süreç içinde eriyip 
gitmesiyle önemini büyük ölçüde yitirir.

İkinci ve asıl önemli ek talep kaynağı ise, kapitalizm öncesi üretim tarzlannm hakim olduğu 
ülkelerden gelen taleptir. Kapitalist ülkelerdeki toplam ürünün bir bölümünün dış ticaret 
yoluyla bu ülkelere satılması, kapitalist alandaki pazar sorununun çözüme kavuşturulmasını 
sağlar. Emperyalist genişleme, işte bu çözüm yolunun gerekli kıldığı bir olgudur.

Ancak bu çözüm geçicidir. Emperyalizmin bütün dünyaya el atması, azgelişmiş ülkelerde 
kapitalizm-öncesi ilişkilerin bir tarihsel süreç içinde çözülmesine ve bu ülkelerin de giderek 
kapitalistleşmesine yol açacaktır. Böylece bütün dünya kapitalistleştikçe gerçekleşme sorunlan 
çözümsüz hale gelecek ve sermaye tarihsel sınırlarına çarpacaktır. Kapitalizmin geçici olarak 
sıyrıldığı bunalımlara yeniden düşmesi ve bu bunalımlann kapitalizmin çöküşü ile 
sonuçlanması kaçınılmazdır. Ancak, bu tarihsel sınıra erişilmeden önce uluslararası ölçekte 
proleter devrimi kapitalizmin devrilmesine yol açacaktır.

Böylece, emperyalizm kapitalizmin zorunlu bir ürünü olarak kavranıyor, II. Entemasyonal’in 
önemli bir bölümünün hayırhah bir tavırla yaklaştığı sömürgeciliğin azgelişmiş. ülke halklan 
üzerinde sermayenin boyunduruğunu kurduğu ortaya konuluyor, Bemstein’ın tezlerine karşıt 
olarak kapitalizmin bunalımlarla karşılaşması ve çöküşü kaçınılmaz bir son olarak 
gösteriliyordu.

Luxemburg’un emperyalizm teorisi öteki Marksistlerce yer yer sert teorik eleştirilere tâbi 
tutuldu. Bu eleştirilerin en önemlileri, şöyle özetlenebilir: Luxemburg yeniden üretim 
şemalannı yanlış amaçla kullanmakta, bu yüzden Marx’a yönelttiği eleştiride yanılmaktadır; 
genişleyen yeniden üretimin (sermaye birikiminin) kapitalist ilişkiler alanı içinde 
gerçekleşmesinin olanakhlığını reddederken tam da genişleyen yeniden üretimin a)ancı yanı 
olan yeni yatınmlann yaratacağı ek talebi görmezlikten gelmekte, bu ek talebin kendisinin 
sözünü ettiği kronik gerçekleşme sorununu ortadan kaldırabileceğini kavrayamamaktadır; zaten 
böyle bir gerçekleşme sorunu kronik olarak var olsa bile, dış ticaret buna bir çözüm 
oluşturamaz, çünkü tüketilemeyen fazla ürünün ülke dışına satışıyla elde edilecek para ithalat 
için kullanılır ve bu kez de ortaya ithal edilen yabancı mallar için bir pazar sorunu çıkar.

Hilferding: Finans Kapital
Aslen Avusturya kökenli olmakla birlikte, Luxemburg gibi Alman Sosyal Demokrat Partisi’nde 
önemli görevler üstlenen Rudolf Hilferding, 1910 yılında yayınladığı Das Finanzkapital (Finans 
Kapital) başlıklı yapıtıyla Leninist emperyalizm teorisi için güçlü bir esin kaynağı oluşturdu. 
Ne var ki, savaş sonrasında Alman devrimi esnasında Luxemburg’u (ve çalışma arkadaşı Kari 
Liebknecht’i) öldürten sosyal demokrat hükümette maliye bakanı olarak görev yapan 
Hilferding, 1920’li yıllarda geliştirdiği “örgütlenmiş kapitalizm” teorisiyle Leninist teoriden 
tümüyle uzaklaşacaktı.



Finans Kapital’in amacı, yüzyıl dönümünde kapitalizmin ekonomik işleyişinde ortaya çıkan 
önemli dönüşümleri teorik olarak kavramaktır. Hilferding bu dönüşümler arasından birkaçını 
ön plana çıkarır. Her şeyden önce, tekellerin oluşumu sürecini Marx’in Kapitalde incelediği 
sermayenin yoğunlaşması ve merkezîleşmesi eğilimlerine yaslanarak açıklar. (Marksist literatürde 
tekel kavramı, akademik iktisattan farklı olarak, bir piyasayı tek bir firmanın ele geçirdiği 
durumlan tanımlamak için değil, birkaç dev şirketin piyasanın işleyişini etkileyebildiği ve 
başka piyasalara da el amğı bir durumu betimlemek için kullanılır.)

Kredinin yoğunlaşma ve merkezîleşme süreçlerinde taşıdığı ayrıcalıklı konum dolayısıyla, 
tekelleşme sürecine paralel olarak banka sermayesinin önemi artar. Sanayi sermayesi ile banka 
sermayesinin, bu sonuncusunun hakimiyeti altında kaynaşması sonucu ortaya çıkan yeni
sermaye dilimine Hilferding finans kapital (ya da malî sermaye) adını verir. Finans kapital,
bu dönüşümle birlikte, tekelci sermayenin ana biçimi olarak gelişmiş kapitalist toplumun 
hâkim gücü haline gelir.

Kapitalizmin bu yeni yapısı çerçevesinde, kapitalist devletin ekonomi karşısındaki konumu da 
değişir ve 19. yüzyılın liberal devletinin yerini 20. yüzyılda müdahaleci devlet alır.

Hilferding, Finans Kapitalde kapitalizmin doğasındaki değişimin, bu üretim tarzının 
temel yasalannı henüz ortadan kaldırmadığını vurgular. Ama kapitalizmin uzun dönemli 
“tarihsel eğilimi” tek bir kartelin oluşumu temelinde piyasa anarşisinin yerini tekellerin 
ekonomiyi “düzenlemesi”ne bırakmasıdır.. Aynca, finans kapital, spekülasyonu engelleyerek 
parasal bunalımlan (borsa çöküşlerini ve banka iflaslannı) önleyebilecek bir konuma artık 
erişmiştir. (Bundan dolayıdır ki Lenin, bazı tezlerinden yararlandığı Hilferding’in düşüncesini
Marksizm ile oportünizmin bir bileşimi olarak niteler.)

1920’lere vanidığmda ise, Hilferding daha önceki ihtiyatlı tutumunu terkederek kapitalizmin 
doğasının köklü biçimde yenilenmiş olduğunu ileri sürecektir. 1924-27 arasında kaleme aldığı 
yazılarında, piyasa anarşisinin ve rekabetin belirleyici olduğu klasik kapitalizmin yerini 
“örgürienmiş kapitalizm”e bırakmış olduğunu ileri sürer. Ona göre, “örgütlenmiş kapitalizm”de 
kapitahst serbest rekabet ilkesinin yerini sosyalist planlı ekonomi ilkesi almıştır. Dola)asıyla, 
sistemin kaçınılmaz biçimde bunalımlarla karşılaşmasının temelde yatan nedeni olan piyasa 
anarşisi ortadan kalkmış; kapitalizm istikrarlı bir gelişme çağına girmiştir. Bunalım ve 
çalkantılar geçmişte kaldığına göre, sosyalizme geçiş reformlar aracılığıyla ve evrimci bir 
yoldan gerçekleşebilir.

Kautsky: Ultra-Emperyalizm
Engels’in ölümünden sonra Alman Sosyal Demokrat Partisi ve II. Enternasyonal içinde 
tartışmasız önder konumuna yükselen Kari Kautsky, siyasal çizgisindeki dönüşüme paralel 
olarak emperyalizm konusunda da 1914 öncesinde ve sonrasında farklı konumlar benimsedi.

Birinci emperyalist savaş öncesinde kaleme aldığı yapıtlannda, örneğin 1898 tarihli Alte und 
Kolonialpolitik (Eski ve Yeni Sömürge Politikası) ve 1908 tarihli Sozializmus und Kolonialpolitik 
(Sosyalizm ve Sömürge Politikası) Kautsky, emperyalizmi kapitalizmin artık kronikleşmiş olan 
aşın-üretim bunalımlanndan kurtulmak için başvurduğu saldırgan bir politika olarak ele alır. 
Emperyalist politikanın bu amaçla kullandığı yöntemler tekellerin oluşumu ve hakimiyeti, 
korumacılık ve sömürgeci yayılmadır. Bu evrede Kautsky, uluslararası sosyal demokrasi içinde 
sömürgeciliği hayırhah bir gözle gören sağ kanadın tezlerine karşı çıkar. Özellikle II. 
Entemasyonal’in 1907 Stuttgart Kongresi’nde sağın (ve merkezin bir bölümünün) sunduğu, 
demokratik ve insancıl bir retorik altında gizlenmiş biçimde emperyalizmi destekleyen karar 
tasarısı, ancak Kautsky’nin ağırlığını karşı yönde koymasıyla reddedilir.

Ne var ki, daha bu aşamada Kautsky’nin emperyalizm teorisinde sonraki dönemde ileri 
süreceği tezlerin çekirdeklerini bulmak olanaklıdır. Kautsky, sosyal demokrasinin karşı çıkması 
gerektiğini savunduğu emperyalist politikanın ardında malî sermayenin başım çektiği bir gerici 
sınıflar blokuntfti bulunduğunu, sanayi sermayesinin ise devlet müdahalesinden değil serbest 
ticaretten yana olduğunu ileri sürer

Savaşın padak vermesinden sonra Kautsky, bu ayırımı geliştirecek ve saldırgan, savaş-yanlısı 
emperyalist politikanın buıjuvazi açısından olanaklı politikalardan yalnızca biri olduğunu 
savunacaktır. İkisi de 1915’de yayınlanan, Bir Revizyon İçin İki Yazı ve Ulusal Devlet,
Emperyalist Devlet ve Devletler Konfederasyonu başlıklı çalışmalarında Kautsky, burjuvazi 
açısından bir başka seçeneğin de mevcut olduğunu iddia eder: Hilferding’in öngördüğü tek bir 
kartel düşüncesinden esinlenen bu seçenek, ekonomik yaşamın serbest ticaret ve rekabete 
dayandığı, emperyalist devletlerin ise saldırgan ve müdahaleci politikalardan vazgeçerek barışçı 
bir doğrultuyu benimsediği bir durumdur. Kautsky bu ikinci seçeneği ultra-emperyalizm olarak 
adlandırır. Ultra-emperyalizmi Kautsky için gerçekleştirilebilir bir seçenek haline sokan, 
emperyalist politikanın malî sermayeden farklı olarak sanayi sermayesinin çıkarlarına aykın 
olmasıdır.

19. yüzyı'ın sonlarına doğru gençlik eski kuşakların 
yaşam alışkanlıkları ve görüşleri ile karşıtlık içine 
düştü, h'aderşahi aile yapısının ve geleneklerinin, 

dönemin topl jmsal değişim eğilimlerinin etkisi ile bir 
bunalıma girmesi kaçınılmazdı. Gençler eski kuşakların 
geleneklerinden kaçarken doğaya gidiyorlar ve bu kez 
köylülüğün geleneklerine dönüyorlardı. Doğada geziler 

düzenlemek bu yeni yaşam biçiminin bir parçasını 
oluşturuyordu. Öğrenci gönçlerin gezileri sırasında 

gelişen bu gruplar daha sonra Wandervogel (Gezen 
Kuşlar) hareketini oluşturdular. 1913’e gelindiğinde 
Almanya’da yaklaşık 25 bin Gezen Kuş vardı. Bu 

doğaya dönüş hareketi aynı zamanda geceleri 
konaklayacak gençlik yurtlarının da inşaasına yolaçtı. 

1909'da başlayan bu icraat sürecindş yüzlerce gençlik 
yurdu açıldı. Bu yeni yaşam biçiminin bir başka öğesi 
de, büyük topluluklar halinde düzenlenen eğlencelerde 

halk danstan yapmak ve halk şarkılan söylemek idi. 
Gençliğin bir tür özgürleşmesi özelliğini taşıyan bu 
doğaya dönüş hareketinin karşıtı bir başka gelişme 

ise izci gruplarının kurulmasıydı, izciler Gezgin 
KuşVann aksine askerî bir terbiyeden geçiriliyor, 

askeri ve milliyetçi özellikler taşıyan gruplarla ilişkiler
kuruyorlardı.

SCHUMPETER, JOSEPH 
( 1883- 1950)

Emperyalizmin, kapitalist gelişme sürecinin bir sonu
cu ve sistemin en üst aşaması olduğunu reddeden Avus
turya asıllı Joseph Alois Schumpeter 8 Şubat 1883’te 
Çekoslovakya’nın iMoravya bölgesindeki Triesche'de 
doğdu. Zengin bir aileye mensuptu. Küçük yaşta baba
sını kaybettikten sonra Viyana’da öğrenim gördü. Bura
da hukuk ve ekonomi okuduğu yıllarda Marx'in emek- 
değer kuramını eleştiren Böhm-Bawerk ve Viyana Oku- 
lu’ndan Menger ile tanıştı. Yine aynı dönemde Avustur
ya Marksizminin önde gelen kişilerinden olan Otto Bau
er ile Rudolf HilferdIng’In yakın dostu oldu. 1906'da 
üniversiteyi bitirdikten sonra Harward, Bonn, Graz ve 
Czernowitz’de çeşitli öğretim kurumlarında hocalık yap
tı. Bu arada 1912’de İngilizce’ye daha sonra çevrilecek 
olan Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (Ekono
mik Gelişmenin Teorisi) adlı kitabını yazdı.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra bir süre Berlin'de danış
manlık yapan Schumpeter, bir yıl sonra Avusturya'da 
sosyal demokrat Renner hükümetinde maliye bakanlığı 
yaptı. Ancak kısa bir süre sonra hükümetten istifa ede
rek, bir bankayı yönetmeye başladı. 1925'te ise buradan 
da ayrıldı ve Bonn Üniversitesi'nde ekonomi dersleri 
vermeye başladı. 1932’de ise Harward Üniversitesi’nden



Ultra-emperyalizm teorisinin siyasal sonuçlannı çıkarsamak güç değildir: Kautsky, emperyalist 
ülkelerin proletaryasmm gerici emperyalist güçlere karşı sanayi sermayesi ile ittifaka girmesini, 
sosyal demokrasinin banşçı burjuva güçlerini desteklemesini savunur. Böylece, savaşa karşı 
banş, gericiliğe karşı demokrasi, sömürgeciliğe karşı serbest ticaret temelinde ekonomik gelişme 
ve işçi sınıfının durumunda sürekli bir iyileşme sağlanacaktır. Bütün bunlann sonucu da, 
Avrupa Birleşik Devletleri sloganının ileri sürülmesidir. 1970’lerin ortalannda da, İtalyan ve 
Fransız Komünist Partileri, aynı sınıfsal uzlaşma temelleri üzerinde, “Amerika’ya daha az 
bağımlı, demokratik ve banşçı bir Avrupa” sloganını ortaya atacaklardı. Bu hedef üzerine 
tartışma, Avrupa Ekonomik Topluluğu çerçevesinde. Batı Avrupa’nın sosyal demokrat, sosyalist 
ve komünist partileri nezdinde hâlâ günceldir.

aldığı teklifi kabul ederek, ABD'ye yerleşti ve ölene 
kadar burada öğretim üyeliği yaptı.

Schumpeter ekonomik görüşlerini Ekonomik Geliş
menin Teorisi adlı kitabında temellendirmiştir. Ekono
mik büyüme konusunda Marx’in önermelerini yanlış bul
duğunu söyleyen Schumpeter, aslında sistemin kendini 
yenilemesi konusunda yine Marx’tan yararlanır.

Schumpeter’e göre emperyalizm arızî bir sonuç olup 
kapitalizmin üst aşaması değildir. Eğer tekelleşme önle
nip, rekabet yaygınlaştırılırsa emperyalizm de ortaya 
çıkmayacaktır. Bu anlamda kapitalizmde devlet müda
halesinin sistemin dinamizmini yokettiğinl, tam rekabeti 
ortadan kaldırdığını öne sürerek Keynesci yaklaşımlara 
karşı çıkan Schumpeter, teknolojik yeniliklerin ve buluş- 
lann da ekonomik bunalımları yarattığmı savunur. Bu 
yanıyla oldukça metafizik bir düşünce sistemini kuram
laştıran Schumpeter 8 Ocak 1950’de öldü. Schumpe- 
ter'ln, Zur Soziologie der Imperialusmus (Emperyaliz
min Sosyolojisi - 1919), Capitalism, Socialism and De
mocracy (Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi - 1942) 
ile ölümünden sonra basılan History of Economic Analy
sis, (Ekonomik Analizin Tarihi) gibi kitapları vardır

Buharin: Dünya Ekonomisinin Çelişkileri
Bolşevik Partisi’nin önde gelen teorisyenlerinden Nikolay Buharin, Marksizme başka katkılannın 
yanısıra, emperyalizm teorisi alanında da çok önemli bir yapıt verdi: Mirovoye Hozayistvo 
İmperyalizm (Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi, 1915). Lenin’in övgü dolu bir önsözü ile 
yayınlanan bu kitaptaki emperyalizm teorisi birçok bakımdan (Kautsky ile polemik, savaşın 
açıklanması, reformizmin yorumu vb.) Lenin’in yapıtıyla köklü ortaklıklar içermesine karşılık, 
bazı konularda (önemi Ekim Devrimi’nden sonra ortaya çıkacak olan) temel farklılıklar da 
gösterir.

Buharin’in temel tezi, emperyalistler arası rekabet ve savaşın, sermayenin uluslararasılaşması 
sürecinin çelişkili doğasının bir ürünü olduğudur. Yazar, üretici güçlerdeki hızlı gelişmenin, 
bihmin üretime uygulanmasının, taşımacılık ve iletişimdeki dev adımlann, ticaretin, işgücü 
dolaşımının ve sermayenin uluslararası bir nitelik kazanması anlamında birleşik bir dünya 
ekonomisinin oluşumuna yolaçtığını ortaya koyar. Ancak, bu uluslararasılaşma süreci kendi 
içinde tekil ülkelerin ekonomilerinin “ulusallaşması” olarak anılabilecek bir karşıt kutup 
bazındadır. Tekelci kapitalizm, emperyalist ülkelerde her bir ulusal ekonominin devletin 
öncülüğünde tek bir dev şirket haline gelmesine yol açar. Bunun sonucu, ulusal düzeyde 
rekabetin giderek ortadan kalkması, ulusal ekonomilerin Buharin’in deyimiyle birer “ulusal 
kapitalist tröst” haline gelmesidir. Madalyonun ters yüzü ise uluslararası arenada boğaz boğaza 
bir rekabet ve mücadelenin gelişmesidir. Dolayısıyla, Kautsky’nin iddiasının tersine, saldırgan 
emperyalist politikalar çeşitli olanaklı politikalar arasından bir seçenek değil, emperyalist çağda 
kapitalist rekabetin zorunlu biçimidir; sömürgecilik ile savaş ise emperyalizmin mantıksal 
ürünleri. Buharin aynca işçi sınıfı hareketi içinde yaygın bir akımın emperyalist savaşı 
desteklemesini maddi nedenlere bağlar, “Sosyal şovenizm”, sömürgeciliğin sağladığı ek sömürü 
olanaklannın, emperyalist ülkeler proletaryasının bir kesimine yüksek ücretler ödenmesi 
yoluyla bir “işçi aristokrasisi” oluşturmak için kullanılmasının siyasal sonucudur.

Buharin, yapıtında 1915’de kısmen varolan bir eğilimi Ekim Devrimi’nden sonra, özellikle 
1920’li yıllarda mantıksal sonucuna götürerek, emperyalizmle birlikte kapitalizmin temel
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20. YÜZYIL BAŞINDA EMPERYALİST DEVLETLERİN GÜÇLERİ

Büyük Britanya Rusya Fransa ABD Almanya İtalya

i  Nüfus 41.605.323 132.960.000 .38.641.333 76.085.794 56.367.176 32.450.000

Düzenli ordudaki asker sayısı 280.733* 860.000 589.541 -70.802 585.266 261.728

Yıllık çelik üretimi (ton) 13.860.000 5.015.000 3.250.000 23.980.000 13.790.000 500.000

Yıllık dış ticaret hacmi (pound) 877.448.917 141.799.000 460.408.000 481.445.000 545.205.000 132.970.000

Ticaret filosu (net tonaj) 9.304.108 633.820 1.037.720 5.524.218 1.941.645 945.000

^  Savaş gemileri** 49 23 23 17 14 14

■ Boer Savaşlan sırasında Hint ordusunu içeriyor. **  1 Araltk 1900 İtibariyle bitmiş ya da inşa halindeki gemiler.

ULUSAL DEVLET 
TOPRAKLARININ ( © )  
DENİZAŞIRI EGEMENLİK 
ALANLARINA ( ■ )  
ORANURI

B U Y U K  B R İ T A N Y A
1 Büyük Britanya 120.979 10.500.000
2 Rusya 8.660.395
3 Fransa 204.092 4.367.000
4 ABD 2.939.000 620.000
5 Almanya 208.830 1.000.000
6 İtalya 110.646 185.000

yasalan açısından doğa değiştirdiğim ileri sürer. Kapitalizmin yeni yapısı çerçevesinde, 
piyasanın anarşisinin yerini “örgûdenmiş” bir kaynak dağılımı alır; bu örgüdenmeyi sağlayan 
en yüksek otorite ise ekonomiyi aktif biçimde eline alan devlettir. Bu yüzden ulusal 
ekonomiler çerçevesinde ekonomik bunalımların kaçınılmazlığı ortadan kalkar. Kapitalizmin 
devleder aracılığıyla bilinçli ve örgütlü olarak yönetilebilecek şekilde merkezileşmesi, Buharin’e 
göre, dünya ekonomik sistemini, her halkasında devrimle dönüştürülebilecek bir olgunluk 
düzeyine eriştirmiştir. Bu noktada Buharin, gelişmiş kapitalist ülkelerde işçi aristokrasisine 
kaynaklık eden önlemler nedeniyle devrim potansiyeli bastınlmaya çalılırken, yan kapitalist 
ülkelerdeki sınıfsal çelişkilerin devrime daha elverişli bir zemin yarattığını düşünür. Bu 
ülkelerde proletarya, feodalizm kalıntısı ilişkiler içinde sömürülen köylülükle ittifak yaparak 
devrim yapacak ve bu devrim, işçi-köylü ittifakının dengelerini koruyarak, uzun ve aşamalı 
bir süreç içinde geliştirilecektir. “Tek ülkede sosyalizm” kuramının da öncüllerini oluşturan 
Buharin’in bu görüşleri, Sovyetler Birliği’nde NEP (Yeni İktisadi Politika, 1921-1928) dönemi 
süresince sosyalizmin inşası tartışmalannda benimsediği piyasa ve özel üretim yanlısı tavnyla 
mantıksal bir bütünlük içindedir.

Lenin: Sosyalizmin Önkoşulu Olarak Emperyalizm
Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Marksistler arasında emperyalizm üzerine yapılan 
tartışmalar çerçevesinde ortaya konulmuş en önemli yapıt, Bolşevik Partisi’nin  ve Ekim 
Devrimi’nin önderi Lenin’in 1916’da yayınlanan Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması 
başlıklı yapıtıdır. Hem kendinden önceki çalışmalann üst düzeyde bir sentezi olduğu için, 
hem de günümüze kadar ulaşan yaygın ve derin etkisi dolayısıyla...

R U S Y
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Lenin’in emperyalizm teorisi bütünüyle özgün bir teori değildir. Kendisinden önce yapılan 
çalışmalardan birçok unsuru devralarak bütünsel bir teorik yapı oluşturmayı amaçlar. Lenin’in 
yararlandığı çalışmalar arasında Hilferding ve Buharin’in yapıtlannın yanısıra, liberal İngiliz 
iktisatçısı J.A.Hobson’un Imperialism (Emperyalizm, 1902) başlıklı kitabı da vardır. Ama bu 
yazarlara borcu ne kadar büyük olursa olsun, Lenin’in yapıtını ötekilerden ayıran temel bir 
yön vardır: Onlardan farklı olarak Lenin emperyalizmi kapitalist üretim tarzının tarihsel 
gelişmesinin “en yüksek aşaması” olarak kavramlaştırmışür.

Lenin’in emperyalizm teorisini ötekilerden ayıran bu özgün boyutun yanısıra, Emperyalizm'in 
başka amaçlan da vardır: L Dünya Savaşı’nın emperyalizmin bir ürünü olduğunu ortaya 
koymak; sosyal şovenizmi ve oportünizmi “işçi aristokrasisi” kavramı aracılığıyla emperyalizmle 
ilişkilendirmek; Kautsky’nin ultra-emperyalizm teorisini çürütmek; kapitalizmi banşçı, istikrarh, 
bunalımsız bir geleceğin beklemediğini, emperyalizmin “çürüyen” kapitalizm olduğunu 
vurgulamak.

Lenin’in emperyalizm kavramına getirdiği açıklamayı iki düzeyde ele almak gerekir. Birinci 
düzeyde Lenin emperyalizmi beş ayn (ama birbirine sıkı sıkıya bağlı) özelliğin bir bileşimi 
olarak tanımlar. Bu beş özellik şöyle özetlenebilir:

1- Tekellerin yükselişi: Lenin için emperyalizmi tanımlayan temel öge olan tekeller, 
kapitalizmin bu yeni aşamasında hâldm sermaye biçimi haline gelir. Ancak, Lenin tekelin 
rekabeti ortadan kaldırmadığını, yeni rekabet biçimleri yarattığını vurgular.

2- Finans kapital (mali sermaye): Lenin, Hilferding’i izleyerek, tekelleşme sürecinde bankalann 
ve öteki kredi kurumlannın önemini vurgular ve banka sermayesi ile sanayi sermayesinin 
kaynaşması sonucunda ortaya çıkan yeni sermaye kesiminin (finans kapitalin) emperyalizm 
çerçevesinde hâkim sermaye dilimi olduğunu ileri sürer.

3- Sermaye ihracı: Daha önceki dönemden farklı olarak, kapitalizmin kendi dışındaki dünya 
ile ilişkisi açısından, sermaye ihracı uluslararası ticaretten nitel anlamda daha önemli hale 
gelir. Sermaye ihracının ticarete oranla kazandığı bu önem, dış ticaretin emperyalist aşamada 
önemini yitirdiği ya da gerilemeye başladığı anlamına gelmez. Tam tersine, sermaye ihracı 
uluslararası ticaretin eskisine göre daha da canlı biçimde büyümesine yol açar. Önemli olan, 
sermaye ihracının emperyalist aşamada dünya ekonomisinin işleyişi açısından, dönemi 
kendinden önceki döneme göre ayırdedici unsur olmasıdır. Sermaye ihracı ile kastedilen hem 
uluslararası para-sermaye akımlan (yani uluslararası borçlar), hem de üretim alanında 
doğrudan yabancı yatınmlardır. Lenin’in sermaye ihracı konusundaki bu vurgusu, 20. yüzyılın 
ekonomisini anlamak bakımından çığır açıcı bir öneme sahiptir. Akademik iktisat teorisi 
sermaye ihracının bu çağda taşıdığı potansiyeli ve kazandığı önemi ancak son onyıllarda 
kavrayabilmiştir. Bugün banalleşmiş olan “çok uluslu şirket” kavramıyla ifade edilen olgu, 
sermaye ihracının kurumsal biçiminden başka bir şey değildir.

4- Dünyanın tekellerce bölüşülmesi: Tekellerin dev boyudu şirketler olması, gerek kaynaklann 
elde edilmesi, gerek üretimin düzenlenmesi, gerekse pazarlar açısından tekil ülkelerin 
smırlannm ötesine taşmalan yönünde güçlü bir eğilim yaratır. Bu yüzden bütün tekeller 
hammadde, ucuz emekgücü ve pazar elde etme çabası içinde dünyaya yayılır, öteki tekellere 
karşı elde ettikleri kozlan savunabilmek için olanaklı olduğu ölçüde ayncalıklı bir konum 
sağlamaya çabalarlar. Kısacası, tekeller arası rekabet bütün dünyanın bölüşülmesine yolaçar.

5- Dünyanın emperyalist güçler arasında bölüşümünün tamamlanması: Emperyalizmin dünya 
çapında işleyişinin bir sonucu olarak, emperyalist sermayenin çıkarlannı savunan emperyalist 
devleder 20. yüzyılın başına vanidığmda (birkaç istisnaî bölge dışında) bütün dünyanın 
(sömürgeler, mandalar, nüfuz bölgeleri gibi değişik biçimler altında) bölüşülmesini 
tamamlamışlardır.

Bu beş özellik, emperyalizmin kapitalist üretim tarzının gelişiminde bir aşama olarak 
tanımlanmasını olanaklı kılar ama neden “en yüksek aşama” olduğunu açıklayamaz. “En 
yüksek aşama” kavramı Lenin’in teorisinde çok somut, çok belirli bir anlam taşır: Buna göre, 
kapitalizmin emperyalizmi izleyecek bir başka aşaması yoktur; emperyalizmden çıkış, ancak 
sosyalizme geçiş ile birlikte olanaklıdır. Yani, emperyalizmi sosyalizmin önkoşullannm 
oluştuğu, kapitalizmin sosyalizme geçiş için olgun hale geldiği aşamadır. Emperyalizm bu 
yüzden “çürüyen” ya da “can çekişen” kapitalizmdir. Başka bir ifadeyle, emperyalizm ile 
sosyalizm arasında bir taşka tarihsel aşama yoktur; emperyalizm bir sosyalist devrimler 
çağıdır.

İşte, bu niteliğiyle emperyalj^min tanımı Lenin’in kitabının onuncu ve son bölümünde, ikinci 
ve farklı bir düzeyde yapılır. Emperyalizm kapitalizmin en yüksek aşamasıdır çünkü 
sermayenin, sosyalizmin maddî önkoşullannı hazırlayan tarihsel eğilimlerinin olgunlaştığı ve 
somutlaştığı tarihsel çağdır. Sermayenin en önemli tarihsel eğilimleri, bütün ülkelerin 
ekonomilerinin kopmaz bağlarla birbirlerine bağlanması, yani bir dünya ekonomisinin oluşumu 
sermayenin küçük üreticileri mülksüzleştirerek üreticilerin ezici çoğunluğunu proleterleştirmesi 
ve proleterleri gittikçe daha büyük ölçekli fabrikalarda daha yoğun biçimde biraraya getirmesi



ve en önemlisi, sermayenin yoğunlaşması ve merkezîleşmesi yoluyla üretimin 
toplumsallaşmasıdır. Bunlar, emperyalizm çağında uzak birer tarihsel eğilim olmaktan çıkar, 
somut olarak yaşanan gerçeklikler haline gelir. Tekeller dev ölçekleriyle, üretimi büyük 
miktarda ve uluslararası düzeyde planlamalarıyla, çok sayıda üretim sürecini (fabrikayı, 
madeni, çiftliği) birbirine bağlamalarıyla, üretimin toplumsallaşmasının cisimleşmiş biçimleridir. 
Ama üretimdeki bu toplumsallaşma, özel mülk edinmenin ve piyasanın anarşisinin kabuğu 
içinde var olmaya devam etmektedir. İşte, emperyalizm, Marx’m üretici güçlerin 
toplumsallaşması ile mülk edinmenin özelliği arasında saptadığı, kapitalist üretim tarzının bu 
en temel çelişkisinin somutlaşması olarak kapitalizmin en yüksek aşamasıdır.

Lenin, bu teori temelinde çeşitli somut olgulan açıklar ve işçi sınıh hareketi içindeki farklı 
görüşleri eleştirir. Her şeyden önce, dünyanın emperyalist güçler arasında bölüşümünün 
tamamlanmış olması emperyalizme dönemsel olarak patlamaya hazır bir nitelik kazandınr.
Farkh ekonomilerin eşitsiz gelişme yasası uyannca farklı yönlerde ve tempolarda gelişmesi, 
belirli bir tarihsel anda oluşmuş dengeleri altüst ederek dünyanın farklı emperyalist devletler 
arasındaki varolan bölüşümünün değişmesi yönünde güçlü bir eğilim yaratır. İşte, 
emperyalisder arasındaki çelişki, rekabet ve mücadelelerin dönemsel olarak kaçınılmaz biçimde 
kızışmasının ve uygun koşullar altında bu mücadelenin savaşlarla taçlanmasının temelinde 
yatan budur.

Lenin’in teorisi bu ve başka yönleriyle Kautsky’nin ultra-emperyalizm teorisinin bütünsel bir 
eleştirisini de içerir. Kautsky’nin savunduğunun tersine, emperyalizm sermayenin bir kesiminin 
(malî sermayenin) savunduğu, ama benimsenmesi zorunlu olmayan bir politika değildir. 
Emperyalizm, kapitalizmin tarihsel gelişiminin zorunlu bir ürünüdür, kapitalizmin yeni 
aşamasında aldığı biçimdir.

Buna bağlı olarak, Kautsky’nin hayal ettiği türden banşçı, demokratik ve istikrarlı bir ultra- 
emperyalizm olanaklı değildir, çünkü eşitsiz gelişme yasası her tüflü kurulu dengeyi altüst 
ederek emperyalist güçleri dönemsel olarak çıkar çatışması temehnde karşı karşıya getirir. 
Nihayet, proletaryanın görevi Kautsky’nin ileri sürdüğü gibi sermayenin banşçı ve demokratik 
kanadıyla (sanayi sermayesiyle) hayalî bir alternatif politikayı savunmak değil, kendi toplumsal 
kurtuluşunu sağlamak için sermayenin bütününe karşı mücadele etmektir. Banş ancak 
emperyalizmin yıkılması ile birlikte garanti altına alınabilir.

Savaş, sınıflı toplumların tarihi boyunca, insanlann 
Ivtlık, veba ve ölüm gibi doğal afetlerie birarada 
andıktan, insan varoluşunun kaçınılmaz görünen 
boyutlarından biri oldu. Bu kaçınılmazlık, Hıristiyan 
ikonografisine Mahşerin Dört Atlısı şeklinde yansıdı. 
Gerçi Hıristiyan teolojisine göre mahşer bir kez 
olacak ve zamanı sona erdirecek bir olaydı ama 
köylü ayaklanmalan döneminde yaşayan Dürer gibi 
nice sanatçı, kendi bayatlan içinde yaşadıklarını 
"küçük bir kıyamet”  olarak resmetmişti. Ancak 
kapitalizmin açığa çıkardığı güçler, ilk kez olarak, 
doğal afetlerle biriikte savaşın da önlenebileceği, 
kontrol altına alabileceği umudunun yaygınlaşmasına 
yolaçtı. Ünlü toplumcu gerçekçi Alman çizeri Kaethe 
Kollwitz’in I. Dünya Savaşı'nın sonunda çizdiği Nie 
wieder Krieg! (Bir daha asla savaş olmasın) afişi, 
artık gerçekçi bir umudu ifade ediyordu.



Emperyalizm

1914'te Ingiltere'de bir askere alma bürosunun önü 
(üstte). İlk büyük emperyalist savaş, Ingiliz kamuoyu 
tarafından bir "savunma savaşı" olarak algılanmış ve 
hemen hemen hiçbir toplumsal muhalefetle 
karşılaşmamıştı. Bir İngiliz "Askere Çağrı”  posteri, 
Ingilizleri “Ren kıyılarında bedava silah ve bedava 
cephane ile avlanmaya" davet ediyordu. Çok uzun bir 
sûredir kıta topraklarında büyük çaplı bir savaşa 
girişmemiş olan Ingiltere için savaş, büyük bir oyun, 
bir “ tilki avı" gibi görünüyordu. I. Dünya Savaşı'nın 
dehşetli “siper savaşlarından" sonra Ingilizlerin bu 
neşesinden iz kalmayacak, Ingiliz askerlerinin yüzünü 
güldürebilecek tek olay, cepheden “on gün izinli" 
olarak ayrılmak olacaktı (altta).

Lenin’in emperyalizme yaklaşımı, Hilferding ve Buharin’in 1920’lerde kapitalizmin doğa 
değiştirdiği konusunda ileri sürdükleri tezlere de taban tabana karşıttır. Özellikle 1919’da 
Bolşevik Partisi’nin yeni programının oluşturulması sırasında Buharin’le tartışma içinde Lenin 
kapitalizmin temel özelliklerini yitirmemiş olduğunu, emperyalizmi kapitalist üretim tarzının en 
temel özelliklerini muhafaza eden yeni bir aşama olduğunu vurgular. Buharin’in, tekelle. İn ve 
devletin piyasanın anarşisini ortadan kaldırarak, kapitalizmin doğasını değiştirdiği yolundaki 
iddiasına karşı, Lenin tekelin rekabeti ortadan kaldırmadığım, hatta, yeni rekabet biçimleri 
yarattığını ileri sürer. Bunun sonucu olarak, emperyalizmin “eski kapitalizm”in ortadan 
kalkması anlamına gelmediğini, sadece ve an biçimde tekellerden oluşmadığım, tekellerin 
yanısıra meta üretiminin, piyasanın anarşisinin, rekabetin ve bunahmlann süregittiğini vurgular.

Nihayet, İ9 1 5 ’in Buharin’inde olduğu gibi, Lenin’de de sosyal şovenizmin ve oportünizmin 
maddî temellerinin bir açıklaması vardır. Emperyalist aşın-kârlann sağladığı ek sömürü, 
emperyalist sermayeye kendi ülkesinin proletaryasının bir bölümünü yüksek ücreder vb. 
yöntemlerle yatıştırma, evcilleştirme olanağını sağlar. Sosyal şovenizmin ve oportünizmin işçi 
sınıfı hareketi içinde boy vermesi, sınıfın bu ayncalıklı kesiminin (“işçi aristokrasisi”nin) 
çıkarlannın siyasal ve ideolojik ifadesidir.

Troçki: Eşitsiz ve Bileşik Gelişme
Rus devrimci hareketinin ve Ekim Devrimi’nin önde gelen önderlerinden, Troçki’nin 
emperyalizm teorisine katkısı, tartışmanın devrimci kampında yeralan öteki teorisyenlerin 
siyasal sonuçlannı paylaşmakla birlikte, konusu bakımından onlardan farklılaşır. Lenin, 
Luxemburg ve ötekiler emperyalizmin Avrupa dışı, kapitalizm-öncesi toplumlar üzerinde yarattığı 
etkiyi bir ölçüde tartışmakla birlikte, dikkatlerini esas olarak emperyalist ülkelerin kendi 
içindeki önemli dönüşümler ve dünya ekonomisinin global olarak işleyişi üzerinde 
yoğunlaştırmışlardı. Troçki ise çeşitli çalışmalannda emperyalist ülkelerin ekonomik gelişmesi 
ve sınıf mücadeleleri konusunda önemli gözlemlerde bulunmakla birlikte, emperyalizm 
konusundaki esas katkısı emperyalist çağda azgelişmiş ülkelerin gelişmesinin özgünlüğü 
çerçevesindedir. Bu özgünlüğün açıklanması için Troçki’nin başvurduğu kavram eşitsiz ve bileşik 
gelişme yasası adını verdiği bir dinamiktir. Troçki bu konudaki görüşlerini, siyasal ve teorik 
yaşamının farklı aşamalannda geliştirir ve derinleştirir. Yapıtlan arasında, Itgi i Perspektivy 
(Sonuçlar ve Olasılıklar, 1906), Permanentnaya Revolyutsiya (Sürekli Devrim, 1928) ve Istoriya 
Russkoy Revolyatsiy (Rus Devriminin Tarihi, 1931) Troçki’nin bu soruna eğildiği başlıca 
kaynaklardır.

Eşitsiz ve bileşik gelişme yasasının hareket noktası, kapitalizmin dünya tarihinde ilk kez 
gerçek anlamıyla evrensel bir tarih oluşturmasıdır: Artık hiçbir ulus dünyanın geri kalan 
bölümünden yalıtılmış biçimde gelişemez. Burada Troçki’nin birleşik bir dünya ekonomisinin 
kurulması anlamında Leninist emperyalizm teorisinin sonuçlanndan yola çıkarak emperyalizm 
teorisinin azgelişmiş ülkeler açısından uzantılannı incelediği görülür.

Bu evrensel sistem tarihsel olarak bir eşitsiz gelişme üzerine yerleşir. Batı Avrupa 
toplumlannın modem çağın başlangıcında kapitalizme geçişine karşılık, Avrupa dışı toplumlar 
kapitalizm-öncesi üretim tarzlanna dayalı ekonomik yaşamlannı sürdürmektedirler. Sözkonusu 
evrensellik ile eşitsizlik biraraya geldiğinde ortaya özgün bir durum çıkar. Kapitalizmin 
ekonomik, politik, askerî vb. baskısı, özellikle emperyalist aşamaya vanidığmda, azgelişmiş 
toplumlan kapitalistleşmeye zorlar ama kapitalizmin bu toplumlarda gelişme ve serpilme 
biçimleri yine bu evrensellik dolayısıyla özgün bir nitelik taşır. Bunun nedeni, gelişmiş ülkede 
yüzyıllar boyu süren bir tarihsel sürecin son ürünü olan en modem ekonomik, teknolojik, 
toplumsal vb. ilişkileri, azgelişmiş ülkenin bu tarihsel süreci hiç yaşamadan olduğu gibi 
devralmasıdır. Böylece bu toplumlarda modem ilişkiler eski ilişkilerin evrimsel gelişiminin 
ürünü olarak ortaya çıkmaz. Modem ilişkilerle en eski, en arkaik ilişkiler bu toplumlarda 
yanyana, içiçe yaşar. Bir toplum içinde çok farklı tarihsel aşamalar içiçe geçer, bu farklı 
aşamalara özgü ilişkiler biraraya gelir.

Eşitsiz ve bileşik gelişme yasasının sonucu, azgelişmiş ülkelerde kapitalizmin doğuşunun ve 
gelişmesinin batı Avrupa’ya benzemeyeceği, kendine özgü çizgiler taşıyacağıdır. Emperyalizm 
çağında azgelişmiş ülkelerin tarihsel gelişmesi batı Avrupa toplumlannın tarihinden mekanik 
biçimde devralınmış kavram ve kategorilerle anlaşılamaz. Troçki buradan ekonomiye, sınıf 
mücadelelerine ve çağımızdaki devrimlerin doğasına (sürekli devrim kuramı) ilişkin birçok 
sonuç çıkanr.

Emperyalist Savaş Sorunu Karşısında II. Enternasyonal
II. Enternasyonal, 1907 Stuttgart Kongresi’nde hararetli tartışmalann ardından son derece açık 
bir formülü benimsemişti: “Savaş her şeye karşın patlayacaksa, onun çabuk bitmesi için 
çalışmak ve kitleleri ayaklandınp kapitalist sınıf egemenliğinin yıkılışım çabuklaştırmak için.



Bir K avram  O la ra k  
Otom obil

Bir kavram olarak otomobilin tarihini Rönesans'a, Le- 
onardo’nun fantastik spekülasyonlanna geri götürmek 
mümkün. İlk uygulamalara ise 18. yüzyılda rastlanıyor. 
1769’da Franz Cugnot, 1801’de yüksek basınçlı buhar 
makinesini geliştiren Trevithick buharlı taşıtlar imal etti
ler. İşlev herkes için açıktı; organik olmayan bir enerji
den yararianan ve bireysel kullanıma yatkın bir kara 
ulaşım taşıtı. Ancak bu işlevi karşılamak için icat edilen 
araçlar farklı terimlerle anıldı. Otomobillerin yaygınlaş
maya başladığı yüzyıl sonunda, Edison’a fikri soruldu
ğunda “atsız araba(nm) geleceğin harikası” olduğunu 
söyledi. İlk kurulan otomobil fabrikasının adı Winston 
Motorlu Taşıt Şlrketi'yöi. (Kullanılan diğer bazı terimler 
arasında “ lokomobil” ve “mobil” sayılabilir.)

“Otomobil" kelimesinin ilk ne zaman kullanıldığını 
tesbit etmek mümkün olmadı ama terim 1890’larda yay
gınlaşıyordu. 1895’de Fransa ve Avusturya’da otomobil 
kulüpleri kuruldu. Ama terimin evrensellik kazanması, 
gerçek anlamda kitlesel bir otomobil sanayiin kurulması 
ile oldu.

Neden “otomobil”? 20. yüzyılın başında doğal bilim
lerden görsel sanatlara, edebiyattan teknolojiye kadar 
her alanda insanlar, öznesi olmayan hareketler, faili 
olmayan süreçler keşfetmeye başlamışlardı. Sanki bin- 
yıilar yalnızca insani eylemleri değil, doğal olayları da 
betimlemek için kullanılagelmiş olan “özne-fill” çerçe
vesi birden anlamını yitirmiş; olanı-biteni anlamak için, 
fiilin, hareketin berisinde duran, ondan bağımsız ama 
sorumlu bir özne aramak, giderek beyhude bir çaba 
gibi görülüyordu. Bu anlamda “otomobü” , yani “ kendi 
kendine hareket eden” , şehirlerin dokusunu, gündelik 
hayatı yaşama temposunu köklü bir biçime dönüştüren 
bir taşıtın adı olduğu kadar, insanlar ve şeyler için yeni 
keşfedilmiş bir varoluş tarzı için kullanılan bir benzet
meydi de.

Örneğin Einstein... Newton’un klasik ve mekanistik 
fiziği için kütle ve kütlenin hareketlerini tayin eden kuv
vet, birbirieriyie ilişkilendirilmesi gereken ancak birbir
lerine indirgenmeyen iki temel birimdi. Gerçi 19. yüzyı
lın birinci yansında Newton’un incelediği çekim kuvveti, 
manyetik çekim, ısı ve elektrikle biriikte daha genel 
bir terimin, enerjinin örneği olarak kavramsailaştınidı 
ve enerjinin korunumu yasası geliştirildi. Enerji kavra
mının, bu genellikte formüle edilmesi, her şeyin, kütle
nin bütün davranışlannın (hareket etme, ısı yayma vs.) 
“iş”e tercüme edilebilmesini mümkün kıldı. Ama bütün 
bunlar, klasik mekanistik fiziğin temel kabullerinin yeni
den gözden geçirilmesini gerektirmedi, iş gören kütley
le işin kendisi, bu çerçeve içinde hâlâ biribirinden kök
ten farklı birer variık türü olarak kabul ediiiyoriardı. 
Dolayısıyla da, 19. yüzyıldaki biçimiyle bile, klasik fizi
ğin kullandığı madde ve enerji kavramlan, gündelik dile 
çevrilebilir kavramlardı.

Oysa Einstein’ın ünlü formülü (E = Mc )̂, enerji ile küt
lenin birbirierine dönüşebiiiriiğinin matematik kuralını 
vermekle, tam da gündelik dile içkin olan "özne-fiil” 
mantığının terkedilmesini gerektiriyordu. Sorun, genel 
çekim yasası gibi, herşeye rağmen kısmî sayılabilecek 
bir alanla da sınırii değildi. Einstein’ın genel çekim yasa
sıyla ilgili teorisi, fizikte, o güne dek konuyla ilgisizmiş 
gibi görünen bir dizi problemin daha çözümüne olanak 
sağlıyordu. Örneğin 19. yüzyılda, ışığın kimi özellikleri
nin, onun parçacıklardan oluştuğu (başka bir deyişle, 
kütlenin bir türü olduğu) kabulünden hareketle, diğer 
kimi özellikleri ise, dalga (yani bir hareket tarzı) olduğu 
kabulünden hareketle anlaşıldığı biliniyor ve bu, dönem 
fiziği için bir açmaz teşkil ediyordu. Oysa, görelilik teori
si, ışığın aynı anda hem dalga hem de parçacık olarak

kavranmasına (matematiksel olarak) izin vererek, bu 
açmazı aşıyordu. Başka bir deyişle, yalnızca kütle değil 
ışık da, modem fizik için, bir şey, bir madde parçası, 
bir kütle olduğu kadar, bir davranış ve hareket tarzıydı. 
Bir anlamda Einstein, görelilik teorisiyle her şeyin bir 
“oto-mobil” , “ kendi kendine hareket eden” , kendi ha
reket ilkesini kendi içinde taşıyan, kendisi bir hareket 
tarzı olan şey olarak kavranmasının yolunu açmıştı.

Kuşkusuz, Einstein’ın görelilik teorisini geliştirmesiy
le, insanların otomobili “ otomobil” diye adiandırmalan 
arasında, herhangi bir yönde, nedensellik ilişkisi kur
mak abes olurdu. Ama 20. yüzyılın başında yaşanan 
dönüşümün, sokaklarda gezinmekten bir laboratuvarda 
bilim yapmaya, fabrikada çalışmaktan roman yazmaya 
kadar, birbirinden çok farklı faaliyetierie uğraşan insan- 
lan benzer biçimlerde etkileyecek, onlan ister bilimin 
kesin dilinde, ister edebiyatın sanatlı dilinde, isterse 
gündelik hayatın gevşek dilinde, benzer kavramlar ge
liştirmeye yöneltecek, benzer olaylara duyarii kılacak 
kadar genel bir dönüşüm olduğu söylenebilir. Kuşkusuz 
bu genellikte bir süreç, doğrudan doğruya (“ kendi için
de”) tarif edilemez ancak örneklerinden, görünüşlerin
den hareketle kavranabilir.

Tekrar otomobile dönelim... Neden 20. yüzyılın başın
da ortaya çıktı? “ İcat edildi” demek güç; çünkü otomo
bil üretimi için gereken teknoloji, hiç değilse, yanm 
yüzyıldır mevcuttu (örneğin içten patlamalı motor 
1840’larda icat edilmişti). Bu yüzden, otomobilin 
1900'larda ortaya çıkışının kaynağını teknolojik geliş
melerde değil, toplumsal ilişkilerde aramak gerekir, ör
neğin, İngiltere'de demiryolu tekelini elinde tutanlann 
baskısıyla 1865’de geçirilen bir yasa, karayollannda gi
den “ lokomobiller'’in süratini, şehirierde saatte 2 mil, 
açık arazide 4 mille sınıriadı. Gerçi böyle bir yasa Ameri
ka'da çıkanimadı ama 20. yüzyıl öncesinde asıl tayin 
edici faktör, sermaye birikiminin yoğunluğu, burada da 
yetersizdi. 1899’a vanidığında Amerika’da üretilmiş oto
mobillerin sayısı ancak tahminen 2.500’e ulaşmıştı. Bu 
sayı 1910'da 458.500’e çıktı.

Arada yaşanan süre bugün bir tek insandan hareketle 
adlandınimış bir süreçle anılıyor: Fordizm. Oysa, 1900’de 
Amerika’da otomobil üretmek için kurulmuş SIS şirket 
vardı. I. Dünya Savaşı öncesine vanidığında ise, piyasa
daki arat>alann yansı tek bir firmaya aitti. Bir daha günü
müze kadar hiçbir merkezî sanayi sektöründe buna ben
zer sertlikte bir rekabet yaşanmadı. Savaşın galibi Henry 
Ford, efsanevî kapitalistler kuşağının son temsilcilerin
den biriydi. Oysa Krupp örneğinde olduğu gibi, bugün 
“ Ford” dendiğinde akla gelen tarihsel bir şahsiyetten 
çok bir şiricet ya da ürün dizisi. Her ikisinin de yarattığı 
organizasyon, yalnızca kendilerini gölgelemekle kalma
dı. Ford'un başansının ardında yatan etmenlerden biri, 
kâriannı ranta dönüştürmekten ya da gösterişli tüketim
de sarfetmektense sürekli olarak yeni yatınmlara dö- 
nüştürmesiydl. Bu şeMMe ortaya çıkan büyük şirket, 
gelişmesi İnsanî zaaflardan, hırslardan tamamen bağım
sızlaşarak, dolaysız olarak sermayenin birikim mantığı
na tflbl kılınmış, kapitalistleri sermayenin bir “ memur”- 
una indirgeyen, onlar için kfiria gelir arasındaki farkı 
bulanıklaştıran yeni bir toplumsal birimin ilk örneklerin
den birini oluşturdu.

Kuşkusuz Ferd’un kapitalizmin gelişmesine en büyük 
katkısı, kapitalistin şiricetiyle ilişkisinin dönüşmesinin 
yolunu açmak değildi. Fordizm dendiğinde ilk akla ge
len, yürüyen montaj hatlanyla, sekiz saatlik işgünü, 
günde beş dolariık ücretle emeğin üretkenliğini arttır
mayı hedefleyen bir iş örgütlenmesi. Yürüyen montaj 
hatian Ekim 1913'te Ford fabrikalannda ilk kez kullanıl
maya başlandığında, bir arabanın şasisinin monte edil
mesi İçin gereken süre onikibucuk saatti. Aralık ayında 
bu süre iki saat kıric dakikaya inmişti.

işgücünün verimindeki bu olağanüstü artış, işçilerin



işyeri ve koşullan üzerindeki hakimiyetinde aynı dere
cede olağanüstü bir düşüş anlamına geliyordu. Klasik 
tanımında Marx, yabancılaşmayı emeğin kendi ürünün 
kendi karşısına yabancı bir güç olarak dikilmesi, diye 
tanımlar. Yani, öncelikle piyasada, bitmiş ürünlerin do
laşıma girdiği alanda yaşanan bir olgu... Fordizm öncesi 
koşullarda, her işçi kendi emeğinin dışsallaşma, bir ürü
ne dönüşme sürecini izleyebilir, ortaya çıkan nesnede, 
çalışma arkadaşiannın onay ya da eleştirilerinde kendi 
yaratıcılığının maddi kanıtlannı bulabilir. Oysa Ford'un 
fabrikasında her tek işçinin emek sarfiyatı, tek ve an
lamsız -kendisi bir ürüne dönüşmeyen- bir hareketin 
anlamsız tekranna indirgenmiştir. Monte edilen parçalar 
gibi monte edilmiştir işçinin emeği de üretim sürecine. 
Fordizm, sadece ürünleri değil, fabrikayı da değiştirile
bilir parçalardan oluşan ve kendi kendine hareket eden 
bir makine haline dönüştürdü. “ Kâriann ya da maliyeti 
düşüren yeni icatlann sağladığı avantajlann işçiye ait 
olduğunu söylemek doğru olmaz... Kâriar öncelikle iş
letmeye aittir, işçiler de sadece işletmenin bir parçası
dır.”

Fordizmin, sermaye birikiminin mantığına göre işle
yen bu makinenin içinde biraraya getirdiği yegâne in
sanlar, kol emekçileri ve sermayenin temsilcileri değil
di. Yürüyen montaj hatlannın kullanılmaya başladığı sı
ralarda Ford Fabrikası bünyesinde bir sosyoloji bölümü 
kuruldu. Eskiden sosyoloji, daha doğrusu “toplumsal 
düşünce” biraz felsefe gibi bir şeydi; dünyadan bir 
ölçüde geri çekilmeyi, bir tür inzivayı gerektirirdi. Top
lumsal düşüncenin içeriğinden bağımsız olarak, bu geri 
çekilme, kısmî de olsa bir reddetme ima ederdi; toplum
sal düşünce, kendisi olmakla, topluma karşı eleştirel 
bir boyut içerirdi. Şimdi Ford Fabrikası’nda, kendi ken
dine işleyen bir makine haline gelmiş bir topluluğa ke
netlenerek toplum üzerine düşünülecekti. Ve bu eğilim 
giderek yaygınlaştı; yalnızca sosyologlar değil, psiko
loglar, iktisatçılar, vb. de giderek artan sayılarda büyük 
işletmelerde çalışmaya başladılar.

Kuşkusuz, onlann “ makine” karşısındaki konumu bi
rer dişliyi andıran işçilerinkine benzemiyordu. Daha zi
yade bakımdan sorumlu teknisyenlere benzedikleri dü
şünülebilir. Zihinsel emeğinin yaratıcılığını, lonca koşul- 
lannı andınr koşullarda yıllar boyunca sürdürmüş oldu
ğu bir eğitim sayesinde edinmiştir. Üretim aracı olan 
mesleki bilgisi, onun neredeyse yat>ancılaştınlamaz mül
küdür; kapitaliste ancak kendi zihinsel işgücünü belli 
bir süre için tasarruf etme hakkını satar.

Bu bakımdan, işgücü piyasasına girmekle meslek sa-

Otomobil kelimesi, Yunanca "kendi kendine" anlamına 
gelen "oto" ön eki ile Latince "hareket" anlamına 
gelen "mobile" kökünden türetilmiş. Daha eskiden 
"makine", özel olarak insan hareketlerini taklit eden 
makineler için kullanılan "otomat" da aynı anlama 
geliyor: yalnız Latince yerine Yunanca kök kullanılmış. 
Bu anlamda "motorlu araba", "otomobil" diye 
adlandırılan en tipik makine sayılmış oluyor. 20. yüzyıl 
öncesinde popüler imgelem için, makine biraz tılsım, 
biraz "oyuncak olma" özellikleri barındıran bir şeydi. 
Makinelerin yaygınlaşmaya başladığı 19. yüzyılda bile, 
makine ayrıcalıklı bir yer tutmaya devam etti, yarı- 
ütopik bir manzarayı (karikatürün adı "ve domuzların 
kanatlan varsa") resmeden bu karikatürde, mekânın 
temel boyutları, ufuk, perspektif vs. hâlâ tanıdıktır 
Oysa Giacco Balla’nm 1913'te yaptığı "hızlanan 
araba" dizisinde, otomobil artık tekil bir nesne değil, 
görsel mekânın temel düzenleme unsurudur.

hiplerinin, kafa emekçilerinin yaşadığı yabancılaşma, 
daha çok, proletaryanın serbest rekabetçi kapitalizm 
koşuilannda, tornacı, dülger vs. olarak hünerlerini yitir
meksizin fabrikalara sokulduğu dönemdeki yabancılaş
mayı andınr. Serbest piyasanın dayattığı bu yabancılaş
manın, etkisi aside benzetilmişti, yalnızca bölgesel, kül
türel, tarihsel unsurlardan kaynaklanan farklılıklan de
ğil, cinsiyet temelli geleneksel cinsel roller arasındaki 
farklan da çözen, onlan maddi zeminden yoksun bıra
kan bir aside...

1830 ve 40'larda aile kurumu, proletarya nezdinde, 
egemen sınıflan endişelendirecek ölçüde bir krize gir
mişti. 1900’ü izleyen yıllarda başlıca desteğini aydın 
kadınlar arasında bulan bir Sufrajet hareket yaşandı; 
cinsellik hakkında konuşuldu, belki de daha çok yazıldı, 
endişe ve kuşku duyuldu. Kafa emekçilerinin 20. yüzyıl 
girerken yaşamak zorunda kaldıklan yabancılaşma nls- 
beten “eski” , proletaryanın daha önceden tanımış ol
duğu bir yabancılaşma tarzı olabilir. Yine de, işi başka- 
lan üzerine düşünmek olan insanlann, teorik fizikte ol
duğu kadar işyeri örgütlenmesinde de, insanlan, arala
rında bir “aile benzeriiği" olan kavramlar kullanmaya 
yönelten bu ölçekte bir dönüşümden etkilenmemesi im
kânsız olurdu. Freud’u psikanalize yöneltmiş olan saik- 
leri belki hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama 1885'te “ in
san ruhunun kendi kendine çalışan bir makine gibi 
betimleneblleceğini” düşünmeye başladı; Düşlerin Yo
rumu 1899’da, sembolik bir anlam vermek için olsa 
gerek, 1900 tarihiyle yayınlandı. Arzulan, tutku ve kor
kulan daha temel bir psişik enerjinin ifadesi olarak gör
mek, karar veren, tercih yapan, akıl sahibi öznenin ken
disinin de bu temel psişik enerjinin görünüşlerinden 
biri, onun kendiliğinden hareketi içersinde bir düğüm
den Itiaret olduğu fikri, yüzyıl başında yalnızca Freud’a 
özgü bir buluş da değildi. Yazarlar, şairier, sanatçılar 
da benzer şeyler söylüyorlardı. “ Her şey olabilir: Zaman 
ve mekân yok: her şey olanaklı ve olası: kayJa değmez 
bir gerçeklik zemini üzerinde, imgelem yeni örgüler eği
riyor, dokuyor: bir anılar, yaşantılar, dizginlenmemiş 
fantaziler, saçmalıklar ve doğaçlamalardan oluşan bir 
kanşım” . Freud’un hemşerisi August Strindberg, bu 
akışkan dünyayı hâlâ düşlerin alanı ile sınıriiyordu. Apol
linaire, altbaşlığında “ gerçeküstücü” teriminin modem 
anlamıyla ilk kez kullanıldığı TIreslas'm Hayvanları’na 
yazdığı önsözde, hayatın kendisini ve ona öykünen mo
dem sanatı, her şeyin iradi bir çaba, öznel bir gerekçe 
gerektirmeksizin içiçe geçtiği bir tür düzen diye tanımlı
yordu: “Tıpkı hayatta olduğu gibi, görünür hiçbir bağ
lantı kurmaksızın, seslerie jestleri, renkleri, bağırtılan, 
gürültüleri, müziği, dansı, akrobasiyi, şiiri, resmi, koro- 
lan, eylemi ve çoğul dekorian birbirleriyle evlendiren 
modem sanatımız...”

Kuşkusuz kendi kendine hareket eden araçlar geç
mişte de vardı. Sözgelimi insanlar geçmişte de, meka
nik, zemberekli saatlerin tılsımlı hareketi karşısında, baş
ka büyü tarzlan karşısında tutulmadıklan bir şaşkınlığa 
tutuluyorlardı. Ama bunlar insanın hayatına hep özel 
bir araç, bir oyuncak, kısmî bir gerçeklik olarak çıkıyor
lardı. Otomobilizmi yüzyıl başı için merkezî bir kavram 
haline getiren şey artık bütün dünyanın kendi kendine 
hareket eden bir sistem haline gelmiş olmasıydı. Artık 
tek bir dünyadan sözetmek mümkündü. İskenderiye’de 
pamuk balyalan yükleyen bir işçinin yaptıklannın bir 
ucu. New York’ta daire satın almak isteyen birine değe
biliyordu. Ve bunlar sözkonusu kişilerin kurdukları, on-^ 
lann öznelliğinden geçen ilişkiler değil, artık kendiliğin
den işleyen bir sistemin görünüşleriydi. İnsanlar istese 
de istemese de, kasdetseler de kasdetmeseler de, hatta 
özel bir şey yapmalanna gerek kalmadan, zaten yapıyor 
olduklannı yapmaya devam ederek biriikte yaşayacak
lar; çelişkiler, eşitsizlikler banndınyor olsa da tek bir 
dünya olan bu sistemin bir parçası olacaklardı.

1914’ten önce bundan umutlanmak, hatta bir ütopya
nın taşıyıcısı olduğunu sanmak mümkündü.



lavaşm getirdiği ekonomik ve politik bunalımlan bütün güçleriyle kullanmak sosyalistlerin 
Görevleridir.” Ancak, Lenin, Martov ve Rosa Luxemburg’un önerge olarak sunduklan bu “çok 
ıçık” formülü pek fazla tartışmadan kabul eden Stuttgart Kongresi, II. Entemasyonal’in kararlı 
)ir anti-emperyalist ve savaş karşıtı politikayı yürütme iradesine sahip olmadığının ipuçlannı 
la vermişti. Fransız önderlerden Guesde’nin “antimilitarist propagandanın partinin hareket 
ilanını kısıdayacağından” söz etmesi. Alman reformist önder Volimar’ın “enternasyonalizmin 
ulusa ilişkin değerleri tamamen terketmek anlamına gelmediğini” vurgulaması, Bebel’in savaş 
lalinde bir kide grevi örgütlemenin zorluklarından dem vurması; en önemlisi, başta Alman 
iosyal demokrasisi olmak üzere, II. Enternasyonal’e üye parti yönetimlerinin hemen hepsinin 
Dolitikalannı esasen ulusal çerçevede kurma eğihmleri, bu formülün karar altına alınmasının 
beterince büyük bir güvence olmadığına işaretti. Benzer formüller, Kopenhag (1910) ve Basel 
1912) kongrelerinde de onaylandı. 27 Temmuz 1914’e dek belli başlı sosyal demokrat 
jartiler, gerekli her türlü araca başvurarak savaşa karşı çıkacaklarını ilan etmeyi sürdürdüler.

Dünya Savaşı’na yaklaşılırken emperyaüst kamp içinde yeniden paylaşım talebinin esas 
aşıyıcısı, genç ve yükselen emperyalist ülke olarak Almanya idi. Öte yandan bütün Avrupalı 
<apitalist ülkelerin izlediği tahakküm politikası kıtayı düşman kamplara bölmüştü: Avusturya- 
Vlacaristan ile Almanya, Sırbistan ile Rusya, Rusya ile Fransa ve İngiltere birbirinin 
•nüttefıkiydi; Belçika ile İtalya tarafsızdılar. Sırp milliyetçilerinin 28 Haziran 1914’te 
Saraybosna’da Avusturya veliahdına karşı düzenledikleri suikast. Alman savaş kışkırtıcılarına 
iavaş hazırlıklannı hızlandırmak için aradıklan fırsatı vermiş oldu. Alman militarizmi, bir 

yandan savaşa hazırlanırken bir yandan da çıkacak savaşın sorumluluğunu Rusya ile 
müttefiklerinin üzerine atmak için çaba harcamaktan geri kalmıyordu. Kayser II. Wilhelm ve 
arkasındaki askerî kamarilla, Avusturya-Macaristan’ı suikastı Sırbistan’a karşı savaş bahanesi 
olarak kullanmaya zorladı. Almanya, müttefiki Habsburg hanedanına destek sağlayacaktı. Bunun 
üzerine Avusturya hükümeti, kaleme alınış biçimi kabulünü olanaksız kılan bir ültimatomla 
Sırbistan’ı kışkırttı. Ne var ki, Sırbistan’a karşı açılacak bir savaşın bu ülkenin müttefiki 
Rusya’yı, ardından da Fransa ile Büyük Britanya’yı da savaşın içine sokması kaçınılmazdı.

Avusturya’nın ültimatomu duyulunca birçok ülkede savaş kışkırtıcılığına karşı protestolar yükseldi. 
Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) yönetim kurulunun 25 Temmuz 1914 günlü bildirisinde şöyle 
deniyordu: “Banşta ağzınızı tıkayan, sizi hor gören, iliğinizi emen egemen sınıflar, sizi kurbanlık 
kıtalar gibi kullanmak istiyorlar. Her yerde zorbalann kulaklan çınlasın: Savaş istemiyoruz! Kahrolsun 

savaş! Yaşasın halkların uluslararası kardeşliği!” Parti başkanı Hugo Haase, 29 Temmuz 1914’te Uluslararası 
Sosyalist Büro’nun  Brüksel’deki toplantısında savaş aleyhinde konuştu. Ancak, aynı toplantıya 
"kardeş partileri” Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nin gün görmüş başkanı Victor Adler’in 
gönderdiği mesaj, hem SPD önderlerinin maneviyatını bozması, hem de II. Entemasyonal’in 
tutumunun ilk simgesel işareti olması bakımından önemliydi. Adler, “Şimdiye dek savaşın olmaması 
için elimizden geldiğince mücadele ettik. Fakat artık bizden eylem beklemeyin! Savaş halindeyiz. Basın 
organlanmız susturuldu.” diyordu. Bu arada, 26 Temmuz ile 30 Temmuz 1914 arasında Almanya’nın 
58 kentinde savaşa karşı yapılan büyük kitle gösterilerine katılanlann sayısı yanm milyona yaklaşıyordu. 
Ülkenin her yanma yayılan bu dev gösteriler, egemen sınıfın körüklediği şovenizm isterisine 
karşı devrimci işçilerin açık tepkisini dile getiriyordu.

Savaş Karşısında Teslimiyet
Savaş halinin ilan edildiği ve askerî harekâtın fiilen başladığı gün olan 31 Temmuz’da ise 
SPD yönetimi, işçileri “sonuna kadar sabırla beklemeye” çağırdı. Aslında 1913’de “burjuvaziye 
karşı” bir gelişme olarak gördüğü için, silahlanma harcamalannı finanse etmek için konan 
servet vergisinin yasalaşmasını sağlayan kilit oylan veren SPD parlamento grubu; Alman 
militarizmine yolu daha bir yıl önce açmıştı. Şimdi de parti yönetimi, bütün ülkeyi sararak, 
en bilinçli unsurlan dışında işçi sınıfim da etkilemeye başlayan milliyetçi propagandadan 
ürkmeye başlamıştı. “Çekimserlik” olarak belirledikleri eğilimlerini kesinleştirmek için. Alman 
ordusunun savaşacağı ilk cephe olan Fransa’daki “kardeşleriyle” mutabakata varma ihtiyacı 
duyarak, Hermann Müller’i 1 Ağustos’ta Paris’e gönderdiler. Ancak aynı gün, banşçı önderleri 
[aures’nin bir sağcı tarafından öldürülmesiyle büyük bir dağınıklık içine giren Fransız sosyalistleri, 
SPD’nin “karşılıkh çekimserhk” formülünü, “ülkemize saldınlırsa çekimser kalamayız” kaydıyla 
benimsediler; böylece karşılıklı aranan güvence askıda kaldı. Bu belirsizlik, SPD’nin reformist 
kanadına atılım fırsatı verdi. Sağ kanattan Friedrich Stampfer, Alman işçilerine “kadınlanmızı 
Kazak atlılannm canavarlıklanna teslim edemeyiz!” diye hitap eden savaş çığırtkanı yazılar 
yazmaya başladı. Reformist kanadın odağını oluşturan sendikacı önderler, savaş sırasında 
faaliyetlerini sürdürme güvencesini devletten alarak uzlaşalar. Parti önderlerinden Ludwig Frank, 
savaş sonrasında önemli reformlar için burjuvaziyle masaya oturmayı sağlayacak meşruiyeti sağlama 
kaygısıyla işçi sınıfının savaşa katılmasını savundu ve kendisi de gönüllü yazıldı. Reichstag’ın toplantıya 
çağnidığı günden bir gün önce, 3 Ağustos’ta, toplanan sosyal demokrat grup, hükümetin talep 
ettiği savaş ödeneklerine olumlu oy vermeyi, aralannda Kari Liebknecht’in de bulunduğu 14 
milletvekilinin muhalefetine karşın, 78 oyla kararlaştırdı. Karara muhalif kalan sosyal demokrat 
parlamenterlerin de grup disiplinine uymasıyla, 4  Ağustos 1914 günü yapılan oylamada SPD, 
kendi buıjuva devletinin emperyalist savaşma oy birliğiyle arka çıkmış oldu. 4 Ağustos’u 
izleyen birkaç günde Avusturya, Fransız, Belçika ve İngiliz sosyal demokrasileri, birbiri ardınca 
kendi” ülkelerinin savaşını “ulusal savunma”nm meşruluğu adına desteklediler.

BAUER, OTTO 
( 1881- 1938)

Ulusal sorun konusunda “ ulusal kültürel özerklik” 
kuramını savunan, AvusturyalI sosyal demokrat Otto 
Bauer 5 Eylül 1881'de Viyana’da doğdu. Hukuk öğreni
mi gördükten sonra siyasal faaliyetini Avusturya Sosyal 
Demokrat Partisi içinde sürdüren Bauer, zengin bir aile
ye mensuptu. Sosyal demokrat hareket içinde kısa bir 
sürede sivrildi, Victor Adler ile birlikte önce Der Kampf 
(Kavga) dergisini çıkardı ve ardından bir çeşit sosyalist 
eğitim hareketi olan Die Zukunft’un (Gelecek) başını 
çekti. 1904’te milletvekili olan Bauer, uzun bir süre 
sosyal demokrat partinin parlamento grubunun sekre
terliğini yaptı. 1907’de yazmış olduğu Die Natlortalltae- 
tenfrage und die Sozialdemokratie (Ulusal Sorun ve 
Sosyal Demokrasi) büyük tartışmalara yolaçtı. Lenin, 
Bauer’in öne sürdüğü “ ulusal kültürel özerklik” konu
sundaki tezlere, bunların aslında burjuva milliyetçiliği
nin sloganı olduğunu; Bauer’in savunduğu “kültür”ün 
gerçek anlamda toprak sahiplerinin, burjuvaların veya 
küçük burjuvaların kültürü olduğunu söyleyerek karşı 
çıktı. Bauer’in özellikle Avusturya-Macaristan İmpara- 
torluğu’nun çöküş döneminin koşulları içinde savundu
ğu bu tezler, ulusal unsurun çok fazla abartılmış biçi
miyle gelişti ve sonunda uzlaşmacı bir programla nokta
landı.

II. Enternasyonal içinde Avusturya sosyalistlerinin en 
etkin kişilerinden biri olan Otto Bauer, partinin yayın 
organı Arbelterzeitung'un (İşçi Gazetesi) yayın yönet
menliğini de yaptı. I. Dünya Savaşı’nda Rusya cephesin
de savaştı ve esir düştü. Bu sırada Şubat Devrimi’nde 
Petrograd’da Menşeviklerle ilişki kurdu. Savaştan sonra 
Avusturya’ya döndüğünde kendini daha aktif bir siyasal 
mücadelenin İçinde buldu, Avusturya’nın Almanya’ya 
katılmasının (Anschluss) öncülüğünü yaptı. Savaş so
nunda savunma bakanı olduğu sırada, 2 Mart 1919’da 
daha önce İtilaf Devletleri tarafından reddedilen Ans
chluss Antlaşması’nı imzaladı. Bir süre sonra da bu 
antlaşmanın kabul edilmesi üzerine bakanlıktan aynidı. 
1929’dan 1934’e kadar tekrar milletvekili olan Bauer, 
1934’te başarısızlıkla sonuçlanan Viyana ayaklanmasın
dan sonra önce Çekoslovakya’ya ardından da Fransa’ya 
kaçmak zorunda kaldı. Dört yıl sonra da 4 Temmuz 
1938’de Paris’te öldü.

Faşizm konusundaki çözümlemeleriyle de Avusturya 
sosyal demokrat hareketine katkılarda bulunan Otto Bau- 
er’ln “ulusal kültürel özerklik” kavramı Lenin tarafından 
“ okşamadan edemediği sevimli bir hayvanı” olarak ni
telendirilmiş ve burjuva milliyetçiliğinin aldatmacı, uz
laşmacı sloganı olarak tanımlanmıştır.



ÖEmperyalizm

Berlin'de bir yiyecek kuyruğu. 1914-1918 arasındaki 
dört yıl, AIntan halkının savaş konusundaki tavrını 
giderek değiştirdi. General Luddendorf'un 1918'de 

yaptığı ‘‘topyekûn savaş" çağrısı, cephede ve cephe 
gerisinde savaşın tüm olumsuz etkilerini görmekte 

olan Alman halkında en küçük bir yankı bile 
görmeyecekti. Savaşın ilk yıllarda ekonomiye getirdiği 

canlılık, talepte ve kârlılık oranlarındaki hızlı artış, 
savaş ilerledikçe kaynaklann tükenmesine, ekonominin 

hızla çöküşe yaklaşmasına dönüşecek, savaşın son 
yılında halkın en temel taleplerinin bile 

karşılanamamasına yol açacaktı. Bu ekonomik çöküş, 
savaştan en fazla etkilenen iki ülkede, Rusya ve 

Almanya'da toplumsal huzursuzluğun bir devrim 
dalgasına dönüşmesine yol açtı. Şubat 1917'deki Rus
n ı̂/rlml'ni lOİO Alman Ŝ l̂ ı

II. Enternasyonalin ilkelerine sadık kalan partiler, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Bolşevikler), 
Sırp Sosyal Demokrat Partisi ve Bulgar Dar Sosyalistler'inden ibaretti. Duma’nın hükümete 
güvenoyu ve savaş kredilerinin oylanmasına ayrılan oturumunda parti ve Duma grubu adına 
konuşan Haustov, savaşı emperyalist yağma poUtikasmm yarattığını, savaşın sorumluluğunun 
savaşan devletlerin hepsinin yöneticilerine ait olduğunu açıkladı. Haustov’un konuşmasından 
sonra grup salonu terketti ve oylamaya katılmadı. Salondan çıkanlar arasında Trudovik ve 
Menşevik milletvekilleri de vardı. Temmuz ayında Rusya’da savaş aleyhtan büyük grevler ve 
gösteriler düzenlendi. Ancak, Rus sosyal demokratlan, 1914’de aralanndaki birliği 
gerçekleştirmiş olsalar bile, Çar’ın savaşçı politikasına karşı etkin bir muhalefet ortaya 
koyabilecek durumda değillerdi. Rus hükümetinin Avusturya’ya karşı Sırbistan’ı destekleme 
karan verdiği vakit kabaran Slav milliyetçiliği dalgası, Almanya Rusya’ya karşı savaş ilan 
ettiğinden daha da antı. Yalnızca Rus sosyal devrimcilerinin önemli bir bölümü değil, Rus 
Marksizminin babası sayılan Plehanov da Rus milliyetçiliği saflannda yerini almıştı. Bununla 
birlikte, sosyal demokratlann gerek Rusya içinde bulunan bölümüne gerekse Lenin gibi ülke 
dışında bulunan bölümüne dahil olanlann hemen hepsi, savaş aleyhtan tutumlanndan 
dönmediler. Ancak, bunlann çok azı, Lenin’in, savaşı Rusya ve dünya çapında devrime 
dönüştürme yolundaki tezini benimsiyorlardı. Sırp parlamentosundaki iki sosyal demokrat ve 
Blagoev önderliğindeki Bulgar Sosyal Demokrat Fanisi, Dar Sosyalistlerdin (Tesni Socialisti) 13 
milletvekili de hükümetin istediği savaş ödeneklerine olumlu oy vermeyi reddettiler. Savaşa ilk 
evrede katılmayan İtalya’da, Partito Socialista Italiano (Sosyalist Parti) savaş ihtimali karşısında 
“ne savaşa katılma, ne de sabote etme” şeklinde pasifist bir karar aldı. Bu partinin tavn 
savaş içinde radikalleşecekti. Tarafsız kalan Hollanda’da ise, Gorters, Pannekoek gibi önderlerin 
yönetimindeki II. Enternasyonal üyesi Communistische Partij Nederland (Hollanda Komünist 
Panisi), “iç banş” kavramına karşı çıkarak, anarko-sendikalist örgütlerle birlikte, hükümetin 
seferberlik ilanını sabote etmeye dönük bir faaliyet gösterdi.

Savaşa yolaçan çatışmalann taraflan olan beş devletten sonuncusu olarak İngiltere’nin savaş 
dışında kalması olasılığı, Belçika’nın Almanlar tarafmdan işgali sonucunda gerçekleşme şansını 
tümüyle yitirmişti. Uluslararası Sosyalist Bûro’nun  Brüksel »toplantısından dönen İngiliz 
sosyalizminin Uderleri, Enternasyonalin İngiltere şubesini savaş aleyhtan gösteriler düzenlemeye 
ikna ettiler. Yapılan bu gösterilere rağmen, somut hiçbir gelişme sağlanamadı. Keir Hardie’nin 
savaşı önlemek için ısrarla savunduğu genel grev tezi, dikkate dahi alınmadı. İngiliz 
sosyalistleri arasında, İngiliz hükümetinin, Rusya’yı ve Almanya’yı saldırgan tutumlanndan 
vazgeçmeye ikna edebileceğini umut edenler vardı. Aynca, "İngiltere’nin her şeye rağmen 
savaşa girmemesini arzulayanlar bulunuyordu. Ancak, bunlar çok küçük azınlıktı. Buna 
karşılık, Britanya Sosyalist Parfisi’nin başkanı Hyndman, uzun süredir Almanya’ya karşı 
silahlanmayı savunmaktaydı. Öte yandan, İşçi Partisini denetim altında bulunduran sendikalar. 
Alman ordulannm Belçika üzerinden Fransa’ya saldırması karşısında büyük bir çoğunlukla 
savaş karanm desteklemek noktasına geldiler. Bu durum karşısında, o dönemde İngiltere’de 
entemasyonalist hareketin başlıca siyasal temsilcisi olarak faaliyet gösteren Bağımsız İşçi Partisi 
(ILP)’nin liderleri, Sir Edward Grey’in yürüttüğü dış politikayı benimsememekte ve özellikle 
Rusya ile ittifaka karşı çıkmaktaydılar. Ansızın bir oldu bitti niteliğiyle savaş olgusu ile karşı 
karşıya kaldıklannda İngiliz hükümetinin savaş dışı kalması ve eline geçen ilk fırsatta arabulucu 
rolü oynaması için ısrarlı uyanlarda bulundular. Ancak, bu tavırlannda İngiliz işçi hareketinin 
asıl gövdesini yanlanna çekmeleri mümkün olmadı. Bu dönemde İngiliz İşçi Partisi ve 
sendikalar Bağımsız İşçi Partisinden farklı olarak, II. Enternasyonal bünyesinde sınırlı ölçüde 
varlık gösteriyorlardı ve savaş konusundaki görüşmelerin ancak çok az bir bölümüne 
kanimışlardı. Öte yanda, İşçi Partisi henüz bir sosyalist parti olma iddiasını taşımıyordu.



Taylonxm : B ilim sel 
Yönetim  Yöntem i

19. yüzyılın son on yılında ortaya çıkan ve öncülüğü
nü Frederic Winslow Taylor’un yaptığı bilimsel yönetim 
hareketi, teknolojik gelişmelerden çok, yönetim metod- 
lannda ve emeğin örgütlenmesinde ortaya çıkan bir
takım gelişmelerin sonucudur. 19. yüzyılın başında iş
letmelerin önemli ölçüde büyümesi, sanayide tekelci 
örgütlenmelerin başlaması ve bilimin amaçlı ve sistemli 
olarak üretime uygulanması bu gelişmelerden bazılandır.

Bilimsel yönetim veya Taylorizm, hızla büyüyen kapi
talist işletmelerde ortaya çıkan ve emeğin kontrolüyle 
ilgili bir dolu karmaşık sorunu çözmek için bilimsel yön
temlerin kullanılmasıdır. ,

19. yüzyılın son yıllarında Amerika’da sanayi işletme
lerinin büyüyen ölçeği ve karmaşıklığı ve işt>ölümünün 
öneminin vurgulanması, ciddi eşgüdüm sorunlan yarat
maktaydı. Çok geniş maddi ve beşeri kaynaklann iç 
örgütlenmesi için geleneksel yönetim yöntemleri yeterli 
olamıyordu. Sanayi işletmelerinde çalışanlann birbirle
riyle ve makinelerle olan ilişkilerinin çözümlenmesine 
ve rasyonelleşmesine gereksinim vardı. İşte bilimsel 
yönetim, hem bu iş ilişkilerinin çözümlenmesi hem de 
işyeri hakkında yeni bir felsefe İle ilgiliydi; yani hem 
maddi hem de ideolojik bir savla ortaya çıkıyordu.

F.W. Taylor, 1911’de Amerika’da yayınlanan Bilimsel 
Yönetim İlkeleri isimli kitabıyla sistemini sanayi dünya
sına duyurdu. Taylor’a göte, işçiler kendilerinin ulaşabi
lecekleri azami hızın altında üretim yapmayı alışkanlık 
haline getirmişlerdi. Taylor, yöneticilerin varolan üretim 
teknikleri hakkındaki bilgilerinin yetersizliğine dikkati 
çekiyor ve işçilerin azami hızlannın altında çalışmalan- 
na engel oimamalannı onlann bu bilgisizliklerine bağlı
yordu. Yöneticiler tek tek işlerin nasıl yapıldığının dik
katli bir incelemesini yaparak ve teşvik veya prim öde
me sistemini uygulayarak, işyerlerinde işçilerin bu alış- 
kanlıklannın üstesinden gelebileceklerdi. Böylece Tay
lorizm, bilimsel çalışma sayesinde kontrolle ilgili olarak 
doğan bunalımlan çözebilecekti. O dönemde üretim ile 
ilgili işlerin ne kadar çaİHik yapılabileceği konusundaki 
bilgi ve üretimin örgütlenmesi bugünle kıyaslanamaya
cak kadar geniş ölçüde işçi ve ustabaşılann tekelindey
di. Personelin seçiminden, dinlenme zamanlan ve işten 
çıkarmalara kadar birçok karar ustabaşılar tarafından 
ve farklı biçimlerde alınıyordu. Taylor bu tür düzenleme
lerin yetersizliğine ve gelişigüzelliğine dikkati çekerek, 
bu keyfi düzenlemeler yerine üretimi azami noktaya 
ulaştıncı bir trilimsel yönetim yöntemi önerdi. Taylor’un 
bu yöntemi, aslında çok yeni ve özgün bir buluş değildi. 
Taylor, 19. yüzyılın başından itibaren Ingiltere ve Ameri
ka Birleşik Devletleri’nde filizlenen ve güçlenen fikirie- 
rin bir sentezini yaptı; sistemleştirilmemiş ve birliirin- 
den kopuk bir dizi girişim ve deneyi bir araya getirerek 
onlara bir felsefe ve isim kazandırdı.

Taylorizmin temel amacı özellikle imalat düzeyinde 
verimliliği artırmaktı. Bir sanayi örgütü belirli yasalar 
tarafından yönetilmekteydi. Bu yasalar gözlem ve deney 
yoluyla bulunabilirse, üretimi düzenlemekte kullanılabi
lir, böylece de azami verimlilik sağlâhabilirdl. Taylor, 
işçinin yaptığı işi kendi kontrolünde tutması ve yavaş
latmasına engel olmak için kontrolün o güne dek kulla
nılan üç elemanında da değişme önerdi: ilk olarak, bir 
İşletme yönetiminin, üretimin nasıl oluştuğunu aynntıla- 
nyla bilmedikçe, iş ve görevlerin yönlendirilmesini ya
pamayacağını savundu. Üretimi anlamak İçin, ‘zaman 
ve hareket’ etüdierini ve daha genel otarak, üretim akışı
nın sistematik olarak incelenmesini önerdi. Sanayideki 
her iş, her süreç İçin bir tek ‘en iyi yapış yolu’ vardı 
ve bu özgül yolu bulabilmek ancak bu iş veya süreci

bilimsel bir incelemeye tabi tutmakla mümkündü. Örne
ğin, bir üretim faaliyeti için en verimli olabilecek araçlan 
saptamak üzere çok çeşitli araçlar denenmeliydi. Bir 
işin yapımı esnasında en düşük düzeyde yorgunluk ya
ratan ve en az zaman alıcı hareketi bulmak üzere, o 
iş için gerekli değişik sayıda hareketler değerlendirilme
liydi.

Bütün bu incelemeler ve deneyler sonucu yönetim, 
bir işçi için bir günlük çalışmanın ne olması gerektiği 
hakkında bilgi sahibi olacaktı. Eğer yönetim, bir işgünü 
lx>yunca ne kadar iş yapılabileceğini bilmiyorsa, ‘adil 
bir işgünü çalışması’ için nasıl pazarlık yapabilirdi? Öte 
yandan, yönetimin üretim hakkında aynntılı bilgi sahibi 
olması, parça başına ödeme yöntemi l>akımından da 
önemliydi. Parça liaşına ödeme, emek gücünden ziya
de, gerçekten kullanılan emeğe yapılan bir ödemeydi 
ve bu nedenle emek gücünü emeğe dönüştürme soru
nuna otomatik bir çözüm öneriyordu. Ne var ki, yöne
tim, bir işin ne kadar hızla ve üretimin hangi miktarda 
yapılabileceği hakkındaki bilgi için işçilere bağımlı oldu
ğu sürece, yani işçiler bu ‘özel bilgi’yi tekellerinde tut
tuklar sürece, parça başına ödeme yönteminden yeterli 
fayda sağlanamazdı. Bilimsel yönetim, maddeci savını 
tam da bu noktada odaklaştırdı ve ‘işin bilimsel çözüm- 
lemesi’ne yöneldi. Bilimsel çözümleme, standartlar, en 
iyi ve en hızlı telaıikler ve benzeri konularda çok geniş 
bir bilgi kümesi oluşturdu. Aynca, Taylor bu geniş bilgi 
kümesini yöneticilerin tek tek öğrenebilmelerinin ola
naksızlığını düşünerek bu bilgilerin sistemleştirilip etkili 
kullanımını sağlayacak bir işletme planlama bölümü öner
di.

Bilimsel yönetim, yapılan işin değerlendirilmesi ola
rak bilinen İkinci kontrol elemanının da gözden geçiril
mesini ve sistemleştirilmesinl gerekli kıldı. Önceki sis
temlerde, ustabaşı ürün çıkışını keyfi bir biçimde kendi
si düzenliyordu. Taylor bunun karşısında işlevsel usta- 
başılığı önerdi. Geleneksel ustabaşının yaptığı işler par
çalara aynlıp her biri bir ustabaşı tarafından değerlendi- 
riMiğlnde değerlendirme süreci sistemleştirilmiş olacaktı.

Taylor, üçüncü kontrol elemanı olan ‘ödül ve ceza’ 
için ‘ücret teşvik sistemi’ni kullandı. İşletmeye rasyonel 
yöntemleri sokmak yönetimin göreviydi; ancak, işçiler 
de bu yeni çalışma sistemini iıabul etmeye istekli olma
lıydılar. Kişinin çalışmak İçin birincil güdüsü Taylor’a 
göte, parasaklı. İşçilerin, mühendisler tarafından sapta
nan standartlara ulaşabilmeleri için uygulanan bu sis
tem, parça başı iş temeline dayalı bir ücret teşvik planı
nı, yani yapılan işin miktanna bağlı bir ödemeyi içer
mekteydi.

Kısaca, Taylor, yapılan iş ile ilgili faaliyetlerin planlan
masını, bu işleri yapacak uygun işçilerin seçilip sistemli 
olarak yetiştirilmesini ve parasal teşvik sistemi ile üreti
min azamiye çıkanlacağını kuvvetle savundu.

Taylor, ‘bilimsel yönetim’i sanayiin birçok sorununun 
çözümünde önemli bir yol olarak gördü. Her şeyden 
önce, bilimsel yönetimin uygulanması, ürünün niteliğini 
ve niceliğini artıracaktı. Taylor ve takipçilerinin savı, 
hem işverenlerin hem de işçilerin bu artıştan çıkan oklu
ğuydu. Artan üretim, emeğin maliyetini düşürecek, iş
verenler İçin daha fazla kâr yaratacak, bu da neticede 
yüksek işçi ücretleri ödenmesine İmkan yaratacaictı. Ay
nca, bilimsel yönetim sadece üretimi artırmakla kalma
yacak, aynı zamanda sınıf çatışmasına da bir çözüm 
getirecekti. Taylor’a göre bu çözümü getirecek olan 
‘bilim’di. Bir kez iş ve üretimi yöneten doğal yasalar 
keşfedilince, bir işi yapmak için gerekli uygun zaman 
ve bunun İçin ödenecek uygun ücret nesnel ve bilimsel 
bir biçimde saptat^billrdl. Bu bilimsel olgular karşısın
da pazarlık yapılamayacağına göre, çatışmaya ve sendl- 
kalann rolüne de gerek kalmayacağı açıktı. Taylor, bi
limsel yöntemi yaygınlaştırdıktan otuz yıl boyunca Ame
rika Birleşik Devletleri'nde bir tek grevin bile olmadığını

Seri üretimi mümkün kılan Taylorizm, ancak üretilen 
mallar kitlesel olarak tüketilebildiği takdirde kapitalizm 
için kârii olabilir. Bu bakımdan, insanlarda ihtiyaç 
yaratmayı hedefleyen reklamcılıktaki ilk atılımların, 
Taylor'ı izleyen yıllarda görülmesi tesadüfi değildir.

iddia ettiyse de kayıtlar bunun l>öyle olmadığını gösterir.

Taylorizmin temel başansızlığı, işyerinde kontrol bu- 
nalımlannı çözmede etkili olamayışıdır. Büyük firmalar
da Taylorcu standartlan empoze etmek isteyen yöne
timler, işçilerin direnme gücüyle karşılaştılar. Özellikle, 
çok uzmanlaşmış makineciler, zaman ve hareket ölçü
mü yapacak kişi fabrikada görünür görünmez yaptıklan 
işi tnrakmaya başladılar. Bilimin işçinin işi yavaşlatma 
ve kendine göre ayarlama yeteneğini yok edebileceği 
ve işçi-patron ahengini kurup fabrika içi mücadeleyi 
yönetim lehine dönüştüreceği iddialan işçilerin muhale
feti ile çürütüldü.

Emeğin, tıeceriyi esas alan süreçlerden bilimi esas 
alan süreçlere en hızlı tempoyla dönüştüğü bir dönem
de, kuramsal bir yapı ve sistematik bir uygulama olarak 
ortaya çıkan modem yönetim, üç temel ilke üzerinde 
inşa edilmişti: (1) Emek süreci hakkındaki bilginin topla
nıp geliştirilmesi; (2) bu bilginin işçilerce sahip olunma
sının engellenmesi ve yönetimin tekeline girmesi; ve 
(3) bilgi üzerindeki bu tekelin emek sürecinin her aşa
masını ve sürecin uygulanma biçimini kontrol etmek 
için kullanılması.

Son onbeş sene içinde büyük önem kazanan ‘emek 
süreci’ tartışmalan içinde Taylorizm, bu ilkeler açısın
dan yeniden değerlendirildi ve kuvvetli bir biçimde eleş
tirildi. Harry Braverman, bilimsel yönetimi sermayenin 
emek üzerindeki egemenliğini güçlendirici bir araç ola
rak tanımlar. Bilimsel yönetim, yabancılaşmış emeği 
kontrol etme ve işçiyi giderek artan bir şekilde sermaye 
aracı haline dönüştürme sürecinin bir parçasıydı. Bra
verman bilimsel yönetimin İşçiler üzerindeki etkilerini 
şu şekilde sıralar: Kafa emeğinin kol emeğinden aynlışı, 
üretimle doğrudan uğraşan işçilere olan gereksinimi 
azaitmatctaydı; çünkü, bu aynlış onlan zaman alıcı zihin
sel fonksiyonlardan ayınyordu.



Tasanm (kafa emeğinin bir boyutu olarak) ve yürüt
menin birbirinden ayrılışının ikinci bir sonucu, emek 
sürecinin farklı alanlar ve farklı işçi gruplan arasında 
bötünmesiydi. Bir taraftan üretimin fiziksel süreçleri yü
rütülürken diğer taraftan tasanm, planlama, hesaplama 
ve kayıt tutma işleri yapılıyordu. Bir başka deyişle, üre
tim süreci önce kâğıt üzerinde yer alıyor, sonra fiziksel 
biçimi ile gerçekleşiyordu. Böylece, yabancılaşmış eme
ğin ve antagonistik sosyal ilişkilerin çerçevesinde, kafa 
ve kol yalnızca aynimakla kalmayıp parçalanıyor ve bir
birine düşman oluyordu.

Daha önemli bir etki ise, işçinin zanaat bilgisinin zana
at becerisinden aynlması idi. İşçinin zanaatında gerekli 
dan öge, el becerisi değil onun beyninde depolanmış 
bilgi idi. İşçi bu bilgiden soyutlanıp onu yönetime kaptır
dığında geriye hiçbir şey kalmıyor ve o sadece yöneti
min canlı bir aracı oluyordu.

İngiliz işçileri, kaçınılmaz olarak iki seçenekle karşı karşı kalmışlardı. Ya son derece güçlü biı 
kamuoyu tepkisini göze alarak savaşa karşı çıkacaklar ya da her şeyi göze alarak Almanya’m ı 
zaferini engellemek için savaşa katılacaklardı. Bu konuda. Bağımsız İşçi Partisi içinde de bi 
birlik yoktu. Partinin aynı zamanda sendikacı olan liderlerinden. Ciynes’in öncülüğündeki bir 
grup, savaş çabalanna tam destek vermeden yanaydı. Buna karşılık çoğunluk teşkil eden 
Philip Snowden’in başkanlığındaki grup, savaşa muhalif kalmakla birlikte bu yönde ciddi ve 
somut hiçbir adım atamadı. Bu iki grup arasında kalan Keir Hardie, savaşı önlemek için bel 
bağladığı genel grevin gerçekleşmediğini görmenin hayal kırıklığı içinde, hastalandı ve Eylül 
1915’te öldü. Bu arada, İşçi Partisi başkanlığından istifa eden Ramsay MacDonald, savaş bir 
kere başlayınca mutlaka kazanılmahdır diyerek savaş aleyhtarı kampanyalara karşı cephe aldı.

Fransa’da ise sosyalist hareketin iki önde gelen lideri, Guesde ve Sembat 26 Ağustos 1914’te 
yeniden oluşturulan Viviani hükümetinde görev aldılar. Belçika’da Emile Vandervelde 
Ağustos’da kabinede yer aldı. İngiltere’de işçilerin temsilcilerinin hükümette yer almaları. Mayıs 
1915’te gerçekleşti. Arthur Henderson, eğitim bakanı oldu. Aynca, Brace ve Roberts daha az 
önemli bazı hükümet görevlerine atandı.

Diğer taraftan, işçinin emek süreci üzerindeki kontro
lünün azaltılması sermaye birikiminin sürekliliği için ge
rekliydi. Eğer işçiler kendi işlerini yürütmeye devam 
etseler, onlan sermaye tarafından arzulanan çalışma 
hızına ve metodolojik verimliliğe zoriamak mümkün ol
mayacaktı.

Bu yaklaşımla bilimsel yönetim, kapitalist toplumda 
emek sömürüsünün etkinliğini artırmanın aracı olarak 
görülmelidir. Bilimsel yönetim, genel olarak emeği de
ğil, emeğin sermayenin gereksinimlerine nasıl uyariana- 
cağını araştırmaktaydı. Bu işleviyle de, işyerinde bilimin 
bir temsiteisi olarak değil, bilimi maske olarak kullanan 
bir yönetimin temsiteisi olarak bulunmaktaydı ve gerçek 
bilimsellikten uzaktı.

Bilimsel yönetim, teşvik-verimlilik sorununa tatmin 
edici bir çözüm sağlayamadı; çünkü, Taylorcular meka
nik bir referans noktasından yola çıkarak, İşçiyi daima 
sosyal ortamının dışında, yalıtılmış bir birey olarak algı
ladılar ve sorunla en yakından ilgili değişkenleri dışladı
lar. Örneğin, işçinin sosyal bir variık olduğu ve içinde 
bulunduğu grubun kültüründen, iş arkadaşlanndan ve 
daha geniş toplumsal çevreden etkilenebileceği düşü
nülmedi. Aynca, Taylorcu çözümlemede işçinin duygu- 
iannın, tutumlannın ve özel amaçlannın da önemi yok
tu. Taylor, birey davranışını etkileyen tüm bu etmenlerin 
üretim sorunu ile ilişkisi olmadığını varsaydı. Kısaca 
Taylorizm, örgütsel davranışın sosyolojik ve psikolojik 
değişkenlerini gözardı etti.

Bilimsel yönetim konusundaki yazın, bilimsel yöneti
min önemli, fakat sınırii Ur rol oynadığını ortaya koyar. 
Bilimsel yönetimin önemi, bir arada bulunan kaynaklan 
sistematik bir biçimde kontrol sorunu İçin kullanabilme 
imkânlanna işaret etmesinde yatar. Yönetim kuramcılan 
arasında bu konuda tam bir uyuşma olmamakla biriikte, 
bu yönetimin sanayie çok geniş bir biçimde girmediği 
ve sınırii kaldığı genellikle kabul edilmektedir. Taylorlz- 
me bir düşünceden çok bir yönetim uygulaması olarak 
bakılırsa vadettiMerinl yerine getiremediği görülür.

Bütün bu sınıriilıklanna ve başansızlıklanna rağmen, 
bilimsel yönetim hareketinin modem işletmelerin ve 
emek süreci İçeren bütün kurumlann şekillenmesindeki 
etkisi gözden kaçmlmamalıdır. Bugün sanayi işletmele
rinde görülen kontrolün modem biçimlerinde ve emek 
sürecinin örgütlenmesinde Taylorizmin izleri vardır.

Taytorizm, emek-sermaye çatışmasına getirdiği sahte- 
bilimsel çözüm, yönetim yanlısı yaklaşımı ve muhafaza
kâr eğilimi ile gözden düşmüş ve sendikalar Taylorizme 
geniş çapta muhalefet etmiştir. Bugün işletmelerde var
lığını devam ettirebilen Taylorcu özellikler ise yerierini 
emek sürecini kontrol eden ve verimlilik artışını sağla
maya çalışan datia gelişmiş yöntemlere bırakmışlardır.

YILDIZ ECEVİT

II. EntemasyonaVin İflası
Egemen sınıflarla “ulusal düşman”a karşı bir savunma ve saldın ittifakı içine giren sosyalist 
partilerin hiçbirinde trajik bir suçluluk duygusu eksik değildi. Ne de olsa “düşman” kampın 
içinde yer alanlar arasında, savaşın patlak verdiği ana dek kendileriyle dayanışma içinde 
bulunduklan sınıf yoldaşlan ve “kardeş partiler”i de vardı. Sosyalist partiler, Entemasyonarin 
daha önce hiç çözmeye çalışmadığı bir çelişkinin içinde bocalıyorlardı. Enternasyonal, işçi 
sımfinm dış saldınlara karşı ulusal savunma hakkını tammış, ama aynı zamanda partileri, 
savaşın doğuracağı bunalımı kapitalist egemenliğin devrilmesi için kullanmakla görevlendirmişti. 
Gelgeldim, ulusal savunma hakkına sahip çıkan partilerin egemen sınıflara karşı mücadelı 
ederek ülke savunmasını zayıflatmalan beklenemezdi. Savaş patlak verene değin bütün 
sosyalist partiler, savaşlann ilk nedenini kapitalizmin emperyalist doğasında görmüşler, banş 
içinde mücadeleyi ortak görevleri saymışlardı. Oysa, şimdi savaşı kendi davalan haline 
getiriyor, savaşın sorumluluğunu kendi ülkelerinin değil, düşman ülkelerin egemen smıflanna 
yüklüyorlardı. Amk hedefleri kendi ülkelerinin içinde yer aldığı devletler grubunun zaferi, 
karşı kampta yer alan sosyalist partilerin desteklediği ülkeler grubunun ise yenilgisiydi.

Avrupa sosyal demokrat partilerinin çoğunluğunun şovenizm girdabına yuvarlanması, II. Entemasyonal’h  
bütün pratik işlerliğini ortadan kaldırdı. Pasifist McDonald’ın yerine Labour Party’nin  (İngiliz 
İşçi Partisi) başına geçen Henderson, beş arkadaşıyla birlikte, emperyalist savaşı yürüten İngiliz 
hükümetinde bakan olarak yeraldı. Entemasyonal’in yürütme organı olan Uluslararası Sosyalist 
Büro’nun  başkanı Belçikalı Emile Vandervelde, ülkesinin savaş kabinesinde görev aldı. Görevi 
farklı uluslardan proleterleri birbirieriyie değil, hep birlikte savaşa ve emperyalizme karşı 
savaşmaya çağırmak olan Vandervelde, amk bütün çabalannı tarafsız ülkelerin sosyalistlerini 
ittifak devlederine (Almanya, Avusturya-Macaristan) karşı üçlü itilâfın (İngiltere, Fransa, Rusya) 
yanına çekmeye ayınyordu. Vandervelde, daha da ileri giderek Rus sosyalistlerini “demokrasi” 
ve “sosyalizm” adına kendileri gibi sosyal-şoven bir politika benimsemeye. Çarlığı siyasal ve 
manevî açıdan desteklemeye, Duma’da savaş ödenekleri lehine oy vermeye çağınyordu. 
Rusya’daki her iki sosyalist partinin, hem Bolşeviklerin hem de Menşeviklerin, Vandervelde’ye 
cevabı anlamlıydı. Menşevikler adına cevap veren Lavin; “Rus sosyalistleri, kendi hükümederini 
başkalanndan iyi tanırlar ve onun uzlaşmaz düşmanlan olarak kalmaya davet ederler” derken Bolşevil 
yürütme komitesinin cevap yazısında Almanya’daki Prusya egemenliğinin antidemokratik karakter 
konusunda kuşku bulunmamakla birlikte Rus sosyal demokradannm “işçi sınıfının öteki, daha 
az tehlikeli olmayan düşmanını -Rus mutlakiyetçiliğini- unutmayacaklan” vurgulanıyordu.

Liebknecht’in Çılaşı ve Sosyal Pasifizm

SPD Reichstag grubunun azınlık kanadı, 28 Kasım 1914’te bir toplantı düzenledi. Bu 
toplannda birçok muhalif parlamenter. Kari Liebknecht’in görüşüne kanlarak, savaş ödenekleri 
aleyhine oy vermenin sosyalistler için ilkesel bir yükümlülük olduğunu .kabul ettiler. Ama bu 
“merkezci” yöneticiler, bu yükümlülüğü eyleme geçirmekten parti disiplini ve partinin birliğini 
koruma gerekçesiyle kaçındılar. Böylece Liebknecht, parlamentonun 2 Aralık 1914 günlü 
oturumunda savaş ödeneklerine olumsuz oy vermede tek başına kaldı. Liebknecht’in karşı oy 
gerekçesi, sansüre uğradıysa da partinin sol kanadınca illegal bildiri halinde dağınldı. Liebknecht’iı 
adı bir anda bütün ülkelerde proletarya enternasyonalizminin simgesi oldu. Almanya’da parti 
yönetimine ve savaşa karşı mücadelede Liebknecht’in yanı sıra Rosa Luxemburg da seçkin bit 
rol oynadı. Bu ikisinin çevresinde toplanan sol kanat Enternasyonal adında bir grup oluşturdu 
grubun ayıu adı taşıyan dergisi, ağır baskı koşullan ve sansür yüzünden ancak bir sayı 
yayımlanabildi. Luxemburg’un bu tek sayıda yayımlanan yazısı, EntemasyonaVin Yeniden İnşası 
başlığım taşıyor, sosyal-şovenist savaş politikam ın şiddetle eleştirildiği yazıda, sosyal-pasifist 
akımın teorik öncüsü Kari Kautsky “bataklık kuramcısı” olarak nitelendiriliyordu.

Sosyal-pasiflzm Lenin’in II. Entemasyonal içindeki, başını Kautsky’nin çektiği “merkezci” akıma



emperyalist savaş koşullannda taktığı addı. Sosyal-pasifistler, savaşa karşı çıkar görünüyorlar, 
savaşın kapitalist iktidarlar devrilmeden de âdil ve demokratik bir barışla sona erdirebileceği 
görüşünü yayıyorlardı; Avrupa sosyalizminin sol kanadının savunduğu, emperyalist savaşı 
burjuvaziye karşı iç savaşa dönüştürme taktiğini zamansız bulup reddediyorlardı. Aynca 
Lenin’in yapağı haklı savaş-haksız savaş aynmının yerine savunma savaşı-saldın savaşı ayrımını 
geçiriyorlar, emperyalistler arası savaşlarda bile saldınya uğrayan “anavatanın savunulması”nm haklı 
ve meşru bir davranış olduğunu iddia ediyorlardı. Bu yüzden sosyal-pasifisder, dünya 
savaşının başlangıç dönemlerinde savaş ödenekleri lehine oy vererek sosyal-şovenlere destek olmuşlardı. 
O dönemin Avrupa sosyal demokrasisi içerisinde en nüfuzlu akım bu merkezci sosyal-pasifist 
kanattı ve sağ-oportünist sosyal-şovenist akımın Avrupa sosyalist partilerine kendi savaş yanlısı 
politikalannı kabul ettirmesi, ancak merkezcilerin bu desteği sayesinde mümkün olmuştu. Sağ- 
oportünizm ile merkezcilik arasındaki yakınlığın bir kanıtı, merkezci Kautsky’nin başlıca hasmı Eduard 
Bemstein’ın savaşın patlak vermesiyle birlikte sağ-oportünizmden sosyal-pasifizme geçmesi olmuştu.

Luxemburg, Kautsky’nin Entemasyonal’in banş dönemine özgü bir mücadele aracı olduğu, savaş 
zamanında işe yaramayacağı yolundaki görüşü için: “Bu öyle bir revizyondur ki bunun 
yanında Bernstein’ın bütün eski girişimleri, zararsız bir çocuk oyuncağı gibi kalır” diyordu. 
Luxemburg’a göre Kautsky, Komünist Manifesto'nun dünya-tarihî çağnsında özsel bir düzeltme 
yapmıştı: Bütün ülkelerin işçileri, banşta birleşin, savaşta ise birbirinizi boğazlayın!

Lenin’in Yeni Bir Enternasyonal Tasansı
Savaşa ve II. Entemasyonal partilerinin çoğunluğunun sosyal-şovenist politikasına karşı 
mücadele eden savaş aleyhtarlan arasında uluslararası ilişkiler ve enternasyonalizm temeli 
üzerinde bir işbirliği kurma ihtiyacı güçlenmeye başladı. Ağustos 1914’e değin Lenin de, II. 
Entemasyonal’in, partilerin içindeki reformcu akımlara karşın, özünde devrimci olduğu 
anla>aşına bağlı kalmıştı. Entemasyonal Bürosu’nun üyesiydi ve 1907 yılındaki Stuttgart 
kongresinde Martov ve Rosa Luxemburg ile birlikte savaş konusundaki ünlü sonuç bildirisini 
kaleme almıştı. 4 Ağustos tecrübesi Entemasyonal’e olan inancını sarstı. Sosyalist devrimin bir 
aracı olarak onu artık işe yaramaz buluyordu. Daha 1 Kasım 1914’te yeni, üçüncü bir 
enternasyonalin kurulması talebini öne sürdü. “II. Entemasyonal öldü, oportünizm tarahndan 
alt edildi” diye yazıyordu. Lenin’e göre oportünizm, işçi hareketi tarihinin banş çağında 
gelişmiş, bu banş çağı, işçi sınıfının parlamentoculuktan bir araç olarak yararlanmasına, 
yasallık temeli üzerinde acil talepleri uğruna başarılı mücadeleler vermesine olanak sağlamıştı.
II. Entemasyonal bu dönemde proleter kitlelerini örgütlemişti. Onun tarilu hizmeti de buydu. 
Ama reformculuk ve oportünizm, onun altını oymuştu; yeni açılan savaşlar ve devrimler 
çağmda artık görevini yerine getirmekten acizdi. “III. Enternasyonalin önünde duran görev,” 
diye yazıyordu Lenin, “proletaryanın güçlerini kapitalist hükümetlere karşı devrimci taarruz 
için, siyasal iktidar uğruna bütün ülkelerin burjuvazisine karşı iç savaş için, sosyalizmin zaferi 
için örgütlendirmektir.” Lenin’in yeni bir enternasyonali hedefleyen çabalan sürerken sağ kanat 
da, çökmüş II. Enternasyonal’i diriltme uğraşına girmişti.

II. Entemasyonal'in merkezini tarafsız bir ülke olan Hollanda’ya taşıyan genel sekreter 
Huysmans, mevcut örgütlerle ilişkiyi ayakta tutmaya çalıştıysa da, etkili bir faaliyetin koşullan 
Ortadan kalkmıştı. “Tarafsızlık” yanlısı sosyalistler Ocak 1915’te Kopenhag’da, Temmuz 1916’da 
Den Haag’da (Lahey) toplandılar. Ancak “tarafsızlığın” salt bir temenni olarak anlam taşıdığı 
koşullarda bu kongreler etkin bir politika üretemezdi. İttifak devletleri sosyalist partilerinin 
Şubat 1915’te Londra’da, mihver devlederi sosyalisrierinin ise Nisan 1915’te Viyana’da ayn ayn 
toplanmalan ise, emperyalist bloklaşmaya tabî kalan çatı oluşturma çabalan olarak, II. 
Entemasyonal’in yozlaşmasını simgelediler.

Zimmerwald Konferansı

Bu ortamda İtalya Sosyalist Partisi’nin İsviçreli sosyalisderle birlikte 5-8 Eylül 1915 günlerinde 
İsviçre'nin Zimmerwald köyünde topladığı bir uluslararası konferans, sosyalizm tarihinde büyük 
bir önem taşır. Konferansın hazırlık çalışmalanna Rusya’dan Bolşevik ve Menşevik temsilciler 
ile PolonyalI sosyalistler de katıldılar. Entemasyonal’in “eski ilkeler”ine bağlı kalan, yani 
Burgfrieden’i (iç banş) reddeden ve savaşa karşı ortak bir uluslararası eylemden yana olan bütün 
partilerin, işçi örgütlerinin ve gruplann konferansa çağniması kararlaştınidı. Bu, savaşan ülkelerde 
kendi hükümetlerini destekleyen çoğunluk partilerinin dışanda bırakılması anlamına geliyordu.

Konferansın önemi, kendini her şeyden önce katılanlann bileşiminde belli ediyordu. Savaşın 
başından bu yana ilk kez Fransız ve Alman işçi önderleri, dikenli tellerin ve siperlerin 
üzerinden birbirlerine ellerini uzatacaklar, ortak bir bildiriyle: “Bu savaş bizim savaşımız 
değil!” diyeceklerdi. Ama konferansın asıl tarihî anlamı, Zimmerwald’de belirginleşen ve 
“Zimmerwald solu” olarak anılacak olan bir akımın ilerde kurulacak III. Entemasyonal’in 
çekirdeğini oluşturmasıydı. Bir başka deyişle, dünya sosyalizm tarihindeki en köklü 
bölünmenin tohumlan Zimmerwald Konferansı’nda atılmıştı.

Sosyal demokrat partilerin sol kanatlannın aynhp yeni bir Entemasyonal içinde birleşmesi düşüncesini
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1867’den başlayarak Amerikan emperyalizminin 
yayılması. Kendisi de eski bir sömürge olan Amerika 
Birleşik Devletleri, hiçbir zaman klasik anlamında bir 
sömürgeci devlet olmadı. Kuzey Amerika’daki birliğini 

sağlarken kızılderililere ve MeksikalIlara uyguladığı 
politika, sömürgeleştirme değil, doğrudan doğruya 

işgal ve iskan politikasıydı. Pasifik adatan ve 
Alaska'yı da kendi topraklarına kattıktan sonra 

1898’de Fiiipinler'de üslenmiş, 1900 başlarından 
itibaren de yakın çevresinde diğer sömürgecilerle 

yayılma savaşlarına girişmişti. Bu yayılma politikasının 
ilk hedefi Karalp adalarıydı. 1900-1915 arasında 

sırasıyla Küba, Panama, Nikaragua ve Haiti'yi işgal 
eden ABD, I. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda, zora 
dayalı yayılma ve işgal savaşlarından çok ekonomik 

yayılmayı tercih eden yeni sömürgeci bir politika 
izlemeye başladı.

Lenin, 4 Ağustos’tan beri taşımaktaydı. Savaşın patlak vermesi üzerine Rus casusu(!) olarak 
tutuklandığı Avusturya’yı Victor Adler’in yardımıyla terkederek İsviçre’ye giden Lenin, 5 
Eylül’de Bern’e vanşınm hemen ertesi günü ünlü “savaşa karşı tezler”ini formüle etti. Tezler, 
Alman, Fransız ve Belçika sosyal demokrasisinin önderlerini “sosyalizm hainleri” olarak 
mahkûm ediyor, kitleleri emperyalist savaşı iç savaşa, toplumsal devrime dönüştürmeye çağınyordu.

Lenin, devrim umudunu iç banşa karşı çıkanların, savaş ödeneklerinin onaylanmasına ve 4 
Ağustos politikasına karşı mücadele ederek banş görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını 
talep eden sosyalist azınlık gruplannın temsil ettiğini varsayıyordu. Ama Lenin’e göre iç banşa 
karşı çıkan herkes devrimci değildi. Yalnızca savaşın hemen sona erdirilmesini isteyen, ancak 
aynı zamanda kitleleri devrimci eylemlere çağırmayan sosyal-pasifıstler, Lenin’e bakılırsa, ülke 
savunmasından yana çıkan sosyal-şovenlerden de tehlikeli birer devrim düşmanıydılar; çünkü 
bunlar, demokratik bir banşm devrim olmadan da sağlanabileceği yanılsamasıyla işçi sınıfını 
aldatıyorlar, ufkunu bulandınyorlardı.

İngiltere’de bomba imalatında çalışan kadınlar. Avrupa 
devletleri, savaşın ilerleyen yıllarında ekonomilerini 
adım adım birer savaş ekonomisi haline getirdiler. 
Sanayi üretiminin birçok kolu, silah üretimine uygun 
hale dönüştürüldü: top, tüfek, top mermisi, bomba ı̂ e 
savaş uçağı imalatı, günlük hayatın ihtiyaçlarının 
üretiminin önüne geçti. 1918'e yaklaşıldığında, II. 
Dünya Savaşı’nın sloganlarından biri olacak olan "top 
mu tereyağı mı?" çelişkisi gündeme çoktan gelmişti. 
Yiyecek karneye bağlanır ve yiyecek kuyruklan 
oluşmaya başlarken, sanayiin birçok kolunda yalnızca 
kadınların çalıştığı "ölüm makineleri" imalatı “ ulusal 
sanayi" haline gelmişti.

İşçi Aristokrasisi ve Sosyal Şovenizm
Lenin’in işçi hareketi içinde gerçekleştirmeyi amaçladığı bölünmeyi haklı göstermek için 
yaslandığı toplumsal-iktisadî bir reori vardı. Bu teori, işçi partilerinin önderlerinin gerçekte 
proletaryanın büyük çoğunluğunun değil, yalnızca işçi sınıfının ayncalıklı bir tabakasının -bir 
“işçi aristokrasisi”nin- çıkarlannı temsil ettiklerini ileri sürüyordu. Bu teoriye göre, 
sömürgelerden elde edilen yüksek tekel karlan, emperyalist devletlerin sermayecilerine işçiler 
arasından belirli tabakalara, Lenin’in deyişiyle, “rüşvet verme”, yani işçilerin büyük 
çoğunluğununkinden daha yüksek bir yaşam düzeyi sunma, dolayısıyla bunlann çıkarlannı 
emperyalizmin varlığını sürdürmesine bağlama olanağını vermekteydi. “İşçi aristokrasisi”ni 
oluşturanlar da, savaştan önce oportünizmin, savaş sırasında “sosyal-şovenizm”in taşıyıcısı 
olanlar da bu ayncalıklı katmanlardı. Bunlar, ulusal burjuvazileriyle kendi ülkelerinin işçi 
sınıfının büyük çoğunluğuna ve düşman ülkelerin rakip emperyalizmlerine karşı ittifak içine 
girmişlerdi. Sosyal demokrasi, anavatan savunmasına katılmakla yalnızca işçi aristokrasisinin 
panisi, dolayısıyla emperyalizmin bir dayanağı olduğunu açığa çıkarmıştı. Lenin, işçi sınıfının 
sömürgeci kapitalizmin ayncalıklanndan yararlanmayan kesimlerini sosyal demokrasiden ayırma 
ve devrimci bir enternasyonal içinde birleştirme gerekliğini işte bu teoriyle temellendiriyordu.

Konferansın örgütlenmesi işini İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin önde gelenlerinden Robert 
Grimm üzerine almıştı. Sola eğihm gösteren Grimm, iç banş pohtikasmm Lenin tarafmdan 
“sosyal-pasifistler” olarak nitelendirilen karşıtlannı -örneğin Almanya’dan Kautsky, Haase ve Bemstein’ı- 
davet etmemişti. İtalya Sosyalist Partisi dışında yalnız doğu Avrupa partileri resmen temsil edilmişti. 
Bunlar Bolşevikler (Lenin ve Zinovyev), Menşevikler (Axelrod ve Martov), Rus Sosyalist Devrimdler’inin 
sol kanadı (Natanson ve Çemov), Rus Naşe Slovo dergisi çevresindeki grup (Troçki), Rumen 
partisinden Christian Rakowsky, aynca Bulgaristan’ın dar sosyalistleri, Rus-Polonya partisinin 
sol kanadı ve Bund idi. İtalyan partisinin resmî temsilcileri Morgari, Lazzari, Serrati ve Balabanoff 
idi. İsviçre partisi konferansa resmî bir heyet yollamaya yanaşmamış, ancak aralannda 
Grimm’in de bulunduğu dört üyesinin konferansa katılmasına izin vermişti. Almanya, Fransa, İsveç 
ve Hollanda’dan kişisel katılımlar vardı. Independent Labour Party (Bağımsız İşçi Partisi) ile British 
Socialist Party (Britanya Sosyalist Partisi) heyetlerine ise İngiliz hükümeti pasaport vermemişti.
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Em peryalizm

1870-1914 yıllan arasında ortaya çıkan modem emper
yalizm, tarihçesi, niteleri, amaçları açısından yüzlerce 
sosyolojik incelemeye konu olmuş bir olgu olarak en 
veciz edebi ifadesini Joseph Conrad’ın (1857-1924) Ka
ranlığın Yüreği adlı romanında bulmuştur. Bu romanı 
yalnızca bir emperyalizm belgeseli olarak okumak ve 
dili ve kurgusundaki büyük sanatı gözardı etmek ne 
denli yanlışsa, Conrad’ın emperyalizmin maskesini dü
şürme amacını görmezlikten gelmek de o denli tarihsel 
kayıtsızlık içerir.

Emperyalizmi açıklama çabalarının kimi bu olguyu ka
çınılmaz ya da gerekli göstermeyi amaçlayan rasyonali- 
zasyonlar, kimi ciddi ve yansız İrdelemelerdir. Toplum
sal Darwinizm emperyalizmi zorunlu doğal yasalarla açık
lamaya çalışırken, gerek kapitalist gerekse sosyalist ku
ramcılar bu tarihsel olguyu ekonomik zorunluluk terim
leriyle incelemişler; kimileri emperyalizmi militarizmin 
atavistik kalıtımıyla özdeşleştirmiş, kimileri “uygar” ve 
“üstün” toplumların “geri” topluluklara önderlik mis
yonu olarak görmüşlerdir.

Darwin’in biyolojik evrim kuramından esinlenen top
lumsal Darwinizm 19. yüzyılın İkinci yarısında en popü
ler kuramlardan biridir. Bir yandan Manchester Okulu’- 
nun liberal ekonomik kuramlarının en uç noktalara götü
rülmüş savlarından, diğer yandan da Orta Avrupa milli
yetçiliğinin ve Bismarck Ftealpolitik’inin etkilerinden esin
lenmiştir. Temel varsayımı, gerek bireylerin, gerek şir
ketlerin, gerekse milletlerin yaşam savaşında, uyum sağ
lamış türlerin sürekliliği, uyum sağlayamamış olanların 
yokolma zorunluluğudur. Bunun emperyalist amaçlara 
nasıl uyarlandığı açıktır: Emperyalizm ister politik, ister 
ekonomik, ister ahlaki terimlerle görülsün, Avrupa güç
lerinin Asya ve Afrika’daki yayılmacılığı, onlann geri 
kalmış uluslara olan üstünlüğünün doğal bir sonucudur.

Emperyalizmi kapitalist açıdan savunan Jules F.C. 
Ferry'nin 1880-81 ve 1883-85 yıllan arasındaki başba
kanlık döneminde Fransa, Tunus, Fransız Kongosu, Su
dan’ın bir kısmı ve bazı Pasifik yanmadalarını kapsayan 
bir sömürge imparatorluğuna kavuştu. Yayılmacı polltl- 
kaiannı ekonomik savlarla destekleyen Jules Ferry, İn
giltere, Almanya ve Birleşik Amerika emperyalizminin 
de tipik bir sözcüsüdür. Ona göre, sömürgeci politikalar 
sanayileşme politikalarının uzantısıdır. Kapitalin hızlı bi
riktiği ve üretimin sürekli arttığı gelişmiş sanayi ülkele
rinde halkın refahı için kapital İhracı şarttır. Bu ülkeler
de, işsizliğin çaresi de, yatınmlann teşviki de ancak 
yabancı pazarlan ele geçirmekle mümkündür. Bu pazar
lan sağlayacak sömürgeci politikalarla beslenmeyen bir 
kapitalist sistem tek güvenlik sübabından vazgeçiyor 
ve iflasını hazırlıyor demektir.

Lenin, tekelci kapitalizmin zorunlu olarak başvuracağı 
bir yol olarak açıkladığı emperyalizm kuramını 1916'da 
yayınlanan Emperyalizm: Kapitalizmin En Yüksek Aşaması 
adlı kitabında anlattı. Lenin’e göre de, kapitalizmin ileri 
bir aşaması olan tekelci sanayileşmede çok gelişen fi
nans kapital yeni yatırım aianlan aradığı için, sermaye 
ihracı bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, ileri kapitalist 
ülkelerdeki halkın refahını arttırmak kaygısından değil, 
kân arttırmak amacından kaynaklanır. Emperyalizm, ge
lişmiş kapitalizmin, kârlannı arttırma uğruna dünyayı 
paylaşma atılımıdır.

Joseph Schumpeter ise emperyalizmi ekonomik ne
denlerin dışında kalan belirli toplumsal güdülere bağla
mıştır. 1919’da yayımlanan Emperyalizmlerin Sosyoloji
si adlı çalışmasında Schumpeter kapitalizm öncesi 
emperyalist yayılmayla kapitalizm sonrası emperyalist 
yayılma arasında bir aynm yapmaz. Ona göre emperya
list yayılmacılığın temelinde ekonomik çıkarlar değil, 
saldırganlık, egemenlik hırsı, dünyayı ele geçirme özle
mi gibi savaşkan güdüler yatmaktadır. Yayılmacılığın 
bunlardan başka bir amacı yoktur, yani salt yayılmacılık 
uğruna eıpperyalist savaşlar yapılır. Buna göıe Schum- 
peter'ln emperyalizm tanımı, bir devletin güç kullana
rak, sınırsız bir biçimde genişlemeye olan amaçsız eğili

midir. Yararcı çıkar hesapianndan değil, irrasyonel dür
tülerden kaynaklanır. Bu dürtüler ise toplumiann uzak 
geçmişlerinden kalma atavistik eğilimlerdir.

Schumpeter’inki gibi, emperyalizmi ekonomik çıkar 
açıklamalarının dışına taşıyan çok yaygın başka bir 
“ batılı” görüş de “tıeyaz adamın misyonu” hatta “ kam
buru” görüşüdür. Buna göre, gelişmemiş topluluklar, 
uygar topluluklann sırtlannda taşımakla yükümlü olduk
lan liir yüktür. Bu yükten kurtulmanın yolu o toplumlara 
uygarlık, bilim, insanlık ve ışık taşımaktır. Bu yolda 
verilecek uğraşlar, savaş ya da o toplumlara yapılacak 
zulmü içerse de meşrudur, çünkü sonunda onlann iyili
ği için yapılmaktadır. Rudyard Kipling (1865-1938) adlı 
Ingiliz şairi bu fikirleri The White Man’s Burden (Beyaz 
Adamın Yükü) adlı şiirinde adeta sloganlaştırarak emper
yalist vicdanlan rahatlatmıştır.

Joseph Conrad’ın Karanlığın Yüreği adlı yapıtı 1889’da 
yayımlandı. Yani Kipiing’in Beyaz Adamın Yükü şiirinin 
yayımlandığı yılda ve gerek Lenin gerekse Schumpe- 
ter’ln yukanda sözünü ettiğimiz incelemelerinden 15-20 
yıl kadar önce. Bu yapıt, tarihsel bir olgu karşısında 
sanatçının o şaşılası duyarlılığıyla, gerek ekonomik 
emperyalizmin gerekse atavistik saldırgan eğilimleri be
yaz adamın kamburu ideolojisi altında meşru kılmaya 
çalışan Batı’nm üstünlük Iddlalannın acımasız bir sergi
lemesi ve eleştirisidir. Romanın başkişisi ve Afrika’daki 
Avrupa sömürgeciliğinin simgesi Kurtz’un annesi yarı 
Ingiliz, babası yan Fransız'dır. “Tüm Avrupa’nın katkısı 
vardır Kurtz'un yaratılmasında.”

İşte yaratılmasına bütün Avrupa’nın katkıda bulundu
ğu bu Kurtz, Afrika Kongosu’ndakI girişimciliğiyle, çağı
nın “ ldeal” lerinin bir simgesidir. Zaten sömürgeciler 
arasında bir “ fikir” , bir “ ideal” adamı olarak ün salmış
tır. Onu tanımak üzere Kongo üzerinde yolculuğa çıkan 
Marlow ise, yolculuğunun amacını bir “ses”e ulaşmak 
olarak görmektedir. Kurtz’a ulaşıp onunla konuşabilirse 
eğer, yüce fikirler ve idealler “ ses” bulacak, bir anlam
da somutlaşacaictır. Altın ve fildişi peşinde Afrika Kon- 
gosu’nun derinliklerini sömüren şirketlerin en başanlı
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/, Dünya Savaşı, Avrupa sınırlarını aşan, hem Avrupa 
hem de Afrika ve Asya topraklarında birarada 
yaşanan bir savaş olması dolayısıyla gerçek anlamda 
bir "dünya" savaşıydı. Ortadoğu, gücünü yitirmekte 
olan OsmanlI imparatorluğu ile yeni sömürge alanları 
arayan İngiltere arasındaki en büyük çekişme 
odaklarından biriydi. 1910’lu yıllarda, Balkan 
savaşlarından başlayarak bir dizi savaşta yıpranmış 
olan OsmanlIlar, Ortadoğu'da İngiltere karşısında uzun 
süre tutunamayacaklardı. Yandaki fotoğrafta, 1917'de 
İngilizierin esir aldığı Türk birliklerinin Bağdat'tan 
geçişi görülüyor. Türk esirlerin yürütüldüğü bu yolu, 
1916'da İngilizleri Kut'da yenen Halil Paşa, zaferini 
i<utlamak için yaptırmıştı.

yöneticisi Kurtz, orada bulunmasını yüce insanlık ve 
uygarlık ideallerine bağlayan parlak broşürler yazmıştır. 
Kipling’in tipik beyaz adamı, ya da bir kültür kahramanı
dır. Kurtz’a yaklaşırken göze aldığı zorlu yolculuğun 
orta noktasında onun hastalık haberini alan Marlow, 
bu olağanüstü insanla karşılaşamamak ve onun bildiri
sini duyamamak kaygısına kapılır. Oysa Kurtz’a yaklaş
tıkça, bir yandan Avrupa sömürgeciliğinin Kongo’nun 
derinliklerinde uyguladığı vahşete tanık olurken, bir yan
dan da Kurtz’un karanlık sırrını öğrenmeye başlar. Bu, 
İçinde tüm insanlık dışı kötülükleri barındıran bir sırdır. 
Emperyalizmin geri ve masum toplulukları kurtarma mis
yonunu savunduğu bir broşürünün sonuna Kurtz, titrek 
bir eiyazısıyia “bu hayvanlann tümünün kökünü kazıyın” 
diye bir not eklemiştir. Gerçekte de, AvrupalInın Kon
go’da yaptığı, önüne geçilmez bir altın ve fildişi yağma
cılığının yanısıra tam da budur. Artık Marlow’un tek 
amacı Kurtz’u maskesiz görmektir. Çünkü Kurtz’un mas
kesiz yüzünde, tüm Avrupa’nın maskesiz yüzünü göre
cektir. İlerledikçe tanık olduğu amaçsız şiddet, Kurtz'un 
yerlilerin kafataslarından oluşturduğu çite geldiğinde, 
tam bir karabasana dönüşür. Sonunda, Karanlığın Yöre- 
ğl'nde, yüzeysel bir uygarlığın blllnçaltındaki kudret, 
şiddet, açgözlülük, egemenlik ve üstünlük dürtülerine 
karşı savunamadığı bir benliğin çöküşüne tanık olur:

“Sonunda (Kurtz) farketti, sanıyorum - ama en sonun
da. Orman onu erkenden yakalamış, bu akıl almaz bas
kının öcünü de çok kötü bir biçimde almıştı. Kendi 
hakkında bilmediği, ancak o büyük yalnızlığıyla başbaşa 
kalınca görebildiği şeyler fısıldamış olmalı orman 
kulağına- ve dayanılmaz ölçüde büyüleyici bir fısıltı ol
malıydı bu. İçinde yankılandı, çünkü içi koftu.”

Artık Marlow Kurtz’a, daha doğrusu duymak istediği 
"ses”e erişmiştir. Ama bu sesten tek bir sözcük duyar; 
“Dehşet.” Bu dehşet, AvrupalI uygar İnsanın, uygarlığı
nı iktidar ve para hırsını tatmin etmeye ve maskelemeye 
alet ettiği zaman ahlaken ne denli korumasız kaldığının 
dehşetidir.

JALE PARLA

Lenin ve Zimmerwald Solu

Lenin’in büyük bir coşkuyla karşıladığı Zimmerwald Konferansı kendisinin yenilgisiyle 
sonuçlandı. Konferansın otuz sekiz delegesinden yalnız yedisi, Lenin’in grubu içinde yer aldı: 
Lenin’den başka Zinovyev, Letonyalı Y.A. Berzin, Polonyalı Kari Radek, iki İsveçli delege, 
Hollanda’dan Henrietta Roland-Holst ve Lichtstrahlen (Işınlar) dergisi çevresinde bir araya 
gelmiş küçük bir grup olan Almanya Uluslararası Sosyalistleri’nin  temsilcisi Julian Borchard.

Lenin’in konferansa sunduğu karar tasansı, iç banşm iç savaşa dönüştürülmesi için aynntılı 
bir mücadele planı içeriyordu. Konferans çoğunluğunca “çocukça” ve “tehlikeli saçmalık” 
olarak nitelenip reddedilen bu karar tasansı, “proletaryanın devrimci seferberliğinin birinci ön 
koşulu” olarak sosyalist partilerin bölünmesini gösteriyordu. Konferans II. Entemasyonal 
partilerinin ihanetini mahkûm etti. Troçki tarafından kaleme alman bir manifestoyla bütün 
ülkelerin işçilerini proletaryanın hedefleri için uzlaşmaz sınıf mücadelesine çağırdı. Bununla birlikte 
konferansın, merkezcilerin etkisi altındaki çoğunluğu, sosyal-şovenistlerin partilerinden kayıtsız 
şartsız aynima ve ulusal hükümetlerin devrilmesi için mücadele ilkesinin kararda yer almasını 
engelledi. Gene de Lenin ve öteki Bolşevik delegejer, resmî sosyal demokrat önderliklere karşı 
devrimci ve merkezci muhalefetin eylem birliğini koruma kaygısıyla manifestoya olumlu oy verdiler,

Zimmerwald manifestosu, İtalya, İngiltere ve tarafsız ülkelerin sosyalist basınında yayımlandı; 
Almanya, Fransa ve Rusya’da ise illegal bildiri olarak dağıtıldı. Entemasyonal Bürosu ise, II. 
Entemasyonal sekreteri Camille Huysmans’ın ağzından Zimmerwaldcileri bir avuç “çeteci” diye 
nitelendirerek, Zimmerwald çağnsını cevapsız bıraktı. Bunun üzerine Zimmerwald’de seçilen uluslararası 
komite, ikinci bir konferans toplamayı kararlaştırdı. Konferans, İsviçre’nin bir başka köyünde, 
Kienthal’de, 24 ile 30 Nisan 1916 arasında toplandı. Birinci konferansta temsil edilenlere bu 
kez İsviçre sosyal demokrasisinin resmî bir heyeti ile Sırbistan’dan gelen bir milletvekili eklenmişti.

*
Kienthal Konferansı

Lenin, Kienthal Konferansı’nm karşısına da açık seçik bir programla çıktı: Devrim ve 
Entemasyonal'in bölünmesi. Konferansa tartışılmak üzere sunduğu bir belgede Lenin, savaşa 
karşı sosyalist propagandanın, aynı zamanda askerleri silahlannı indirmeye çağırmadığı, 
devrimci ve emperyalist savaşın sosyalizm için bir iç savaşa dönüştürülmesini savunmadığı 
sürece bir “iki yüzlülüğün” ilerisine geçemeyeceğini öne sürdü. Lenin’e göre konferansın 
manifestosu, kitleleri yalnız sermayecilerin değil, bu emperyalist savaşa “anavatan savunması” 
kavramını kullanan sosyal-şovenlerin de aldattığım, her ülkenin sosyalistleri “kendi” 
hükümetlerini yenilgiyle tehdit etmedikçe savaş sırasında devrimci bir eylemin mümkün 
olmayacağını, gerici bir savaşta hükümetin uğrayacağı her yenilginin devrimi kolaylaştıracağını, 
kalıcı ve demokratik bir banşı ise devrimden başka hiçbir şeyin getirmeyeceğini açıkça dile 
getirmeliydi. Lenin’in savaşın başından beri kararlılık ve tutarlılıkla savunduğu bu konum, 
sosyalist literatürde “devrimci bozgunculuk (yenilgicilik)” olarak adlandınlır. Ama Lenin için 
egemen sınıflara karşı mücadelenin yönteminden daha büyük önem taşıyan bir konu var 
idiyse, o da “sosyal-şovenistler”e karşı mücadele, yani eski partilerin ve II. Entemasyonal’in 
bölünmesiydi. “Sosyalistlere düşen görev”, deniyordu Lenin’in konferansa sunduğu belgede, 
“sosyalizm bayrağı alünda buıjuvazinin politikasını sürdürenlerden aynimanın kaçınılmazlığı 
konusunda kitleleri aydınlatmaktır.”

Lenin bu konferansta da azınlıkta kaldı. EntemasyonaVden aynhp bir yenisinin kurulması, 
çoğunluğun oylanyla reddedildi. Gene de ikinci Zimmerwald (Kienthal) konferansı bir 
öncekine oranla bir ileri adımdı. Çünkü Kienthal bildirisinde “derhal ve ilhaksız banş” 
talebine yer verildiği gibi sosyalist partilerin temsilcileri tarafından savaş politikasının 
desteklenmesine de karşı çıkılıyor, savaş ödeneklerinin reddedilmesi isteniyordu. Dahası 
konferansta kabul edilen özel bir kararda II. Entemasyonal karşısında takınılan tavır açıklığa 
kavuşturuluyordu. Gerçi bunda II. Entemasyonal'den kopuş reddediliyordu; ama Entemasyonal 
Yürütme Komitesi’nin “değişik ulusal şubelerin defalarca istemelerine karşın genel oturumlar 
toplamaması” kınanıyor, Entemasyonal yönetiminin bu tutumuyla anavatan savunması ve iç 
banş politikalannın “suç ortağı” haline geldiği vurgulanıyordu. Kienthal Konferansı, bir bütün 
olarak ele alındığında, Entemasyonal Bürosu'nun iflası karşısında duyulan hoşnutsuzluğun 
artışının bir göstergesi oldu.

Sosyalist Muhalefetler Doğuyor
Lenin, Kienthal’de II. Entemasyonal’den  kopmayı savunurken bölünmenin “bütün dünyada 
zaten bir olgu olduğunu” ileri sürmüştü. Bu belki o gün için biraz abartılı, ama gelişmenin 
seyrini doğru kavramış bir iddiaydı. Zimmerwald programını 1916 ilkbahannda benimseyenler, 
kesinlikle Huysmans’m sandığı gibi bir avuç “başıbozuk”tan ibaret değildi: İtalya’daki sosyalist 
partiler, İngiltere’de Bağımsız İşçi Partisi ile Britanya Sosyalist Partisi, Rusya, İsviçre, Polonya, 
Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin sosyalist partileri. Bund ve 
İsveç Sosyalist Gençlik Örgütü, resmen “Zimmerwaldciler”in safinda yer almışlardı. Romanya’da 
1910’da esld sosyal demokrat hareketten aynlan Rakovski önderliğindeki Partidul Social-



Demokrat din România (Romanya Sosyal Demokrat Partisi) 1916’da Romanya’nm savaşa 
girmesiyle birlikte hızla güçlendi ve büyüdü. Bulgaristan’da Dar Sosyalistler, burjuva liberal 
partileriyle Partriotcen Blok (Yurtsever Cephe)’yi oluşturan Siroki Socialisti’nin (Geniş 
Sosyalisder) tabanını eriterek, 1918 seçimlerinde ülkede ikinci büy'ük parti haline geldiler. 
Balkanlardaki bu gelişmenin yanısıra, Robert Grimm ve Lenin’e yakın olan F. Flatten 
yönetimindeki İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Zimmerwald’den sonra yükselmeye başlayan 
ivmesini, Kasım 1918’de örgüdediği büyük köylü genel greviyle doruğa ulaştıracaktı. Ama 
Entemasyonal’in geleceği ve barış için mücadele açısından asıl belirleyici gelişme, savaş 
halinde bulunan batılı devletler ile ittifak devletlerindeki, yani İngiltere, Fransa, Almanya ve 
Avusturya’daki çoğunluk partileri içinde sol muhalefetin güçlenmesi oldu. İngiltere’de Britanya 
Sosyalist Partisi içinde sosyal-şoven Hyndman grubu azınlıkta kaldı; BSP Nisan 1916’da 
Zimmerwald hareketine katıldı.

Fransa’da Muhalefet

Fransa’da Fransız Sendikalar Federasyonu—CGTnin  önderlerinden. Metalürji İşçileri Birliği 
sekreteri Alfred Merrheim, Zimmerwald’den dönünce Comite pour la Reprise des Relations 
Intemationales’in (Uluslararası İlişkilerin Yeniden Kurulması Komitesi) kuruluşuna önayak oldu. 
Komiteye katılan Öğretmenler Sendikası'mn dergisi L’Ecole de la Federation, Zimmerwald 
hareketinin Fransa’daki organı olarak işlev gördü. Fransa Sosyalist Partisi'nin Aralık 1915’de 
Paris’te yapılan kongresinde ilk kez parti yönetiminin savaş politikasını eleştiren ve banş için 
eylemler düzenlenmesini isteyen sesler yükseldiyse de muhalefetin karar tasansı 76’ya karşı 
2736 oyla reddedildi. Ama muhalefet hareketi hızla büyüdü. Partinin çok sayıda federasyonu 
muhalefete katıldı. Fransız meclisindeki sosyalist grup içinde, başını Populaire başyazan Jean 
Longüet’nin çektiği bir muhalif kanat oluştu. Partinin, Paris kongresinden dört ay sonra 
(Nisan 1916’da) toplanan ulusal kurulunda muhalefetin oylan 1996’ya karşı 960 oya. Aralık 
1916’da  ̂yapılan bir sonraki kongrede ise 1437’ye karşı 1407 oya yükseldi. Hızla büyüyen 
muhalefetin baskısı altında, savaş kabinesinde yer alan sosyalist bakanlar, Guesde ile Sembat 
1917 başında istifa ettiler. Fransa’da sol muhalefet, Lenin’in devrimci bozgunculuk taktiğini 
hiçbir zaman benimsemedi. Alman ordusunun Fransız topraklannm üçte bire yakınını işgal 
etmiş ve Paris kapılarına (Verdun) dayanmış olması da Lenin’in politikasının Fransız solu 
içindeki başan şansını alabildiğine zayıflatıyordu.

Alman Sosyal Demokrasisinde Bölünme

Savaşın sonunun başansız bir devrimin başlangıcıyla iç içe geçtiği Almanya’da görülen 
gelişmeler de, son derece önemliydi. Partinin parlamento grubunda, savaş ödeneklerine 
olumsuz oy verilmesini savunan azınlık parlamenterlerinin sayısı durmadan artıyordu. 
Reichstag’da Mart 1916’da meydana gelen bir olay partinin bölünmesi sürecini başlattı.
Azınlık, nihayet grup disiplinini çiğneyerek gündemdeki yeni bir savaş ödeneği talebine karşı 
oy kullanmayı kararlaştırdı ve Haase’yi karşı oy gerekçesini meclis kürsüsünde açıklamakla 
görevlendirdi. Haase, konuşmasında hükümetin fetih planlannı kınayıp sıkıyönetimi protesto 
etti. Bunun üzerine Haase grubu 33’e karşı 58 oyla SPD meclis grubundan ihraç edildi. Onlar 
da 17 milletvekiliyle Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft (Sosyal Demokrat İş Birliği) adında 
bağımsız bir parlamento grubu kurdular. Parti önderliğinin muhalifleri partiden de ihraç 
etmeye başlaması, partinin bölünmesine yol açtı. Nisan 1 9 1 7 ’de Gotha’da toplanan  
bir konferans, Alman sosyal demokrasisi içindeki bütün muhalefet akımlannı biraraya getirdi. 
Konferans, yeni bir sosyal demokrat partinin, USPD- Unabhaengige Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands’m  (Almanya Bağımsız Sosyal Demokrat Partisi) kurulmasına karar verdi. SPD’nin 
hemen bütün büyük isimleri yeni partinin çatısı altında toplandılar. Ancak yeni parti de, 
taktik ve hedeflerle ilgili sorunlarda derin farklıhklan banndırmıyordu. Sosyal-şoven parti 
çoğunluğuna karşı mücadele, sağcılann yanında sokulan, Bernstein gibi revizyonistleri. Kurt 
Eisner gibi etik sosyalisderi ve pasifisderi, Rosa Luxemburg ile Karl Liebknecht gibi devrimci 
Marksistleri biraraya toplamıştı. Solun en ucunda Luxemburg, Liebknecht, Mehring ve Clara 
Zetkin’in yönetimindeki Spartakistler grubu yer almıştı. Grup, adını Liebknecht ile Leo Jogiches 
tarafından kaleme alınıp Spartakus imzasıyla gizlice dağıtılan mektuplardan alıyordu. Grubun 
başhca düşünsel silahı Rosa Luxemburg’un Nisan 1915’de hapishanede yazdığı ve Junius 
Broşürü adıyla ünlenen, Die Krise der Sozialdemokratie (Sosyal Demokrasinin Bunalımı) başlıklı 
yazıydı. Spartakistlerin taktiği ve propagandalannın tonu devrimciydi. 1915 sonundan beri 
partinin ve Entemasyonal’in bölünmesinden yana çıkmışlar, “Zimmerwald solu”na katılmışlardı. 
Eski partide “merkez”i oluşturanlar, Haase ile Kautsky’nin öncülüğünde yeni partinin sağ 
kanadını oluşturmuşlardı. Bunlar, kitlelerin devrimci duyarlıklanna seslenmeksizin iç banş 
politikasına karşı çıkıyor, sınıf mücadelesinin yeniden başlatılmasını, savaş ödeneklerinin 
reddini, savaşın bir uzlaşma banşıyla bir an önce sona erdirilmesi için mücadelenin 
hızlandınimasını talep ediyorlardı. Bu grup, Gotha’da da partinin bölünmesine olumsuz oy 
vermiş, Zimmerwald hareketine katılınmasını ise reddetmişti.

Avusmrya: Muhalefetin Gelişmesi

Avusturya’da sosyalist muhalefetin başını bu ülkedeki işçi hareketinin babası Victor Adler’in 
oğlu Friedrich Adler çekiyordu. Friedrich Adler, Zimmerwald Konferansi’ndan hemen sonra 
yayımladığı Avustuo/ali Entemasyonalistlerin Manifestosu’nda Avusturya partisinin önderliğini
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Aldo Carpi'nin Müdahale resmi. Italyan kamuoyu I. 
Dünya Savaşı'nın başlangıcında Almanya ve 
Avusturya-Macaristan'm yanında savaşmaya 

gönüllüydü. Ancak savaş ilerledikçe kamuoyunun 
eğilimi tersine döndü. Bir süre sonra İtalya "Mihver" 

devletlerine savaş ilan etti. Resimde, İtalya'da, 
sosyalizmin kızıl bayrağı ile gericiliğin beyaz 

bayrağının eski müttefiklerine karşı savaş konusunda 
birleşmiş olması hicvediliyor.

I. Dünya Savaşı boyunca tüm Avrupa devletleri, 
savaş propagandasını başlıbaşına bir sanayi alanı 
haline getirdiler. Kitle İletişimi ilk kez bu savaş 
dolayısıyla bu denli yaygın ve uluslararası bir nitelik 
kazandı. (Üstte) "Baba, büyük şavaşta sen ne 
yaptın?" Bu Ingiliz posterinde, büyük savaşta 
savaşmamış olmanın, bireyi gelecek kuşaklar 
karşısında utanç verici bir konuma düşüreceği 
vurgulanıyordu. (Ortada) Galiçya’da savaşan Türk 
birlikleriyle dayanışma çağrısı yapan bir Alman posteri. 
(Altta) "İşte paran böyle savaşıyor—Denizaltı olarak," 
Aiman savaş kredileri, 1914’te Alman sosyalistleri 
arasındaki tayin edici aynm noktasını oluşturmuştu: 
Alman devletinin savaş kredilerini parlamentoda 
onaylayan Alman Sosyal Demokrat Partisi'n/n büyük 
çoğunluğu, bu tavırlarıyla savaşa da onay vermiş 
oluyordu. Posterde batan bir düşman gemisi, Alman 
savaş kredilerinin hangi biçimde "faydalı" hale 
getirildiğini gösteriyor.

!

eleştirdi: Avrupa demokrasisi, ne Çar’la ne de Habsburg hanedanı ve Hilalle (yani Osmanh 
Devletiyle) ittifak kurularak savunulabilirdi. Ama Adler de savaşı iç savaşa dönüştürme fikrinin 
çok uzağındaydı; ona göre savaş sırasında izlenebilecek biricik politika sıkı bir yansızlıktı. Ne 
var ki “Avusturya entemasyonalistleri” küçücük bir kümeydiler; açıkça, resmî çizgi olarak 
Sozialpatriotismus'i (Sosyal Yurtseverlik) benimseyen parti önderliği, bütün eleştirilerini tam bir 
vurdum-duymazhkla karşılıyordu. İşte bu ortamda Adler, bütün siyasal hayatı boyunca bireysel tedhişe 
karşı çıkmış bir sosyal demokrat politikacıdan pek beklenemeyecek bir bireysel cesaret örneği koydu 
ortaya: 7 Temmuz 1914 günü savaşı ilan eden Habsburg hanedanı, saltanat şûrasının 
üyelerinden Başbakan Kont Stürgkh’ü, idam cezasına mahkûm edilmeyi göze alarak öldürdü. 
Adler’in bu eyleminden çok, mahkeme önünde yaptığı ve proletaryayı da edilginliğinden ötürü 
eleştirdiği siyasal savunma, Avusturya işçi kitlelerini hareketlendirdi. Ekim 1918’de Avusturya 
kendini devrimin içinde buldu. Devrim, hükümetin işçi sınıfının tepkisinden ürküp idam 
cezasını infaz etmediği Friedrich Adler’i özgürlüğüne kavuşturdu.

Sosyalist Muhalefetin Sınırlan ve Lenin

Lenin, Zimmerwald Konferansinm II. Entemasyonal'i böleceğini, yeni bir enternasyonalin, III. 
Entemasyonal’in temel taşı olacağını ummuştu. Zimmerwald’de olsun Kienthal’de olsun Lenin’in 
bu beklentisi tam gerçekleşmedi. Zimmerwald’den sonraki birbuçuk yıl içinde sosyalist partiler içindeki 
muhalif akımlann güçlenmesine rağmen, geniş kitleleri kucaklayan devrimci bir hareket, yalnız 
Almanya’da oluştu: Spartakus grubu. Ama bu grup dahi. Alman sosyal demokrasisinin muhalif 
azınlığı içindeki bir azınlık olarak kaldı. Savaşan öteki ülkelerde -Rusya bir istisnaydı- ancak tek
tek sosyalistler devrimci eylemden yana tavır aldılar. Fransa’da Pierre Monatte, Alfred Rosmer,
Henri Guilbeaux ve Femand Loriot, İtalya’da G.M. Serati ile Amadeo Bordiga bunlar arasındaydı.

Lenin, 5 Mart 1917’de Kollontay’a yazdığı mektupta devrimci bozgunluk taktiğinin azınlıkta 
kaldığım, Zimmerwald çoğunluğunun tümüyle sosyal-pasifızmin kampına geçtiğini belirterek: 
“Zimmerwald’in iflası demek değil midir bu?” diye soruyordu, Lenin’in eşi Krupskaya’nm
anılarından öğrendiğimize göre 22 Ocak 1917 günü Zürih Halkevi’nde bir gençHk
toplantısında konuşurken “yaklaşan devrimin belirleyici kavgalan”nı görmeye ömrünün 
yeteceğinden bile emin olamıyordu. Altı hafta sonra Rusya’da devrim patlak verdi, Rus 
Devrimi, gerek sosyalist banş hareketine, gerekse uluslararası sosyalizm içindeki bölünmenin 
perçinlenmesine ve proletarya devrimi mücadelesinin yükselmesine büyük bir hız kattı.
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1789 Devrimi'yle, insan haklan adına, kralın egemen
liğine son verilip egemenliğin halka devredilmesinden 
ve halkın temsilcileri aracılığıyla onu kullanmaya başla
masından sonra, günümüze dek bitmeyen demokrasi 
mücadelesinin odak merkezine yerleşen konulardan bi
risi “genel oy” hakkı olmuştur. Önceleri sadece aristok
ratlardan oluşan parlamentoların siyasal iktidarı, halkın 
temsilcilerinin oluşturdukları “alt meclisler” yararına 
yitirmelerine koşut olarak bu meclislere kimlerin girebi
lecekleri (seçilme hakkı) ve onları kimlerin belirleyecek
leri (seçme ya da oy hakkı) meselesi, 19. yüzyılın önde 
gelen siyasal tartışma konularından biridir. Günümüzde 
hâlâ, esas olarak bir ülkede yaşayan yabancıların “ ge
nel oy” kapsamı içine alınıp alınmayacakları sorusu 
etrafında sürmekte olan bu mücadelenin 19. yüzyılın 
ilk yarısındaki ilk aşamasına, burjuvazinin oy hakkını, 
toprak mülkiyetine bağlı olmaktbn çıkarıp daha genel 
olarak mülk sahibi olma kuralına bağlayarak, iktidarı 
aristokrasiyle paylaşma kavgası damgasını vurdu. 19. 
yüzyılın ikinci yarısına ise, mülksüz emekçilerin oy hak
kını kazanma mücadeleleri egemen oldu. Ancak bütün 
bu çağ boyunca oy hakkından yoksun bırakılmanın ne
deni sadece mülkiyet değildi. Onun yanısıra kadınlar 
cinsiyetleri, beyaz derili olmayanlar derilerinin rengi gi
bi gerçeklerle oy hakkından yoksun bırakıldılar.

Yalnızca cinsiyetleri nedeniyle oy hakkından yoksun 
bırakılan kadınlar, kimi ülkelerde birbuçuk yüzyıl (Fran
sa) kimi ülkelerde yarım yüzyıldan fazla (Ingiltere), daha 
genel bir ifadeyle, dünyanın önemli bir bölümünde 19. 
yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk çeyreği arasında
ki yarım yüzyıl boyunca, siyasal iktidarı elinde bulundu
ran erkekleri, oy hakkını onlara da tanımaya ikna edebil
mek için, zaman zaman çok geniş tabanlı bir kitle hare
ketine dönüşen kavgalar vermek zorunda kaldılar. Oy 
hakkını kazanmanın, bu kavgaları veren kadınların um
dukları gibi siyasal iktidara ortak olmaları sonucunu 
doğurmadığı gerçeğini bir yana bıraksak da, bugün, 
yeryüzünde hâlâ, 1952’de Birleşmiş Milletler tarafından 
kabul edilen Kadınların Siyasal Hakları Konvansiyonu’- 
na rağmen kadınlara oy hakkını tanımayan ülkeler bu
lunmaktadır. Bu ülkeler, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabis
tan, Yemen ve Lichtenstein’dir.

Yeryüzünde kadınlara seçme ve seçilme haklarının 
ilk tanındığı yerin, ABD’nin Wyoming eyaleti (1869) ve 
bu hakları kadınlara İlk tanıyan ülkenin de Yeni Zelanda 
(1893) olmasından anlaşılacağı gibi, kadınlara oy hakkı
nı tanımada öncülüğü, kadınların "pioneer”  olarak yeni 
toplumlar kurmada erkeklerle eşit koşullarda mücadele 
verdikleri topraklar yapmış, buna karşılık kadınlann top
lum içindeki statülerini evlilik kurumu içinde onlara veri
len zevcelik ve analık rolleriyle tanımlayıp sınırlayan 
bütün toplumlarda, evlilik birliğinin reisi olan erkekler, 
kadınlara oy hakkının tanınmasına büyük bir direnç gös
termişlerdir.

Kadınların oy hakkı talebi tarihte ilk kez Fransa'da 
1789 Devriml'nde gündeme gelmiş ama devrimciler ka
dınları, Rousseau’dan öğrendikleri üzere “sadece erke
ğe haz vermesi gereken bir yaratık” olarak gördüklerin
den, OIympe de Gouge'un 1791’de kaleme aldığı Kadın 
Haklan Bildirgesi’n ie  yer alan bu konu ciddiye alınma
mış, dahası 4 Kasım 1793 kararnamesiyle .kadınların 
siyasal faaliyette bulunmalan yasaklanmıştır. Fransa’da 
bu talep yeniden 1848 Devrimler! sırasında Fourlerci 
Victor Considerant tarafından meclis gündemine getiril
di ama ciddiye alınmadı. 4 Mart 1848’de kabul edilen 
“genel oy” hakkı kadınları kapsamıyordu. Buna rağmen 
Jeanne Drouin, 1849 seçimlerinde aday oldu; aldığı 15 
oy seçilmesi için yeterli değildi, ancak kışkırtıcı eylem

de bulunduğu gerekçesiyle tutuklanması için yetti de 
arttı bile.

Amerika’da da kadınların siyasal hakları aynı tarihler
de gündeme geldi. Siyah kölelerin özgürlüğü için müca
dele eden kadınlar, cinsiyetleri nedeniyle bu mücadele
den dışlanınca, siyahlar kadar, kendileri için de müca
dele vermeleri gerektiğini kavradılar. 1848’de New York’- 
ta toplanan Seneca Falls konvansiyonunda başlatılan 
kadınların mülkiyette, eğitimde, siyasal haklarda eşitlik 
kavgası, 1869’da Cady Stanhton’un Ulusal Kadın Oyu 
Derneği'nl, Lucy Stone’un da Amerikan Kadın Oyu Hak
kı Derneği’ni kurmasıyla oy hakkı konusunda odaklaştı.

Ingiltere’de Disraeli’nin başbakanlığı sırasında 1832’de 
burjuvazinin aristokrasiye kabul ettirebildiği, oy hakkını 
toprak mülkiyetine bağlı olmaktan çıkaran ve daha sınır
lı bir mülkiyet ve kiracılık niteliklerine bağlayarak yay
gınlaştıran Reform Bili, oy hakkının erkek kişilere ait 
olduğu hükmünü koymuştu. Buna ilk itiraz, aynı yıl, 
yasanın gerekli mülkiyet koşullarını yerine getiren ve 
bekar bir kadın olan Mary Smith adına meclise verilen 
dilekçeyle yapıldı. Dilekçe işleme konmadı. 1838’de Char
tist hareket, kısa bir süreyle, kadınları da kapsayan 
bir genel yetişkin oyu talebini ortaya attıysa da, sonra
dan “genel erkek oyu” ilkesini benimsedi. Kadınların 
oy hakkı için mücadelesi asıl. Kadınların Köleleştirilişi 
kitabının yazarı, çağın önde gelen bir feministi olan 
John Stuart Mill’in parlamentoya seçilmesinden sonra, 
yine radikal bir Whig (liberal) olan Henry Fawcett ile 
biriikte, 1499 kadın tarafından imzalanmış bir toplu di
lekçeyi parlamentoda savunmasıyla başladı.

19. yüzyıl ortalarında Ingiltere’de ve genel olarak batı 
dünyasında benimsenen siyaset teorisine göre, oy hak
kı, toplumdaki farklı çıkarların meclise yansıtılabiimesi- 
nin bir aracıydı. Onun için, çıkarları aile birliği içerisinde 
kocaları ve babaları olan erkeklerin çıkarlarıyla özdeş 
kabul edilen kadınlara oy hakkını tanınması gereksiz 
görülüyordu. Bir başka deyişle, evlilik nedeniyle erkeğe 
bağımlı ve hukuken “ kısıtlı” olan kadınların, siyasal 
bakımdan kısıtlanmaları da doğaldı. Hukuka böyle yan
sıyan toplumdaki yaygın patriyarkal (cinsiyetçi) anlayı
şın, kadınlar oy hakkını talep etmeye başladıktan sonra 
ortaya atılan ve elli yıl boyunca tekrarlanan yadsıma 
gerekçeleri arasında, “siyaset bir güç ilişkisidir, erkek 
güçlü, kadın güçsüzdür” gibi, doğacı; “siyaset kirli bir 
iştir, kadınlar ona bulaşmamalıdır” gibi, ahlakçı; “siya
sal hakları olursa kadınlar doğal görevlerini, ailelerini 
ihmal ederler, aileler bölünür” gibi, ailecl; “ onlar siya
setten anlamazlar, eğitimleri yeterli değildir, duygusal
dırlar, ehil değiMirler” gibi, sosyo-psikolojlci; hatta In
giltere’de daha henüz erkeklerin hepsi oy hakkını ka
zanmamışken kadınların, varolan biçimiyle erkeklerle 
eşit haklar talep etmelerinden yola çıkarak kadınları 
“ demokrasi düşmanı” olarak suçlayan kimi liberal ve 
sosyalist erkeklerinki gibi "ince siyasetçi” görüşler sa
yılabilir.

1860’lann sonunda, güçlü sufrajet hareketlerinin ge
liştiği bütün batı ülkelerinde I. Dünya Savaşı dolayların
da, kimisinde savaştan az önce ve savaş sırasında (Fin
landiya 1906, Daniıjıarka, İzlanda 1913, Hollanda ve 
devrimin hemen ardından SSCB 1917) kimisinde savaş 
ertesinde (Ingiltere, Avusturya, Çekoslovakya, Polonya, 
İsveç 1918, Almanya, Lüksemburg 1919, ABD 1920) 
kadınların oy hakkını kazanmalarına kadar süren müca
delenin başka her yerden daha kararlı ve zaman zaman 
şiddete varan eylem biçimleriyle sürdürüldüğü yer İngilte
re idi. 1866'da pariamemoya götürülen kadınlara erkeklerie 
eşit koşullarda (ilk aşamada cinsiyet engelini en ince 
olduğu yerden kırmanın daha kolay olacağı umuduyla 
evli kadınlar için bir talepte bulunulmuyor, erkeklerie 
eşitlik, bekar ve onlar kadar mülkü olan kadınlar için 
söz konusu ediliyordu; sonradan 1882’de evli kadınlara 
mülkiyet hakkı tanınınca, talebin kapsamına kendiliğin
den onlar da girdi) oy hakkının tanınması önerisinin

sunulmasının ardından İngiltere’nin her yanında, bu ta
lebi desteklemek üzere bir dizi dernek kuruldu. 1897 
de National Union ol Women’s Suffrage Societies— 
NUWSS (Ulusal Kadın Oy Hakkı Dernekleri Federasyo
nu) ya da kısa adıyla National Union—NU (Ulusal Birlik) 
çatısı altında toplanan ve yasal yollardan parlamento 
üyeleriyle kamuoyunu etkilemek üzere baskı grubu et
kinlikleri yaparak oy hakkını kazanma uğraşı veren ka
dınların çizgisine sufra]ist çizgi denilmektedir. O sırada 
hiçbirisi kadınların oy hakkını programianna almamış 
olan siyasal partiler yerine, yalnız oy hakkına yandaş 
milletvekillerini destekleyen, böylece partilerüstü bir mü
cadele stratejisi izleyen, Milicent Garret Fawcett’in li
derliğindeki sufra/istler, 1866’dan 1914’e kadar hemen 
her yıl pariamentonun gündemine gelen oy hakkı tartış
maları sırasında, üç kez, 1870’te, 1910’da ve 1911'de, 
tasarının ilk görüşmede çoğunluğu elde etmesini sağla
ma başansını gösterdiler. Ancak bu, tasarının yasalaş
ması için gidilmesi gereken yolun ancak ilk adımını 
oluşturuyordu.

Yasal mücadele yöntemlerinin istenilen sonucu ver
memesi üzerine, 1903'ten itibaren, sufrajet adı verilen 
militan kadınların başlattıkları bir mücadele şekillenme-

Tutuklanmış bir Sufrajet. Kadınların siyasal alanda 
"meşru" varlıklar olarak kabul edilmesinin mücadelesi, 
"gayrimeşru" bir yolla verilmek zorundaydı. Gerçek 
anlamda bir evrensel oy hakkı için mücadele eden 
kadınlar, burjuva demokrasisinin meşru organları 
içinde seslerini duyuramadıktan için, kanun dışı 
gösteriler yoluyla eyleme geçtiler. Eylemlerinin büyük 
kısmı "sivil itaatsizlik" başlığı altında toplanabilirdi. 
Amaçlan, resmi devlet organlarının huzurunu 
kaçırmak, ancak şiddete başvurmamak, kendilerini 
tutuklattırarak tutukevlerini ve mahkemeleri birer 
gösteri ve propaganda mekanına dönüştürmekti. Bu 
yüzden "tutuklanmış bir Sufrajet", kadınlara oy hakkı 
mücadelesinin alışılmış bir görüntüsüydü.
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ye başladı. Emmeline Pankhurst ile kızlan Christabei 
ve Sylvia Pankhurst’ün liderliğini yaptıklan Women's 
Social and Political Union—WSPU (Kadiniann Sosyal 
ve Siyasal Birliği) örgütü, sufrajlst çizgiden farklı olarak 
daha cesur ve saldırgan bir strateji benimsemişti. Yalnız 
kadınlardan oluşan bu örgüt, partilerüstü bir çizgiyle 
yetinmeyerek, kadınlara oy hakkını tanımayan hükümet
lere karşı sert bir muhalefet ve baltalama politikası gü
düyordu. O yüzden 1905’ten itibaren, genellikle kadınla- 
nn oy hakkına daha sempatiyle yaklaşan bir parti olma
sına rağmen, Liberal Partl'n\n seçimleri kazanmaması 
için, oy hakkından yana milletvekilleri ve bakanlar da 
dahil olmak üzere liberal adaylara karşı kampanya yürü
ten ve etkili olan sutrajetler, yavaş yavaş, kamuoyunun 
dikkatini oy hakkı konusunda odaklaştırmayı başaran, 
birbirinden cüretkar siyasal mücadele taktikleri geliştir
diler.

Sonunda Victoria çağının, aciz, pısınk, erkeğin koru
masına muhtaç kadın imgesini yerle bir edip yerini kişi
likli, mücadeleci, kendine güvenen, çağdaş kadın imge
sine bırakmasını sağlayan bu kitle hareketinin ilginç 
eylem biçimlerinden bazı örnekler verelim; Sutrajetler, 
izinsiz toplantı ve gösteriler düzenleyip tutuklanmayı,

ra da açlık grevlerini bu yasadan yararlanıp hapis yat
mamanın yolu olarak kullandılar. Kısacası hükümeti baskı 
uygulamaya iten ve her baskıya karşı kamuoyunun gö
zünde yine onlan haklı çıkaran yeni direnme yöntemleri 
geliştirdiler.

Bütün bu yöntemler kamuoyunda sufrajetlerden yana 
büyük bir sempati ve destek yarattı, öyle ki, 21 Haziran
1908 tarihinde Hyde Park’ta düzenledikleri açıkhava top
lantısında, beyaz elbiselerinin beline yeşilli morlu ke
merler bağlamış kadın göstericilerle birlikte sayılan ya- 
nm milyon dolayında tahmin edilen kadınlı erkekli bir 
kalabalık katıldı.

Sufrajetlerin bu başarısı nedeniyledir ki, yasal müca
dele yöntemlerinden yana olanlann da militan mücade
leye katıldıkları, örneğin vergi ödememe kampanyalan 
başlattıklan ya da İngiltere’nin her yanından Westmi- 
nistter'e doğru kadın göstericilerin yürüyüşe geçmeleri 
nedeniyle “Haç” gösterisi denilen büyük gösteriler dü
zenledikleri görüldü. Bunlardan birinde, 1909’da Des- 
pard ve taraftarlannın parlamentoya düzenledikleri bir 
gösteri yürüyüşünü, IMuriel Matters'in Londra üzerinde 
balonla uçarak ve havadan propaganda malzemesi atarak

yargılanmayı, hapse girmeyi göze alarak kadınların oy 
hakkına ne kadar önem verdiklerini kanıtlamak istediler. 
Aynı taktiğin uzantısında mahkemeleri kamuoyunu etki
lemenin ve davanın propagandasını yapmanın bir aracı 
olarak kullandılar. Tutuklandıklannda, siyasal mahkûm 
statüsüne konulmamalannı protesto etmek için pasif 
direnme amacıyla açlık grevleri yaptılar. Hükümetin on
lan şehit haline getirmemek için zorla l>esleme yoluna 
gitmesi, bir tür işkenceye dönüşen bu uygulamaya ka
muoyundan büyük tepkiler gelmesine, uluslararası plan
da aydıniann ve siyaset adamlannın harekete geçmele
rine neden oldu. Bunun üzerine hükümet, halk arasında 
Kedi ve Fare Yasası diye anılan, koşullu salıverilme 
yasasını çıkarmak zorunda kaldı. Sutrajetler bundan son

desteklemesi, büyük yankı uyandırdı.

Çoğu bir şenlik biçimini alan bu çarpıcı, renkli eylem
ler arasında, 1913’te Derby at yarışlan sırasında kendi
sini kralın atları önüne atan ve birkaç gün sonra aldığı 
yaralar sonucu ölen Emily Wilding Davison’un bu davra
nışının özel bir yeri vardır. “Tiranlara başkaldırmak, 
Tann’ya itaatin yoludur” diyen bu fanatik kadın, sufra
jet stratejisinin 1910'dan itibaren yöneldiği “şiddet” 
eylemlerinin de bir öncüsüydü.

Hyde Park toplantısı gibi, kadınlann oy hakkı davası
nın büyük bir kitle desteğine sahip olduğunu kanıtlayan 
gösterilere rağmen, hükümetin baskıya Iwyun eğmiş

olmamak için tutumunda inat etmesi, hatta 18 Ekim 
1910 tarihinde sufrajet ve sufrajistlerin birlikte düzenle
dikleri gösteride polisin göstericilere karşı saldırıya geç
mesiyle başlayıp altı saat süren çatışmalar sırasında, 
birçok kadının ölümcül yaralar almaları nedeniyle “Kara 
Cuma” diye anılan gösteride olduğu gibi doğrudan şid
det uygulamasının ardından, sutrajetler taktik değiştire
rek kendilerinin acı çekmesindense, onlara acı çektiren
lerin mülklerine zarar verme karanm aldılar. Önceleri 
boş binalara taş atmakla başlayan bu yeni gösteri biçi
mi, zamanla tırmanarak Regent ve Bond Street gibi 
önemli alışveriş merkezlerindeki bütün cam çerçevenin 
yerle bir edildiği gösterilere, giderek kundakçılığa ve 
en sonunda da binalann boş mu, fabrika mı, hastane 
mi olduğu aynmı yapılmadan girişilen sabotaj eylemleri
ne dönüştü. Ancak o noktada artık, militanlık uğruna 
militanlık yapma biçimini alan ve amaçla araç arasındaki 
bağı gözünden kaçıran WSPU, önce kitle ve sempatizan 
desteğini, ardından da kadrosunu yitirmeye başladı.

Bu yüzden pekçok tarihçi, savaş sonrasında 1918'de 
yapılan bir yasa değişikliğiyle, erkeklere göre, başta 
yaş sının olmak üzere (erkeklerin 21, kadınlarınsa 30 
yaşında oy hakkını kazanacakları hükme bağlanmıştı) 
l>elirli kısıtlamalar taşısa da (bu kısıtlamalar 1928'de 
kaidıniacaktı) Kadınlara oy hakkını tanıyan karar üzerin
de, 1912'den itibaren bir kadın hareketinden çok “şehir 
gerillası tekniklerinde uzmanlaşmış bir yeraltı örgütü” 
niteliğine bürünen sufrajet mücadelesinin değil, savaş 
sırasında cepheye giden erkeklerin yerine fabrikalarda, 
bürolarda onlann sorumluluklannı üstlenen kadınların 
katlandıkları fedakârlıkların etkili olduğu görüşünde bir
leşmektedir.

Bununla birlikte, oy hakkını kazanmak için ölümü bile 
göze alacak kadar kararlı bir militan kadın hareketi geliş
memiş olsaydı, bugünün katılımcı demokrasi perspekti
finden bakıldığında gerekli ama yeterli olmaktan uzak 
bir hak olarak görünen oy hakkını tanımamak için uzun 
süre inatla direnen erkek yöneticileri ikna etmek müm
kün olur muydu sorusu, üzerinde durulması gereken 
bir sorudur.

Siyasette şiddetin hangi biçimde ve hangi gerekçeyle 
olursa olsun kullanılmasına karşıt bir bakış açısıyla so
nu şiddet kullanmaya varan taktikleri geliştiren sufra- 
Jetler hakkında yine de olumsuz bir yargıya vanlmaması 
mümkündür. Militan stratejinin önde gelen savunucuia- 
nndan Emmeline Pankhurst’ten alınan aşağıdaki satır
larda görüldüğü gibi, sutrajetler bu konuda ciddi endi
şeler taşımışlar ve kendilerine aşılması olanaksız sınır
lar koymuşlardır: “ Bayanlar, baylar; militan sufrajlstle- 
rln insan hayatı konusunda gösterdikleri tek umursa
mazlık kendi hayatlarıyla ilgili olmuştur; başkalannın 
hayatını hiçbir zaman tehlikeye atmamışlardır. Size bu
rada ve şimdi, insan hayatına zarar vermenin hiçbir 
zaman İVSPU’nun onayladığı bir siyaset olmadığını ve 
olamayacağını söylemek isterim. Biz böyle bir siyaseti 
düşmanlanmıza bırakıyoruz. Birbirleriyle savaşan erkek
lere bırakıyoruz. Bu, kadınlann mücadele yöntemi değil
dir... Hükümetlerin insan hayatından daha fazla değer 
verdikleri bir şey vardır; Mülkiyetin güvence altında ol
ması. Onun için biz de düşmana mülkiyet vasıtasıyla 
darbe vuracağız...” (17 Ekim 1912'de Londra'da Albert 
Hall'de yapılan konuşmadan).

Kadınlann cinsiyetleri nedeniyle ezilmelerine son ver
mek amacıyla oluşan feminist hareketin içinde yer al
makla birlikte tek amacını, ne pahasına olursa olsun 
oy hakkını elde etmekle sınırlandıran sufrajet hareket, 
son tahlilde, bu perspektif sığlığının kurbanı oldu ve 
kendisiyle çelişkiye düşmekten kurtulamadı. Öyle ki, 
1912'de savaş karşıtı bir tutum sergileyen Pankhurst 
ve Christabei, oy hakkı uğruna, emperyalist savaşı des
tekleme noktasına geldiler.

ŞİFIİN TEKELİ
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Emperyalizm ve K ap ita lizm
JOSEPH SCHUMPETER

Schumpeter'in Emperyalizmin Sosyolojisi 
makalesinden bir bölüm.

Tarihsel verilerin çözümlenmesi bize öncelikle, belirli, 
faydacı sınırları olmayan, “amaçsız" zor yoluyla geniş
leme eğilimlerinin -yani akılcı olmayan ve akıldışı savaş 
ve fetih eğilimlerinin- tartışmasız bir biçimde insanlık 
tarihinde büyük bir rol oynadığını gösteriyor. Paradoks 
gibi görünebilir ama sayısız savaş -belki de savaşlann 
çoğuniuğu-geçerli bir "neden” olmadan çıkmıştır- yal
nızca ahlaki açıdan değil, akılcı ve mantıklı çıkar açısın
dan da böyledir bu. (...)

Yaşadığımız çağ, varolan emperyalist eğilimlerini mut
lak otokrasiler döneminden devralmıştır. Mutlak otokra
silerin emperyalizmi ise, modern dünyayı yaratan sana
yi devriminden önce, daha doğrusu bu devrimin sonuç
ları tüm veçheleriyle hissedilmeye başlanmadan önce 
yeşermişti. (...)

Dolayısıyla, katıksız bir kapitalist dünya, emperyalist 
dürtüler için verimli bir toprak değildir. Bu, o dünyada 
hâlâ emperyalist yayılmaya ilgi duyulmayacak anlamına 
gelmez. (...) Önemli olan şudur kİ, bu dünyanın insanları 
esas olarak savaş karşıtı olacaklardır. Demek ki, kapita
lizm nerede modern ulusların ekonomilerine ve bu yolla 
da zihinlerine girse, orada anti-emperyalist eğilimlerin 
oluşmasını bekleyebiliriz. (...)

1. Kapitalist dünyanın tümünde, ve özellikle çağdaş 
toplumsal yaşantının kapitalizm tarafından oluşturulan 
öğelerinde, savaşa, yayılmacılığa, kabine diplomasisi
ne, silahlanmaya ve toplumsal olarak siperlenmiş ordu
lara karşı temelli bir mi’halefet oluşmuştur. (...)

2. Kapitalizmin girdiği her yerde, o kadar güçlü banş 
taraftarlan oluşmuştur ki, her savaş içişlerinde de poli
tik bir mücadele anlamına gelmiştir. (...)

3. Kapitalizmin yarattığı sanayi işçisi her zaman şid
detle anti-emperyalisttir. (...)

4. Açıkça görülen güçlü bir dirence rağmen, kapitalist 
çağ savaşın engellenmesi, devletler arası çatışmaların 
barış yoluyla çözülmesi için yöntemler geliştirildiğine 
tanık olmuştur. (...)

5. Tüm kapitalist ekonomiler içinde, prekapitalist öge» 
ier, kalıntılar, anılar ve güç unsurları tarafından en az 
baskı altında kalanı, ABD ekonomisidir. Tabiiidir ki ABD’
de bile emperyalist eğilimlerin hiç bulunmamasını bek
leyemeyiz; göçmenler Avrupa’dan inançları tamamen 
oluşmuş olarak geldiler ve ortam da kavgacılık eğilimle
rinin canlanması için uygundu. Ancak şunu çıkarsayabi- 
lirlz ki, tüm ülkeler arasında en az emperyalist eğilim 
ABD'de görülecektir. Bunun da gerçek olduğu ortaya 
çıkıyor. (...)

Herhangi bir savaştan ekonomik çıkar sağlayan insan
lann sayısının çokluğu, kapitalist ekonominin -ve genel 
olarak her değişitı ekonomisinin- doğasında vardır. Bu
rada durum, esas olarak bildiğimiz lüks tüketim konu
sunda olduğu gibidir. Savaş, panik fiatlanyla artmış 
bir talep demektir, bu yüzden de yüksek kâr oranları 
ve ulusal ekonominin birçok alanında da yüksek ücret
ler anlamına gelir.(...)

(Emperyalizm) milliyetçilikle ve militarizmle örtüşmez.

.........NSHt.N -i>
t K O > r r  İA O N N A îs

Üstte: Militarizm yargılanıyor başIMı karikatür de Rosa 
Luxemburg'un savaşa karşı mücadelesi canlandırılıyor.

Ortada: Credit Lyonnais’in "Özgürlük" bayrağını 
Avrupa’nın ortasına diken Fransız askerini canlandıran 
savaş için propaganda afişlerinden biri. Altta: Alman 
militarizminin "Avrupa’nın Geleceği" planının .çizildiği 

harita.

ancak onları destekleyerek ve destek görerek onlaria 
kaynaşır. Emperyalizm de bunlar gibi -yalnızca tarihsel 
olarak değil, sosyolojik olarak da- otokratik devletin 
mirasıdır, bu devletin yapısal unsurlarının, örgütsel bi
çimlerinin, çıkar ilişkilerinin ve insan tavırlarının, kıs
men erken kapitalizm yöntemleriyle yeniden düzenledi
ği prekapitalist güçlerin mirasıdır. Emperyalizm, kapita
lizmin “ iç mantığı” tarafından hiçbir zaman ortaya çıka- 
nlamazdı. Bu yalnızca ihracat tekelciliği için bile doğru
dur. Onun da kaynağı mutlakiyetçi politikalarda ve esas 
olarak prekapitalist bir çevrenin davranış alışkanlıkların- 
dadır. (...) Ancak ihracat tekelciliği (...) henüz emperya
lizm değildir. Koruyucu gümrük duvarlan olmadan ge
lişmiş olsa da, savaşçı olmayan bir burjuvazinin elinde 
emperyalizm haline gelemezdi. Eğer bu gerçekieştiyse, 
burjuvazinin devraldığı mirasın İçinde saldırgan eğilim
leri ve toplumsai-psikolojik atmosferiyle birlikte bir sa
vaş makinesi olduğu, ve savaşa eğilimli bir sınıf hakim 
konuma geçtiği içindir. Bu sınıf, savaşın kendisine sağ
ladığı ülke İçi çıkarlardan vazgeçmiyor ve burjuvazinin 
içindeki militarizm yaniıian bu sınıfla ittifaka girebiliyor
du. Bu ittifak savaş içgüdülerini ve aslında çoktan öl
müş olması gereken fikirleri, hükümdarlık, erkek üstün
lüğü ve zafer fikirlerini canlı tuttu. (...)

Bu teşhis, aynı zamanda emperyalizmin geleceği hak
kında da bir teşhistir. Toplumsal yaşantımızdaki preka- 
pitaiist unsurlar hâlâ canlılığını sürdürüyor olabilir; ulu
sal yaşamın özel koşulları bunları zaman zaman canlan- 
dınyor olabilir; ama sonuçta, çağdaş dünyanın iklimi 
bunian yokedecektir. •

Sermaye Birikimi
ROSA LU XEM B U R G

Rosa Luxemburg’un 1913'te yayımlanan Sermaye 
Birikimi kitabının Bir Birikim Alanı Olarak 

Militarizm bölümünden bir parça.

Militarizm, sermayenin tarihinde, birikime her tarihsel 
aşamasında işlek eden çok kesin bir işlev yürütür. Avru
pa kapitalizminin ilk aşamaiannda “ ilkel birikim” denen 
dönemde. Yeni Dünya ve Hindistan'ın baharat üreten 
ülkelerinin fethedilmesinin aracı olarak ,tayin edici bir 
rol oynamıştır. Daha sonra modern sömürgeleri boyun
duruk altına almak, üretim araçianna el konabilmesi 
için ilkel topiumlann sosyal örgütlenmelerini yoketmek, 
sosyal yapının sermayeye uygun olmadığı ülkelere zorla 
meta ticaretini sokmak ve yeril halkı proletarya haline 
getirip sömürgelerde ücret karşılığında çalışma zorunda 
bırakmak için kullanılmıştır. Avrupa sermayesi için Av
rupa dışındaki bölgelerde çıkar alanları yaratılarak bun
ların genişletilmesinde, geri ülkelerden demiryolları ay
rıcalıkları kopartılmasında ve uluslararası ödünçler ve
ren Avrupa sermayesinin taleplerinin yerine getirilme
sinde de militarizmi görmekteyiz. Militarizm son olarak, 
kapitalist ülkelerin kapitaiist-oimayan uygarlık bölgeleri 
ele geçirmek için giriştiği rekabetçi mücadelede bir si
lahtır.

Militarizmin bunlara ek olarak bir başka önemli işlevi 
vardır. Salt ekonomik açıdan, artı-değerin realize edil
mesinde önde gelen bir araçtır; kendi başına bir birikim 
alanıdır. Devlet ve onun organlannın, sermayeye dö
nüştürülmüş olan artı-değeri içeren mal yığınının müş
terileri arasında sayılamayacağını defalarca belirttik. Dev
let ve organlan ile serbest meslekler ve günümüz toplu
munun çeşitli asalaklan (‘krat, profesör, fahişe, paralı 
asker') gelirierini dolaylı bir şekilde sağladıklarından, 
artı-değerin (ve kısmen ücretlerden) geçinenler olarak
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zel bir kategoriye sokuluyordu. Ancak bu görüş sade- 
e İki varsayım altında geçeriidir; İlk olarak Marx’in 
emasmdaki gibi, devletin kapitalist artı-değer ve ücret- 
ırden başka bir vergi kaynağı yoksa've ikinci olarak 
evlet ve organlarını sadece basit müşteriler olarak gö- 
lirsek, eğer devlet organlarının (ve de ‘paralı askerin’) 
aptıkiannı tüketim olarak düşünürsek, o zaman tüketi- 
nin bir kısmı -faturayı işçilerin karşılaması durumunda- 
ıçi sınıfından, kapitalist sınıfın asalaklarına aktarılmak- 
şdır. (...)

Sermaye bu şekilde tarihsel bir zorunluluğu kendi 
aranna çevirmektedir: Kapitalist dünya içinde, sürekli 
liarak şiddetlenen rekabetin kendisi, birikim açısından 
lirinci öneme sahip bir alan yaratır. Sermaye, kapita- 
st-oimayan ülke ve toplumların üretim araçları ve işgü- 
ünü ele geçirmeye yönelik dış siyaset ve sömürgeci 
lyasetl uygularken giderek daha fazla miktarda askerî 
nüdahaleye başvurmaktadır. Aynı militarizm, kapitalist 
Ikelerde de, kapltalist-olmayan tabakaların satın alma 
üçünü yönlendirmede yukardakine benzer şekilde iş
er. Bundan basit meta üretiminin temsilcileri ve işçi 
ıınıfı aynı şekilde etkilenmektedir. Sermaye birikimi, 
lu iki grubun pahasına, ilk grubu üretken güçlerden 
oksun kılarak, ikinci grubun da yaşam düzeyini düşü- 
erek, en üst gücüne ulaşır. Söylemeye gerek yok, ser- 
naye birikiminin koşulları bir aşamadan sonra, hem 

ülke içinde hem de dışarda tam karşıtına dönüşür 
koşullar, kapitalizmin çöküşü koşulları olur.

Sermaye o ülke içinde ve dış dünyada kapitalist- 
ılmayan tabakanın yıkımına ne kadar acımasızca girişir- 
« ve bir bütün olarak işçilerin yaşam düzeyini ne kadar 
daha fazla azaltırsa, sermayenin günlük tarihindeki de
rişme de o kadar büyük olur. Bu tarih siyasal ve toplum
sal felaket ve darbeler dizisi haline gelir, dönemsel eko- 
lomik felaketler ya da bunalımlarla noktalanan koşullar 
ıltında birikim artık devam edemez olur.

Ancak sermayenin kendisinin yarattığı bu doğal eko- 
lomik çıkmaza daha tam ulaşılmadan, uluslararası işçi 
unıfmın sermayenin egemenliğine karşı başkaldırması 
jereklilik halini a!ır.

Yeryüzünü yutma ve diğer tüm ekonomileri silme eği
liminde olan ve yanıbaşmda hiçbir rakibi hoşgörmeyen 
ftapltaiizm, propaganda silahına sahip ilk ekonoıni biçi
midir. Ancak aynı zamanda kendi başına varolamayan, 
ortam ve toprak olarak diğer ekonomik sistemlere ge
reksinme duyan iki ekonomi biçimi de kapitalizmdir. 
Evrensel olmaya gayret göstermesine karşın ve aslında 
bu eğilim nedeniyle çökme durumundadır - çünkü içsel 
olarak evrensel bir üretim biçimi haline gelmeye mukte
dir değildir. Kapitalizm, yaşayan tarihi içinde kendi için
de çelişkidir; birikimin devinimi, çatışmaya çözüm geti
rirken aynı zamanda çatışmayı şiddetlendirir. Gelişme
nin belli bir aşamasında, sosyalist ilkelerin uygulanma
sından başka bir çıkış yolu kalmayacaktır. Sosyalizmin 
amacı birikim değil, tüm dünya üzerindeki üretken güç
leri geliştirerek çalışan insanlığın gereksinmelerini kar
şılamasıdır. Bu nedenle sosyalizmin, doğası gereği uyum
lu ve evrensel bir ekonomi sistemi olduğunu görüyo- 
mz. •

Em peryalizm  ve  
U liraem peryalixm

KARL KAUTSKY

Kautsky'nin çeşitli dönemlerdeki emperyalizm 
tahlillerinden. 1. parça: 1914, 2. parça: 1916,

3. parça: 1917, 4. parça: 1918, s! parça: 1922.

1.

Emperyalizm yüksek derecede gelişmiş sanayi kapita
lizminin ürünüdür. Her kapitalist sanayi ulusunda, ora
da hangi ulusların yaşadığına hiç bakmaksızın gittikçe

‘ 8 o r f » o r r t ı !
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üstte: Fransızların Almanlan barbarlar olarak 
nitelendiren afişlerine karşılık, Almanların kendilerini 
savunmak için hazırladıkları ve kendilerini kültürel 

olarak (soldan sağa) İngiltere ve Fransa ile 
kıyasladıklan afiş. Kıyaslama konuları (yukarıdan 

aşağıya) okuma-yazma bilmeyenler, eğitim giderleri, 
kitap üretimi, yıllık sosyal sigorta giderleri, 1901-1915 

arası Nobei ödülleri- ve kültürel değerler idi. Altta: 
"Savaş ekmeği”  üstüne sürülecek olan suni bal 

tozundan üretilmiş, kolay sindirilir, tereyağ ve yağ 
yerine gĞçtiği iddia edilen ucuz maddenin reklamı. 

Savaş sırasında ucuza nasıl beslenilir? konusu bu tür 
afişlerle işleniyordu.

daha büyük tarımsal alanları yönetimine alma ve sahip
lenme güdüsü vardır.

2.

Kapitalizm koşullarında, toplumun büyük bir sefalete 
gömülmemesi için, sanayiin çok hızlı gelişme gösterme
si gereklidir. Tanmda giderek daha büyük sayıda işgücü 
fazlası açığa çıkar. İşçi sayısının azalmadığı yerlerde 
bile, nüfus fazlası şehirlere akar. Sanayi giderek daha 
fazla işgücü çeker; sanayiin yeterince hızlı gelişmeme
sinin sonucu, korkunç bir işsizliktir, öte yandan, reka
betin tahrlpkârlığı ölçüsünde, kapitalistlerin işletmeleri
ni geliştirmeleri ve iyileştirmeleri zorunluluğu da daya
tır. Gerekli üretim artışlarını ihmal etmek, yıkıcı iflasları 
beraberinde getirir.

Ancak sanayiin büyümesi, tarımsal nüfusun ve üreti
min aynı ölçüde genişlemesine bağlıdır; tarımın, ham
madde ve gıda maddesi üretimini sanayiin talebi ölçü
sünde artırması gereklidir; ve tarımın, tarımsal ürünlerin 
karşılığı tutarında sanayi ürününü tüketmesi gereklidir.

Peki eğer sanayide sermaye birikimi tarımdakinden 
çok daha hızlı oluyorsa bu nasıl gerçekleşebilecektir?

Malthus'un doğal nüfus yasası olarak gördüğü ve 
gıda maddeleri aritmetik düzenle, yani 1, 2, 3, 4, 5 
diye artarken nüfusun geometrik düzenle, yani 1, 2,
4, 8, 16 diye artması olarak betimlediği durum, aslında 
sermaye birikiminin ekonomik yasasıdır ve bir bölgenin 
kırsal nüfusu aynı kalır veya azalırken şehir nüfusunun 
1, 2, 4, 8, 16 şeklinde artış gösterdiğini söyleyen bu 
yasa, Malthus’unkinden daha az korkunç değildir. Aynı 
zamanda, sanayide işçi başına üretimin miktarı da tarı
ma göre daha hızla büyür. Eğer bir şehrin, bir sanayi 
bölgesinin veya bir devletin kapitalist sanayisi eğer ger
çekten kendisini sevkiyatçı ve tüketici olarak bir tek 
bölgeyle sınırlarsa, sermaye birikimi imkânsızlaşmasa 
bile çok güçleşecek ve dar sınırlara hapsolacaktır. Sa
nayide kapitalist birikimi, ancak sevkiyatçı ve tüketici 
olarak kendisine hizmet veren tarımsal bölgeyi sürekli 
genişletirse, rahat ve serbest bir gelişme gösterebilir; 
bunun için de ulaşım araçlarının sürekli yaygınlaştırıl
ması ve iyileştirilmesi gereklidir.

3.

Öte yandan, kapitalist sanayi uluslarının, onlarla mü
badele ilişkisi içinde bulunan kırsal bölgeleri genişletme 
çabası (...) çeşitli biçimler alabilir. Bu yöndeki çaba 
kapitalizm Içjn yaşamsal bir çaba olmakla birlikte, bu 
biçimlerden herhangi birinin kapitalist üretim için zo
runlu bir koşul olduğu kanıtlanmış değildir.

Bu tartışmalı çabanın bir biçimi, emperyalizmdir. On
dan önce başka bir biçim vardı: Serbest ticaret. Bu 
biçim de, bundan yarım yüzyıl önce, bugün emperyaliz
min görüldüğü gibi, kapitalizmin son sözü olarak görül
müştü.

Serbest ticaret, İngiltere’de kapitalist sanayiin hâkim 
olmasıyla egemen hale geldi. Büyük Britanya bütün 
dünyanın fabrikası, bütün dünya da İngiltere’nin sanayi 
ürünlerini alan ve karşılığında gıda maddesi ile ham
madde gönderen kırsal alanı olacaktı.

4.

İngiltere’nin zıddına, tarım devletleri iken sanayi dev
letlerine dönüşenler, önce batı Avrupa devletleri ve Bir
leşik Amerika’nın doğusu oldu. İngiliz serbest ticaretine 
koruyucu gümrüklerle karşı koydular; İngiltere'nin iste
diği dünya işbölümünün karşısına, belli bir dirençle kar
şılaşmadıkları ölçüde, dünyada henüz özgür olan tarım
sal bölgelerin büyük sanayi devletleri arasında böiüşü- 
münü çıkardılar. İngiltere buna tepki gösterdi. Emperya
lizm böyle başladı ve özellikle onunla birlikte devreye 
giren, kırsal bölgelere sermaye İhracı sistemine yaslandı.

5.

Emperyalizm kapitalist dünya politikasının mümkün 
olan son görünüm biçimi midir veya bir başka görünüm 
mümkün müdür? Başka bir deyişle, kapitalizm içinde 
sanayi ile tarım arasındaki mübadeleyi genişletmenin 
tek yolunu, emperyalizm mi sunmaktadır?

Elbette emperyalizmin bugünkü politikası kapitalist 
üretim biçiminin devamı açısından va^eçiimez olsa idi, 
zikrettiğimiz bu etkenlerin [silahlanma harcamalarının, 
ulusal ekonomilerin mali gücünün kaldıramayacağı öl
çüde artması] egemen sınıflar üzerinde önemli bir etkisi 
olmaz ve onları emperyalist eğilimlerine başka bir yön 
verme arayışına sokmazdı. Emperyalizmin, büyük kapi
talist devletin kendi sömürge imparatorluğunu başka 
imparatorluklar aleyhine genişletme çabasının, kapita-
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lizmi yaygınlaştırmanın değişik araçlarından yalnızca bi
ri olması durumunda ise, bu arayış mümkün demektir.

Emperyalizm hakkında, bir keresinde Marx’in kapita
lizm hakkında söylediğini tekrarlayabiliriz; Tekel reka
beti doğurur, rekabet ise tekeli.

Büyük işletmelerin, dev bankaların ve milyarların re
kabeti, büyük mali güçlerde, küçükleri yutmaya dönük 
kartel fikrinin doğmasına yolaçtı. Şimdi de dünya sava
şı, emperyalist dünya güçlerinin en büyüklerinin birle- 
şerek silahlanma yarışına son vermeleri düşünülebilir.

Salt ekonomik bakış açısıyla, kapitalizmin, kartel poli
tikasının dış politikaya uyarlanması demek olan yeni 
bir evreyi, ultraemperyalizm evresini yaşaması söz ko
nusu olabilir; kuşkusuz bu evre de, tıpkı emperyalizm 
gibi kararlılıkla mücadele etmemiz gereken, ancak silah
lanma yarışı ve dünya barışının tehdidi bakımından de
ğil, başka bakımlardan tehlikeli olan bir evredir.

Salt ekonomik bakış açısıyla, bu müthiş boşalmanın 
[I. Dünya Savaşı] sonuçta emperyalizmin yerini emper
yalistlerin kutsal ittifakının almasının önüne hiçbir şey 
geçemeyecektir. Savaş ne kadar uzun sürerse, savaşa 
katılanlar ne kadar bitkin düşer ve savaşın hemen tekrar 
başlaması ihtimali karşısında irkilecek hale gelirlerse, 
bugün bize imkânsız görünen son çözüme o kadar çok 
yaklaşmaktayız demektir. (...) •

Em peryalizm
V İLA D İM İR  İL İÇ  L E N İN

1916-17 arasında Lenin tarafından kaleme alınan 
Emperyaiizm-Kapitalizmin En Yüksek Aşaması , 

adlı kitaptan bir parça.

Reformlar yoluyla emperyalizmin temellerini değiştir
mek olanaklı mıdır? Emperyalizmdeki çelişkileri artır
mak ve derinleştirmek için ileriye mi; yumuşatmak için 
geriye mi gitmek gerekir? Bunlar, emperyalizmin eleşti
risinin temel sorularıdır. Emperyalizmin kendine özgü 
siyasal özellikleri şunlardır: Mali-oligarşinin baskısı ve 
serbest rekabetin ortadan kaldırılması yüzünden her 
alanda gericilik ve artan ulusal baskı. Bu yüzden hemen 
bütün emperyalist ülkelerde 20. yüzyılın başından beri 
bir demokratik küçük burjuva muhalefeti başlamıştır. 
Kautsky'nin en büyük uluslararası geniş Kautskyci akı
mın Marksizmden kopuşu, tamı tamına, Kautsky’nin, 
ekonomik temeliyle aslında gerici olan bu küçük-burjuva 
reformist muhalefete karşı koymak zahmetine girme
miş, girememiş olmakla kalmayıp, uygulamada onunla 
birleşip kaynaşmış olmasındadır. (...)

(...) Kautsky’nin, emperyalizmi ekonomik açıdan eleş
tirisine bir örnek verelim. 1872 ve 1912 yılları İçin. Ingil
tere'nin Mısır’la olan ihracat ve ithalat istatistiklerini 
inceliyor; bunların Ingiltere’nin bütün ihracat ve ithalatı
na göre daha zayıf bir ölçüde geliştiği görünmektedir. 
Kautsky bundan şu sonucu çıkarıyor; “Mısır askerî işgal 
altında bulunmasaydı, yalnızca, salt ekonomik etkenle
rin işleyişinin bir sonucu olarak Ingiltere ve Mısır arasın
daki ticaretin daha az olacağını varsaymak için hiçbir 
neden yoktur.” “Sermayedeki yayılma dürtüsü emper
yalizmin baskı ve şiddet yöntemleriyle değil, banşçı 
demokrasiyle en elverişli ölçülere ulaşabilir.”

Kautsky’nin Rusya'daki bayraktarı (ve sosyal-şo- 
venierin Rus maskeleyicisi) Bay Spectator tarafından 
her perdeden yinelenen bu iddia, emperyalizmin Kauts
kyci eleştirisinin temelini oluşturur; bunun için de daha 
aynntılı bir incelemeyi haketmektedir. İşte, Kautsky'nin, 
defalarca ve özellikle 1915 Nisan’ında, çalışmalarında 
vardığı sonuçların “bütün sosyalist teorisyehler tarafın
dan oybirliğiyle benimsendiğini” söylediği Hiiferding'in 
şu sözleriyle başlayalım.

g e r m a v v

‘î^î^"“ -Mat̂ :rİuo> J‘’’®£irBRITAK OfiaiA.vı-. i .^ -^ 5  —■ I A.VD 1 “ ' ■

«fMa aum. «m,l,

■* laprBF.

Üstte: İngiltere’nin Almanya’ya karşı savaş ilan ettiğini 
gösteren gazete manşeti. Altta: "Ülkenin ordusuna 
sen de katıl. Tann kralı korusun." yazılı bir İngiliz 

savaş yanlısı afiş.

“ Daha ilerlemiş bulunan kapitalist politikanın karşısı
na, günü geçmiş serbest ticaret döneminin politikasını 
ya da devlet düşmanlığını çıkarmak, proletaryanın işi 
değildir.” diye yazıyor Hilferding, “ Emperyalizme, mali- 
sermayenin ekonomik politikasına proletaryanın vere
ceği karşılık, serbest ticaret değil, sosyalizm olabilir. 
Proleter siyasetin amacı, bugün gerici bir ülke haline 
gelmiş bulunan serbest rekabet düzenini yeniden kur
mak değil, kapitalizmin yokedilmesi yoluyla rekabetin 
tamamıyla ortadan kaldırılmasıdır.”

Kautsky, mali-sermaye çağı için, “gerici bir ülküyü” , 
“ barışçı demokrasi"yi, “ salt ekonomik öğelerin 
işleyişini” savunduğundan ötürü Marksizmden kopmuş
tur. Çünkü, nesnel olarak, bizi tekelcilikten tekelci- 
olmayan bir kapitalizme geriye doğru çeken bu ülkü, 
reformist bir düzenbazlıktır.

Mısır'la (ya da başka herhangi bir sömürge ya da 
yarı sömürge ülke ile) olan ticari ilişkiler, askeri işgal 
olmasaydı,, emperyalizm olmasaydı, mali-sermaye ol
masaydı, “çok daha artardı” ..Ne demektir bu? Serbest

rakebet, genel olarak tekellerle ya da mali-sermaye 
“ ilişkileri” ya da egemenliğiyle (ki o da, tekel anlamına 
gelir), ya da bazı ülkelerin sömürgeler üstünde kurmuş 
oiduklan tekelci mülkiyetle sınıriandınimış olmasaydı, 
kapitalizm daha hızlı mı gelişecekti?

Kautsky'nin düşüncelerinin yukardakinden daha baş
ka bir anlamı olamaz: Bu “anlam” da anlamsızlığın ta 
kendisidir. Olumlu yönden varsayalım, diyelim ki her
hangi bir tekel durumu olmaksızın serbest rekabet, ka
pitalizmi ve ticareti daha hızlı geliştirebilirdi. Ancak, 
ticaretin ve kapitalizmin gelişmesi ne denli hızlı olursa, 
tekelciliği doğuran üretimin ve sermayenin yoğunlaş
ması da, o denli büyük olur. Ve tekeller zaten tamı 
tamına serbest rekabetten doğmuştur! Bugün, tekeller, 
gelişmeyi frenlemeye başlamış olsalar da, bu durum, 
tekelleri yarattıktan sonra olanaksızlaşan serbest reka
bet lehine bir kanıt olarak kullanılamaz.

Kautsky'nin iddiasını ne yana çevirirsek çevirelim, 
İçinde gericilikten ve burjuva reformizminden başka bir 
şey bulamıyoruz.

Yukardaki uslamlamayı düzeltsek ve Spectator gibi 
İngiliz sömürgelerinin İngiltere ile olan ticaretinin diğer 
ülkelerle otan ticaretine göre daha yavaş ölçüde 
geliştiğini söylesek de, yine Kautsky'yI kurtaramayız. 
Aslında İngiltere'ye karşı zafer kazanan da g e n e 
tekellerdir, g e n e  emperyalizmdir; ama başka ülkelerin 
(Amerika'nın, Almanya'nın) tekelleri ve emperyalizmi. 
Bilindiği gibi karteller yeni ve kendine özgü bir himayeci 
gümrük tarifesi tipi yaratmıştır; Engels’in, Kapital'in III. 
cildinde belirttiği gibi, özellikle ihraç edilmeye elverişli 
ürünler hjmaye edilmektedir. Aynı şekilde kartellerin 
ve mali-sermayenin kendilerine özgü bir “ucuz fiyatla 
İhraç” sistemi ya da İngilizierin dediği gibi bir “damping” 
sistemi olduğunu da biliyoruz; kartel, ülke içinde yük
sek tekel fiyatlarıyla satış yapmakta; ancak rakiplerin 
ayağını kaydırmak ve kendi üretimini en yüksek ölçüde 
genişletmek vb. için aynı mallan yabancı ülkelere üç 
kat ucuza verebilmektedir. Almanya'nın İngiliz sömür
geleriyle ticareti bizzat İngiltere’nin bu sömürgelerie 
olan ticaretinden daha hızlı gelişiyorsa bu, yalnızca Al
man emperyalizminin İngiliz emperyalizmine göre daha 
genç, daha güçlü, daha iyi örgütlenmiş olduğunu, on
dan üstün olduğunu kanıtlar; ama hiçbir biçimde ser
best ticaretin “ üstünlüğü”nü kanıtlamaz. Çünkü burada 
serbest rekabet ile himayecilik ve sömürge bağımlılığı 
arasında bir savaşım değil, İki rakip emperyalizm, iki 
tekel, iki mali-sermaye grubu arasında bir savaş sözko- 
nusudur. Alman emperyalizminin Ingiliz emperyalizmi
ne üstünlüğü, sömürge sınıriarının ya da koruyucu güm
rük tarifelerinin meydana getirdiği duvariardan daha güç- 
lüdür: Buradan serbest ticaret ya da “barışçı demokrasi” 
lehine bir kanıt çıkarmak bayağı bir iş olur; bu, emperya
lizmin temel özelliklerini ve çizgilerini unutmak demek
tir; Marksizmin yerine küçük-burjuva reformizminin ge
çirilmesi demektir. (...) •

Em peryalizm
N İK O L A Y  B U H A R İN

Buharln'in Emperyalizm ve Sermaye Birikimi, adlı 
eserinden (parça 1) ve Emperyalizm ve Dünya 
Ekonomisi (1929) adlı eserinden (parça 2 ve 

sonrası) bölümler.

1.

Sermayenin genişlemesinin koşulu, kârın hareketi, 
miktarı ve bu miktara bağlı olan yüksekliğidir. Mal ve 
sermaye dolaşımı, kâr oranlarının eşitlenmesi yasasına 
göre gerçekleşir. Bu sürecin tüm toplumsal sermayenin 
yeniden üretimi bakış açısından ele alınması gerektiği
ne kuşku yoktur.

Eğer ucuz üretim araçlan ve ucuz emek gücü varsa,
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sermayenin i<âr oranı da buna göre artar. Sanayiin bu
lunduğu yerle, yani sermaye yatırımının verili coğrafî 
durumuyla iiişiûli -i(âr oranını yüi(seltebilecei(- icoşuliar 
varsa, sermaye oraya aicar. Malların satılabilmesi açısın
dan daha elverişli icoşuliar da kâr oranını yül<seltlr ve 
sermaye oraya yönelir. Dolayısıyla kapitalist genişleme
nin koşulları hem satınalma koşullarına, hem üretim 
sürecinin koşullarına hem de satış koşullarına bağlıdır. 
Buna genelde üç sorun tekabül eder: Hammadde ve 
emek gücü sorunu, sermayeye yeni yatırım alanları im
kânlarıyla ilgili sorunlar ve nihayet pazar sorunu. Kapi
talist olmayan, özellikle de gelişmiş kapitalizmin mer
kezlerine uzak olan ekonomik biçimlerin [egemen oldu
ğu ülkelerin oluşturduğu] rezervi (çok yüksek nakliye 
bedelleri söz konusu olduğunda bile) azamî kâr güven
cesi sağladıkları için, büyük bir çekim etkisine sahiptir
ler. Bu sömürgeci "ekstra kâr”; kapitalist genişlemenin 
yönünü bize açıklar. Ancak bu, mücadelenin sadece 
bu yönde olduğu ve olacağı anlamına gelmez. Aksine: 
bü mücadele geliştiği ölçüde, (elbette kapitalizmin varlı
ğını sürdürmesi koşuluyla) aynı zamanda kapitalist mer
kezler uğruna bir mücadeleye de dönüşecektir. Bu nok
tada da kârın hareketliliği esas meseledir (örneğin Fran
sız çeliği ile Ruhr'dakl kömür arasında [örgütlenen] İliş
ki, kârın sınırsız artışını güvence altına alır). Rekabet 
mücadelesinin özgül biçimleri (ağırlığın daha düşük üc
retler aracılığıyla daha fazla baskının olduğu tmlgelere 
aktaniması ve nihayet savaş) birinci olarak modern ka
pitalizmin tekelci yapısından; ikinci olarak hammadde 
ve sermaye İhracı (burada daha düşük ücretler kanalıyla 
mücadele imkânı söz konusu değildir) alanları için mü
cadelenin ve bu bölgelerde tekel olmanın anlamının 
çok artmış olmasından; üçüncü olarak ise, bugün artık 
birbirine benzeyen girişimcilerin özgül rekabet biçimleri 
içinde mücadelesi değil devlet gücüne dayanan dev 
"devlet kapitalisti tröstlerin" boğuşması söz konusu 
olduğu için, pazar sorununun çok değişmiş olmasından 
kaynaklanır.

Buna bağlı olarak -belirli sınırlar içinde- sermayenin 
genişlemesinin nesnel İçeriği de değişir. Genişlemenin 
biçimlerinin, mücadele yöntemlerinin keskinleşmesi doğ
rultusunda değiştiğini gördük. Ayrıca bu değişimin, ser
mayenin biçimlerindeki değişimin bir sonucu olduğunu 
kavradık. Savaş nasıl “siyasetin başka biçimler altında 
sürdürülmesi” ise, siyaset de belirli üretim ilişkilerinin 
yeniden üretiminin yöntemi olmaktan başka bir şey de
ğildir. Böylelikle sermayenin modem genişlemesinin da
ha önceki biçimlerinden farklı, üretim İlişkilerinin yeni 
bir tarihsel tipini, yani mail sermaye İlişkilerinin genişle
yen bir yeniden üretimini sağlamasındadır. Rosa Lüx- 
emburg'un tamamıyla atladığı, emperyalizmin temel ve 
asli özelliği işte burada yatmaktadır. (...)

2 .

Toparlayalım: Dünya kapitalizminin üretici güçlerinin 
gelişmesi, son onyıllarda müthiş bir ivme kazandı. Bü
yük işletme her yerde rekabet mücadelesinden galip 
çıktı ve "sermaye aristokrasisini” , tüm ekonomik haya
ta egemen olan tunçtan bir örgütlenmede biraraya getir
di. Egemenliğe, bankalar tarafından bir düğüm nokta
sında bütünleştirilen ve üretimi yönlendiren bir mail 
oligarşi sahiptir. Bu üretimin örgütlenmesi süreci aşağı
dan yukarıya doğru gelişti ve mali sermayenin çıkarları
nı doğrudan doğmya temsil eden modem devlet ile 
kenetlendi. Kelimenin kapitalist anlamıyla her gelişmiş 
‘ulusal ekonomi” bir tür ulusal devlet tröstüne dönüş

türüldü. Öte yandan, dünyanın ekonomik olarak ilerle
miş kesiminin örgütlenme süreci, karşılıklı rekabetin 
keskinleşmesini de içermekte. Bu, sermayenin “ulusal” 
gruplan arasındaki çelişkileri doruğa tırmandırıyor. Bu 
gruplar güç ve iktidarlarını devlet örgütlenmesine da- 
yandınyorlar ve son sözlerini daima ordu ve donanmaya 
söyletiyorlar. Bunların kendi aralarında olan mücadele
lerindeki son kozları ordu ve devlet gücüdür. Böylelikle 
dünya pazarında mücadele etme yetenekleri, “ulus”un 
bütünlüğüne ve gücüne, askerî ve mali yardım kaynak- 
ianna bağlıdır. Mali sermayenin yarattığı ideal, iktidannı 
dünya egemenliği düzeyine dek geliştiren bağımsız ve

SAfIMEİT

İJstte: Kızıl Haç’ın "Endüstrimizin aktarma kayışlan 
için ihtiyacı olan taranmış kadın saçı toplayın" yazılı 
afiş. Altta: Savaş sırasında sinemalarda oynatılan bir 

propaganda filmi afişi: Donanma gösterileri.

ulusal devlete dayalı bir birimdir. (...)

3.

Bugün pazarı kaplamış olan literatürde, iki sözde 
emperyalizm “teorisi” revaçta. Biri, modern egemenlik 
siyasetinin kökeninde, yazarın mensup olduğu ırka göre 
bütün suç ve erdemleri paylaştırdığı, örneğin “Slavlık” 
ile “Tötonluk” arasındaki ırk mücadelesini görüyor. Bu 
“teori” bu kadar eski ve vulger olmasına rağmen, artan 
“ ulusal bilincin” egemen sınıflar için elverişli bir temel 
oluşturması sayesinde, önyargıların güçlenmesine bağ
lı olarak hâlâ ayakta duruyor. Egemen sınıfın buradaki 
tek düşüncesi, eski psikolojik etkilerin kalıntılarını mali 
sermayenin devlet örgütlenmesi çıkarına sömürmektir.

Gerçeklere kısaca değinmek bile, bu teorinin altındaki 
zemini kaydıracak ve taş üstünde taş bırakmayacaktır... 
Almanlar ile Çeklerin, UkraynalIlar ile Macarların, Bul-

garlar ile Türklerin beraberce Antant'a karşı savaşmala
rına zemin olacak ne gibi bir ortaklıkları var? Burada 
birbirleriyle savaşanın ırklar değil, burjuvazinin belirli 
gruplarının devlet örgütlenmeleri olduğu açıktır.

Adil davranmak için çeşitli “ ırkların” , askerî devletin 
demirden eliyle biraraya getirildiği devletlerin pekiştiği 
“bilge” emperyalist çevrelerde, teorik olarak daha az 
vulger, ama gene de savunulması imkansız bölgesel- 
psikolojik teoriler üretildiğini teslim edelim. Bunlarda 
“ ırk” ın yerini “Orta Avrupalı” , “Amerikalı” veya diğer 
“ insanlık” alıyor. Bu teori de gerçeklikten aynı ölçüde 
uzaktır; çünkü bu modem toplumun temel özelliğini, 
yani sınıflı yapısını örtbas ettiği gibi, yüksek toplumsal 
sınıfların sınıfsal çıkarlarını “bütünün” sözde “ortak” 
çıkarı içinde eriterek sahtekârlık yapıyor.

4.

Fetih ve genişleme siyasetinin üzerinde oluştuğu ve 
geliştiği zeminin tahlili gereklidir. Emperyalizmi mali 
sermayenin siyaseti olarak tanımladık. Bu, onun işlev
sel anlamını da açığa çıkarıyor. O, mali sermayenin 
yapısının taşıyıcısıdır ve dünyayı onun egemenliğine 
tabi kılar; eski kapitalizm öncesi veya eski tip kapitalist 
üretim ilişkilerinin yerine mali sermayenin üretim ilişki
lerini geçirir. Mali sermaye (bu kavramı basit para ser
mayesi ile karşılaştırmamak gerekir, çünkü mali serma
ye için belirleyici olan, onun aynı zamanda hem banka 
hem de sanayi sermayesi olmasıdır) nasıl son onyıllan 
karakterize eden tarihsel olarak sınırlı bir evre ise, mali 
sermayenin siyaseti olarak emperyalizm de özgül bir 
tarihsel kategoridir.

Emperyalizm bir fetih siyasetidir. Fakat her fetih siya
seti emperyalizm değildir. Mali sermaye başka türlü bir 
siyaset takip edemez. Bu nedenle, mali sermayenin si
yaseti otarak emperyalizmden söz ediyorsak, onun fetih 
siyaseti olma niteliği verilidir; ama bu aynı zamanda, 
bu fetih siyasetinin hangi üretim ilişkilerini yeniden üret
tiğini de ortaya koyar. Dahası: Bu tanım, bir dizi başka 
tarihsel nitelik ve özelliği ifade eder. Eğer gerçekte mali 
sermayeden söz ediyorsak, yüksek derecede gelişmiş 
ekonomik organizmaları ve uluslararası ilişkilerin belirli 
bir yayılma ve yoğunluk düzeyini, gelişkin bir dünya 
ekonomisini veri alıyoruz demektir; böylelikle üretici 
güçlerin, ekonomik örgütlenme biçimlerinin, sınıflar ara
sındaki belirli değişim ilişkilerinin tıelirli bir gelişme dü- 
zeyinl've dolayısıyla ekonomik ilişkilerin belirli bir gele
ceğini ; vs. vs. ve hatta mücadelenin, devlet iktidarının 
örgütlenmesinin, askerî teknolojinin belirli biçim ve araç
larını da belirtiyoruz demektir - “ fetih siyaseti” formülü 
deniz korsanlarına ve kervan yağmacılarına olduğu gibi 
emperyalizme de uyarken, bütün bu saydıklanmızı az 
veya çok, belirli bir oranda varsayıyoruz. Başka bir de
yişle: “Fetih siyaseti” formülü hiçbir şeyi tanımlamaz, 
oysa “mali sermayenin fetih siyaseti” emperyalizmi be
lirli bir tarihsel veri olarak tanımlar.

Mali sermayenin tarihsel olarak sınırlı bir evre olması, 
elt>ette onun kendiliğinden dünyaya geldiği anlamına 
gelmez. Nasıl sanayi sermayesi, ticari sermayenin tarih
sel devamı olan bir evre ise, o da sanayi sermayesinin 
tarihsel bir devamıdır. (...)

5.

Emperyalizmin zorunluluğu (aşılamazlığı) sorununa ge
lecek olursak, bu anlamda bir zorunluluktan söz edile
meyeceğini hemen kavrarız. Tersi doğrudur. Emperya
lizm, mali sermayenin, yani belirli ve son derece olgun 
bir örgütlenme düzeyindeki yüksek derecede gelişmiş 
bir kapitalizmin siyasetidir. Başka bir deyişle: Emperya
list siyasetin sadece varlığı bile, yeni bir toplumsal eko
nomik biçimin koşullarının olgunlaştığını ve dolayısıyla 
tüm bu emperyalizmin zorunluluğu laflannın pratiğin 
önünde bir engel oluşturduğunu ifade eder. Kapitaliz
min ve emperyalizmin varlığını sürdürmesi, birbirleriyle 
mücadele eden toplumsal sınıfların güç ilişkileri soru
nundan öte bir sorun değildir. (...) •
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Finans K ap ita l ve 
Em peryalizm

R U D O LF  H İL F E R D İN G

Rudolf Hiiferding'in, Lenin’in de emperyalizm 
kuramını geliştirirken yararlandığı Das 

Finanzkapital (Finans Kapital) adlı eserinden 
parçalar.

(...) Sanayiin bankalara bağımlılığı mülkiyet ilişkileri
nin sonucudur. Sermayenin giderek artan bir bölümü, 
artık onu kullanan sanayicilere ait olmaktan çıkmakta
dır. Onlar sermaye üzerinde, ancak kendilerine karşı 
gerçek mülkiyet sahiplerini temsil eden bankalar aracılı
ğıyla tasarrufta bulunabilirler. Öte yandan banka, ser
mayesinin giderek büyüyen bölümünü sanayie yatırmak 
zorundadır. Böylelikle giderek artan ölçüde o da kapita- 
listleşir. Ben, banka sermayesine, yani gerçekte sanayi 
sermayesine dönüşmüş oian para biçimindeki sermaye
ye, finans itapitai diyorum. Finans kapitalin anonim şir
ketlerin gelişmesine bağlı olan gelişmesi, sanayiin te
kelleşmesiyle birlikte doruğa ulaşır. (...)

Finans kapital özgürlük değil, egemenlik ister; tekil 
kapitaliste anlayış göstermez, ondan bağlılık talep eder; 
rekabetin anarşik özelliğinden kaçınır ve elbette gittikçe 
daha yüksek düzeyde rekabete açılabilmek için örgüt
lenmeyi ister. Ancak bunu yapabilmek ve egemenliğini 
ayakta tutabilmek için, gümrük ve fiyat politikasıyla iç 
pazarı güvence altına alacak ve dış pazarların fethini 
kolaylaştıracak olan devlete ihtiyacı vardır. Ticaret poli
tikasını düzenlerken başka devletlerin karşıt çıkarlarını 
gözetmeyi gerektirmeyen güçlü bir devlete ihtiyaç du
yar. Ve nihayet, mali çıkarlarını dış ülkelerde gözetmek, 
kendisinden küçük devletleri elverişli sevkiyat ve ticaret 
sözleşmeleri imzalamaya zorlamak ve siyaset gücünü 
devreye sokmak için, güçlü bir devlete ihtiyacı vardır. 
Bu devlet, bütün dünyayı finans kapitalin yatırım alanı
na dönüştürebitecek ve dünyanın her yerine müdahale
de buiunabiimelidir. Finans kapitalin aynca, yayılma po
litikasını güdecek ve yeni sömürgeler elde edecek kadar 
güçlü olan bir devlete de ihtiyacı vardır. Liberalizm dev
letin tahakküm siyaseti gütmesine karşıyken ve devlet 
iktidarının araçlarını, olduğunca kısıtlı bir çapta verdiği 
aristokrasi ve bürokrasinin eski iktidarlarına karşı kendi 
egemenliğini pekiştirmeye çalışırken; sınırsız tahakküm 
politikası finans kapitalin talebi haline gelir - militarizm 
ve donanmacılık için yapılan harcamalar, en kudretli 
kapitalist kesimler açısından, çoğu durumda tekelci ko
numda elde ettikleri önemli hasılatları ve kârları ifade 
etmeseydi bile, durum değişmezdi.

Yayılma siyaseti doğrultusundaki talepleri, öte yan
dan bütünüyle burjuvazinin dünya görüşünde bir devri
mi gerçekleştirir. Burjuvazi, barışçı ve insancıl olmaktan 
çıkar. Eski serbest ticaretçi, artık serbest ticareti en 
doğru ekonomi politikası olarak değil, barış devrinin 
bir çıkış noktası olarak görür. Finans kapital serbest 
ticarete olan inancını çoktan yitirmiştir. Kapitalist çıkar
lar arasında uyuma hiçbir önem vermez, çünkü rekabet 
mücadelesinin giderek siyasal mücadeleye dönüştüğü
nü bilir. Banş ilkesi soluklaşır, insancıllık ilkesinin yerini 
büyük ve güçlü devlet fikri alır. Ancak modern devlet, 
ülüslann birliğe olan yöneliminin gerçekleşmesi olarak 
ortaya çıkmıştır. Her ulusun kendi devletini biçimlendir
mesi hakkını tanıdığı ve ulusun sınırlannı bununla çizdi
ği için, devletin temeli olarak kurumsallaşan ve ulus 
olmada doğal sınırlannı bulan ulusallık fikri, artık kendi 
ulusunu diğerleri karşısında yüceltmeye dönüşür. Ken
di ulusunun dünya üzerindeki egemenliğini teminat altı
na almak, tıpkı ona kaynaklık eden sermayenin kâr gü
düsü gibi sınır tanımaz bir yönelim olarak idealleşir. 
Sermaye dünyanın fatihi haline gelir ve fethettiği her 
yeni ülke onu aşması gereken yeni sınırlar çizer. Geride 
kalmak finans kapitalin kânnı düşüreceği, rekabet gücü
nü azaltacağı ve nihayet görece küçük olan ekonomik 
faaliyet alanı, daha büyüklerin haraç kestiği bir alana 
dönüşeceği için, bu yönelim ekonomik bir zorunluluk 
haline gelir. Bu ekonomik gerekçeler, ideolojik onayını.
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üstte: Sam Amca'nm Amerikan ordusuna katılma 
çağrısı. Ortada: Alman İmparatoru’nun savaş 

öncesinde yayınladığı ve sokaklara asılan seferberlik 
çağrısı. Altta: “ Toplan savaş bağışlarınızla doldurarak 
savaşın sona ermesine yardım edin" yazılı bir İngiliz 

savaş yanlısı afişi.

artık her ulusun kendi kaderini tayin ve bağımsızlık 
hakkını tanımayan ve İnsan suretlerinin ancak ulusal 
ölçekte eşitliğini kabul eden bir demokratik dogmanın 
ifadesinden başka bir şey olmayacak şekilde tahrif edil
miş ulusallık fikrinde bulunur. Gerçekte olan ise, tekelin 
ekonomik imtiyazlılığının, kendi ulusuna yansımasıdır. 
Bu ulus sanki, diğerlerinin arasında seçkin bir yere 
sahipmiş gibi sunulur. Yabancı uluslar üzerinde hiç de 
doğal olmayan yoldan, şiddetle kurulan egemenlik, ege
men olan ulusa, sanki bu durum doğal, yani ırksal özel
liklere borçluymuş gibi gösterilir. Irk İdeolojisinde doğal 
bilimsel bir kisve altında ifadesini bulan finans kapitalin 
egemenliğe yönelimi, onun eylemlerinin doğabillmsel 
koşullanmasını ve zorunluluğunu belgeler. Demokratik 
eşitlik ilkesinin yerini, oligarşik egemenlik ilkesi almış
tır. (...)

Sermaye emperyalist siyasetten başka bir siyaset gü- 
demeyecekse, proletarya emperyalist siyasete karşı, sa
nayi sermayesinin tek başına hüküm sürdüğü dönemin 
siyasetini çıkaramaz; daha ileri kapitalist siyasete karşı, 
artık aşılmış otan serbest ticaret devrinin ve devlet düş
manlığının siyasetini çıkarmak, protetaryaya düşmez. 
Finans kapitalin ekonomi politikasına, emperyalizme kar
şı proletaryanın cevabı serbest ticaret değil, ancak sos
yalizm olabilir. Artık gerici hale gelmiş olan serbest 
ticaretin yeniden canlandıntması fikri değil kapitalizmin 
aşılmasıyla, rekabetin tamamen kaldırılması, proletarya 
siyasetinin tek hedefi olabilir... Finans kapitalin eğilimi, 
üretim üzerinde kamusal denetimin kurutması yönünde
dir. Ancak bu, antagonist bir kamusallaştırmadır; kamu
sal üretim üzerindeki egemenlik oligarşisinin ellerinde 
kalır. Bu oligarşinin yıkılması mücadelesi, burjuvaziyle 
proletarya arasındaki sınıf mücadelesinin son evresini 
oluşturur.

Finans kapitalin kamusallaştırıcı işlevi, kapitalizmin 
aşılmasını olağanüstü kolaylaştırmıştır. Finans kapital 
üretimin en önemli dallannı denetimi altına aldığı za
man, toplumun bilinçli yürütme organı, yani proletarya
nın eline geçireceği devlet aracılığıyla finans kapitale 
el koyması, en önemli üretim dallanna hâkim olması 
İçin yeterli olacaktır. Diğer hepsi bu üretim dallanna 
bağlıdır ve büyük sanayi üzerinde kurutacak egementik, 
başka kamulaştırmalar olmasa bile, en etkili kamusal 
denetimi kurmak için yetertid1r...'SIfrbüyük Berlin ban
kasının ele geçirilmesî, bugün büyük sanayiin en önemli

"atanlarının hI« ı^eçIrlImgAİ dgmnktir na-hii_ ItApitalifft_
mübadelenin henüz söz konusu olduğu geçiş evresinin 
başlangıcında sosyalizmin siyasetini olağanüstü kolay
laştıracaktır. Kamulaştırmanın kır ve sanayideki sayısız 
küçük işletmeye yaygınlaştıniması gerekmez, çünkü on
lar, çoktandır bağımlı hale geldikleri büyük sanayiin 
dolaysız kamulaştırılmasıyla, zaten dolaylı olarak kamu
laştırılmış olacaklardır. Bu nedenle, kamulaştırma süre
cinin, tam da adem-i merkezi yapısından ötürü uzun 
süreceği ve siyasal açıdan tehtiketi olacağı noktada, 
yavaş bir gelişme sürecinin olgunlaştırıcı etkisine bırak
mak; yani, devlet gücüyle yapılacak bir tek kamulaştır
ma eylemi ile, beraberinde toplumun da bilincine vara
cağı yararları getirecek oian tedrici bir kamulaştırmayı 
sağlamak mümkündür- çünkü finans kapital, bugün sos
yalizmin gerek duyduğu ölçüde kamulaştırmayı zaten 
gerçekleştirmiş durumdadır. (...) •

Em peryalizm in Kökü
J O H N  A T K IN S O N  H O B S O N

Hobson’un Emperyalizm isimli kitabından parçalar.

(...) Üretim yöntemlerinin her iyileşmesi, mülkiyet ve 
denetimin her yoğunlaşması, bu eğitimi (emperyalist 
genişleme) keskinleştirir. Bir ulusun diğerine göre ma
kine çağına girdiği, ileriemiş sanayi yöntemlerini edindi
ği ölçüde onun işverenleri, tüccariarı ve mali çevreleri 
için ekonomik rezervlerini yerli yerine oturtmak daha 
zor olacaktı. Böylece onlar kendi özel amaçlan doğrul-
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usunda herhangi bir uzak gelişmemiş ülkeyi ilhak ve 
ilmayecilik yoluyla elde etmek İçin gitgide daha fazla 
Mr biçimde kendi hükümetlerinden faydalanmaya he- 
reslenlrler. Bu süreç, bize söylenebileceği gibi, kaçınıl
mazdır ve yüzeysel gözlemde de bunun böyle olduğu 
görünür. Her yerde atıl üretici güçleri ve atıl sermaye 
yatırım arama yolunda kendisini gösterir. Tüm işadam- 
lan, ülkelerindeki üretim araçlarının gelişiminin, tüketi
min gelişimini aştığını; kâr ile satılabilecek olandan da
ha fazla mal üretildiğini ve yararlı yatırım olanaklarından 
daha fazla sermaye olduğunu görür.

Ekonomideki şeylerin bu durumu emperyalizmin kö
künü oluşturur. Bir ülkenin tüketicileri, tüketim düzeyle
rini üretici güçlerin her artışına uyum sağlayabilecek 
biçimde artırabilecek durumda olsalar, emperyalizme 
hızla yol açan bir olgu olan ve yeni pazarların bulunması 
için emperyalizmi kullanan metaların ve sermayenin ar
ta kalanı olmazdı. Tabii ki dış ticaret olmalı, ama sanayi
mizin küçük arta kalanını yıllık olarak İthal ettiğimiz 
gıda maddeleri ve hammaddelerle değiştirmede bir zor
luk olmamalı. Bizim tüm tasarrufumuz da seçimimize 
göre yerli sanayide çalıştırılmalı. Böyle bir kabulde hiç
bir şey irrasyonel değildir. Üretilmiş ve üretilebilecek 
olan her şey tüketilebilir. Çünkü bunlara ilişkin bir talep 
rant, kâr ve ücret olarak toplumun herhangi bir üyesinin 
gerçek gelirinin bir kısmını oluşturur. Ve o, bunu tüketi
lebilir veya tüketmek istediği bir metaya karşılık bir 
başkasıyla değiştirir. Her üretilen İle birlikte bir satın 
alma gücü de doğar...

(...) Emperyalizm, büyük endüstri yöneticilerinin ken
di atıl zenginlikleri İçin kanal genişletme denemesi sıra
sında evlerinde satamadıkları ve yatıramadıkları serma
ye ve metaların azalması için dış pazar ve yatırım olana
ğı aramalarıdır. Emperyalist yayılmanın genişleyen en 
düstri İçin gerekli sürüm olanakları olarak kaçınılmazlı
ğının İddiasının yanlışı şimdi açık hale geldi. Yeni pazar- 
lann açılması ve yeni yatırımlar İçin alanlar bulunması 
istemi endüstriyel gelişmeden değil, metaların ve ser
mayenin ülke içinde emilmesini engelleyen satın alma 
gücünün dengesiz dağılımından kaynaklanıyor. Emper
yalizm, bu yanlış ekonomi politikasının meyvesidir ve 
‘toplumsal reform' bunun llacıdır.(...)

(...) yurtseverlik, maceracılık, askeri girişim ruhu, si
yasal jhtiras ve 4nsan sevgisi gihi, ekonomUt.olmayan 
faktörlerin emperyalist yayılmadaki paylarına bakarak 
mail çevrelere lıöylesine büyük bir gücü mal etmek, 
ekonomi tarihini çok dar bir görüşle yorumlamak olur. 
Emperyalizmin itici güçlerinin esas olarak mail nitelikli 
olmadığı doğrudur: Mail çevreler daha çok emperyalist 
mekanizmanın enerjisini belli bir yöne çevirmiş ve çalış
ma alanını belirlemiş dümencisini oluşturur; ancak bu 
mali çevreler ne söz konusu mekanizmanın İtici gücü
dürler ne de doğrudan güç üretirler. Mail çevreler; pollti- 
kacılar\, askerleri, Insanseverleri ve tüccarları ortaya 
çıkaran yurtsever güçleri manlpüle ediyorlar. Bu kay
naklardan türeyen yayılma şevki, güc-i İle hakikiliğine 
rağmen hedefsiz ve kördür. Buna karşılık mail çevrele
rin çıkarları, emperyalizmin İşlemesi için gerekil olan 
yoğunlaşma ve net hesaplama özelliklerini lçerlr.(...)

(...) Ekonomik çözümlememiz yalnızca işadamlarının 
-sermayedarlar, girişimciler, ihracata yönelik sanayici
ler ve bazı meslek grupları- birbirleriyle yarışan klikleri
nin çıkarlarının çelişki İçinde olduklan; bu kliklerin otori
teden, halkın sesinden yararlandıkları, özel çıkarlarını 
gerçekleştirmek için kamu araçlarını kullandıkları; hal
kın kanını ve parasını, yaygınlaşmış olan ve korkunç 
savaş oyunlarında İsraf ettikleri; bu arada da gerçekte 
hiçbir temeli bulunmayan ulusal çelişkileri öne çıkardık- 
lan olgusunu ortaya koydu. Ne zenginliğin üreticisi ne 
de vergi ödeyicisi olarak, İngiliz halkının Japonya İle 
birlik olup Kore'yi İşgalden alıkoymak amacıyla Rusya 
veya Fransa ile savaşı göze alması çıkarına değildir. 
Ama bu tehlikeli politikayı öne çıkarmak, bir grup tüccar 
siyasetçinin çıkarlanna hizmet edebilir... Savaş, bu si
yasetin başansını değil, fiyaskosunu oluşturur; politika
nın normal ve tehlikeli meyvesi savaş değil, mllltarizm-

Savaşta sadece kadınlı erkekli insanlar değil, aynı 
zamanda hayvanlar da öldürülüyordu. ÜstteıVağ 

yapmakta kullanılan balık ve diğer deniz hayvanlarının 
yakalanmasını teşvik eden "Balıkçılar, fok balığı ve 

domuz balığı yakalayın, balıkyağı yapılsın" yazılı afiş. 
Ortada: "Tavşan kürkü getirin ordunun ihtiyacı var!" 

yazılı afiş. Altta: Yağ çıkarmak için meyve
çekirdekleri toplayın, yazılı afiş bu durumu 

canlandırıyor.

dir. Rekabetçi yayılma siyasetinin kendini yanlış bir bi
çimde ‘ulusal siyaset’ olarak sunmasına ve bunun dış 
pazar ve bölgeleri kapsamasına İzin verildikçe, bu uzlaş
maz çıkarlar gerçek olacağa benzer. Ve halk gitgide 
daha pahalıya mal olan savaş makinesini ayakta tutabil
mek İçin terlemek, kanını dökmek ve ölesiye çalışmak 
zorunda kalacaktır.(...)

(...) Emperyalizmin ekonomik kökü, sıkıca örgütlen
miş sanayi ve mali çıkarların, açık kamusal giderler 
ve baskı yardımıyla özel pazarlan kendi arta kalan meta 
ve sermayeleri İçin güven altına alma ve geliştirme arzu
sunda bulunur. ‘Savaş, militarizm ve mahir bir dış 
siyaset’ bu amaç İçin gerekli olan araçlardır.(...) •

Eşitsiz ve Bileşik Gelişme
L E O N  TRO ÇKİ

Rus Devriminin Tarihi'ntien.

Geri bir ülke, İleri ülkelerin maddi ve entelektüel kaza- 
nımlarını özümler. Ama bu, onları kölece izlemesi, onla
rın geçmişte geçirdikleri bütün aşamaları yeniden üret
mesi anlamına gelmez.Tarihsel çevrimlerin tekrarı teori
si -VIco ve günümüzdeki izleyicileri- eski kapitalizm ön
cesi kültürlerin yörüngelerine ve kısmen de kapitalist 
gelişmenin başlarındaki deneyimlere İlişkin tesbitlere 
dayanır. Kültürel aşamaların, her yerleşmede yeniden 
tekrarlanması, aslında tüm sürecin yerel ve epizodik 
özelliğinden ileri geliyordu. Oysa, kapitalizm, bu koşul
ların son bulmuş olması demektir. Kapitalizm insanın 
gelişmesinlA evrensellik ve sürekliliğini hazırlar ve bir 
bakıma da bunu gerçekleştiren odur. Gelişme biçimleri
nin farklı uluslar tarafından tekrar edilmesi konusu kapi
talizmle birlikte gündemden kalkar. Geri bir ülke, ileri 
ülkelerin peşine takılmaya mecbur edilmiş olmakla bir
likte her şeyi aynı düzen İçinde götürmez. Tarihsel geri
liğin imtiyazı -gerçekten de böyle bir İmtiyaz vardır- 
bellrli herhangi bir tarihte varolanı, bir dizi ara aşamayı 
atlayarak benimsemeye izin verir, daha doğrusu, bunu 
zorunlu kılar. Vahşiler, geçmişte İki silahın icadı arasın
da katedllmiş olan mesafeyi atlayarak, bir anda ok ve 
yaylarını bırakıp ellerine tüfekleri alıverirler. Amerika’
daki AvrupalI koloniciler, tarihe ta en başından başlamış 
değillerdir. Amerika Birleşik Oevletleri'nin bugün İngil
tere’yi geride bırakmış olması kapitalist gelişmesinin 
geriliği sayesinde mümkün olabilmiştir. Öte yandan, 
İngiliz kömür sanayiindeki -ve aynı zamanda MacDonald 
ve dostlarının kafasındaki- muhafazakar anarşi, Ingilte
re’nin çok uzun bir zaman İçin kapitalizmin yol gösterici
si olarak oynamış olduğu role karşılık ödediği bedeldir. 
Tarihsel olarak geri ulusların gelişmesi, kaçınılmaz ola
rak tarihsel süreçteki farklı aşamaların kendine özgü 
bir bileşimine yol açar. Bunlann gelişimi bir bütün ola
rak plansız, karmaşık Ve bileşik bir özellik kazanır.

Ara aşamaların atlanılması İmkanı elbette mutlak de
ğildir. Bunun derecesi, uzun vadede ülkenin kültürel 
ve ekonomik gücü tarafından belirlenir. Üstelik geri ulus, 
çoğu zaman dışarıdan elde edilen kazanımlan, kendi 
ilkel kültürüne uyarlama süreci içinde bozulmaya uğra
tır. Böylelikle özümleme süreci bizzat kendi kendisiyle 
çelişen bir özellik edinir (...) Tarihin yasalarının pedantik 
bir şematlzmle herhangi bir ortak yanı yoktur.Tarihsel 
sürecin en genel yasası olan eşitsizlik, kendisini en 
keskin ve karmaşık bir biçimde geri ülkelerin kaderinde 
gösterir. Dışsal gerekliliklerin kırbacı altında bu ülkele
rin geri kültürü büyük hamleler yapmaya zorlanır. Böy
lelikle evrensel eşitsizlik yasasından, bir başka yasa 
daha çıkar. Buna daha İyi bir isim bulunamadığından 
bileşik gelişme yasası diyoruz. Bununla anlatmak İstedi
ğimiz, gelişmenin farklı aşamalarının bir araya gelmesi, 
ayrı ayrı adımlann birleştirilmesi, köhnemlş biçimlerle 
daha çağdaş olanlann alaşım yapmasıdır. Bütün maddi 
İçeriği İle birlikte, bu yasa olmaksızın Rusya’nın ve hat
ta, ikinci, üçüncü veya onuncu sınıf k'ültüre sahip başka 
herhangi bir ülkenin tarihini anlamak olanaksızdır. •


