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EKONOMÝ POLÝTÝÐÝN KONUSU

BÝRÇOK bilim dünyayý tanýmayý konu edinmiþtir. Bunlardan bazýlarý doða olaylarýný (phénoménes) ve bazýlarý da toplum
olaylarýný incelerler. Maddenin yapýsýný inceleyeln bilimlere doða
bilimleri denmiþtir. Toplum geliþmesinin çeþitli yönlerini inceleyen bilimlere ise toplum bilimleri denir. E k o n o m i p o l i t i k bir
toplumsal bilimdir.
Marksist-leninist ekonomi politik, bir tek bilimi, marksizmleninizmi bütünleþtiren bölümdür.
Marksizm-leninizm, toplumun, sosyalist devrimin, proletarya diktatörlüðünün geliþme yasalarýnýn bilimidir. Marksizm-Leninizm, felsefe, ekonomi politik ve komünizmin bilimsel teorisini
içeren üç bölümün oluþturduðu bir uyumlu bilimin gövdesidir.
Burada, insan toplumunun yaþamýndaki temel özellikleri belirten
ekonomi politik önemli bir yer tutar. [sayfa 13]
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Toplum Hayatýnýn Temeli Olan Maddi
Varlýklarýn Üretimi
Çok eski zamanlardan bu yana, insanlar, insan toplumunun geliþmesini açýklamaya çalýþmýþlardýr. Bu konuda, çeþitli
düþünceler ileri sürülmüþtür. Dinsel akýmlarý temsil eden sözcüler, tüm geliþmenin tanrý iradesine baðlý olduðunu öne sürdüler.
Bununla birlikte, bilim ve pratik, doðaüstü güçlerin var olmadýðýný
kanýtladý. Bugün varýlan sonuç ve günümüzün birçok burjuva bilginlerince de paylaþýlan görüþ, toplumun evriminin belirli bir ölçüde coðrafi çevreye, yani (iklim, toprak, madenler vb. gibi) doðal
koþullara baðlý olduðu merkezindedir. Kuþkusuz ki, coðrafi çevre,
toplumun geliþmesinin zorunlu koþullarýndan biridir; ama bu, belirleyici deðildir. Örneðin Avrupada üç bin yýllýk sürede, farklý üç
düzen, hatta Avrupanýn ortasýnda ve doðusunda dört düzen, birbirini izledi. Oysa, ayný dönemde Avrupanýn coðrafi koþullarý, hesaba katýlmayacak kadar az deðiþikliðe uðradý. Bazýlarý, tarihin akýþýnýn, sadece, seçkin kiþilerin, devlet adamlarýnýn, komutanlarýn
vb. iradesine baðlý olduðu görüþünü savunuyorlar. Gerçekte, bu
kiþiler, olaylarýn geliþini çabuklaþtýrýr veya geciktirebilirler, ama
tarihin akýþýný deðiþtiremezler.
O halde, tarihin geliþmesini belirleyen nedir? Bu soruyu, ilk
olarak, Karl Marx yanýtlamýþtýr.
Ýnsanlar, yaþamak için, besinlere, giysilere, ayakkabýlara,
barýnaklara ve öteki maddi varlýklara gereksinme duyarlar. Öyleyse insanlar, onlarý üretmek ve üretmek için de çalýþmak zorundadýrlar. Maddi varlýklarýn üretimini durduran her toplum, yok
olur. Onun için, maddi varlýklarýn üretimi her toplumun varlýðýnýn
ve geliþmesinin baþlangýcýdýr.
Maddi varlýklarýn üretimi deyince ne anlaþýlýr? Üretim süreci, insan emeðini, iþ araçlarýný ve iþ konularýný içerir.
Emek (iþ, çalýþma), maddi varlýklarýn üretimi için insanýn
yararlý bir çabasýdýr. Ýnsan çalýþarak, onu kendi gereksinmelerini
karþýlamaya yatkýn hale getirmek amacýyla doða üzerinde etkide
[sayfa 14] bulunur. Ýþ, sadece insana özgü, sürekli ve doðal olarak
gerekli ve insan yaþamýnýn ilk koþuludur. Engelsin deyiþiyle, insaný yaratan, iþtir.
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Emek (iþ) araçlarý olmaksýzýn üretim süreci düþünülemez.
Ýþ konularý üzerinde etki yapmakta ve onlarýn görünüþünü deðiþtirmekte insanlara yardýmý dokunan her þey, iþ aracýdýr. Makineler ve donatým, araç ve gereçler, iþletme binalarý, tünel ve köprüler,
bütün ulaþtýrma araçlarý, kanallar, elektrik tesisleri vb. iþ araçlarý
sayýlýrlar. Toprak da, evrensel bir iþ aracýdýr. Ve bütün iþ araçlarý
arasýnda, kesin rol, üretim aletlerindedir. Ýnsanýn doða üzerindeki
etkisinin gücü, insan tarafýndan yararlanýlan iþ aletlerine baðlýdýr.
Ýlkel toplum da böyledir, insan, taþý, sopayý, üretim aleti olarak
kullanýrdý. Çoðu kez de doða karþýsýnda aciz kalýrdý. Günümüzde,
insan, güçlü makinelerin yardýmýyla iþ yapar. Doða üzerindeki uçsuz bucaksýz egemenliði bundan dolayýdýr. Marx, ekonomik dönemlerin, o dönemlerde üretilen maddi varlýklara göre deðil, maddi varlýklarý üreten iþ aletlerine göre birbirinden ayrýldýðýný belirler.
Ýnsanlar, üretim aletlerinin yardýmýyla, Emek (iþ) konularý
üzerinde, yani insan çalýþmasýnýn amacýný teþkil eden nesneler
üzerinde faaliyet gösterirler. Ve insan emeði, kendisini çevreleyen doðaya uygulandýðýndan, doða (toprak ve toprakaltý, sular),
çalýþmanýn evrensel konusudur. Bütün iþ konularý doðada bulunur. Kendi gereksinmelerini giderebilmesi için insan, bütün iþ
(çalýþma) konularýný kendisine uygun hale getirmek zorundadýr.
Ýþ araçlarý ve iþ konularý, üretim araçlarýný teþkil eder. Bununla birlikte, doðaldýr ki, üretim araçlarý maddi varlýklarý kendiliklerinden üretemezler. Ýnsan olmadýðý takdirde, en mükemmel
teknik bile hareketsiz kalýr. Þu halde, her üretimin kesin etmenini
oluþturan, insanýn kendisi, kendi iþgücüdür. [sayfa 15]
Üretici Güçler ve Üretim Ýliþkileri
Üretim, hangi aþamada olursa olsun, daima iki yön içerir:
üretici güçler ve üretim iliþkileri.
Üretici güçlerden, toplum tarafýndan yaratýlmýþ olan üretim
araçlarý ve her þeyden önce iþ aletleri ve bunun yanýnda maddi
varlýklarý üreten insanlar anlaþýlýr. Burada, kendi edindikleri bilgileri, kendi deneyleri ve kendi iþ alýþkanlýklarý sayesinde üretim
aletlerini harekete geçiren ve onlarý yetkinleþtiren, yeni yeni makineler yapan ve ayný zamanda da kendi bilgilerini artýran insan-
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larý özellikle belirtmek gerekir. Onlar, bu eylemleriyle, üretici güçlerin ve sürekli olarak çoðalan maddi nesnelerin üretimine katkýda
bulunurlar.
Ama insanlar, maddi varlýklarý, tek baþlarýna deðil, gruplar
ve ortaklýklar halinde, birarada eylemde bulunarak üretirler. Örnek olarak, çaðýmýzdaki bir ayakkabý fabrikasýný ele alalým. Ayakkabý gibi bir tek meta yapýmýnda, fabrikada kaç iþçi çalýþýr? Yüzlerce ve hatta binlerce. Bu fabrikanýn çalýþmasý için gerekli olan
makine, kösele, iðne, iplik ve benzeri eþyanýn yapýmýnda çalýþan
iþçilerin sayýsý, sözkonusu ayakkabý fabrikasýnda çalýþmakta olan
iþçilerin sayýsýndan çok daha fazladýr. Bu gösterir ki, maddi varlýklarýn üretiminde insanlar, kendi aralarýnda baðlantý kurmuþlardýr
ve birbirlerine baðlantýlýdýrlar, ve kendi aralarýnda belirli iliþkiler
kurmuþlardýr.
Üretim süreci içinde insanlar arasýnda meydana gelen maddi varlýklarýn deðiþim ve daðýtým iliþkilerine, Marks, üretim iliþkileri
ya da ekonomik iliþkiler adýný vermiþtir. Bu ekonomik iliþkiler, iþbirliði ve her türlü sömürüden uzak, özgür kiþiler arasýnda, yardýmlaþma þeklinde olabileceði gibi, insanýn insan tarafýndan sömürüsü þeklinde de olabilir. Burada sözkonusu olan, toprak ve
toprakaltý, [sayfa 16] ormanlar, fabrikalar, atelyeler, iþ aletleri vb. üretim araçlarýnýn mülkiyetinin kime ait olduðudur. Bu üretim araçlarýnýn mülkiyeti, bütün topluma ait deðil de, özel kiþilere, toplum
gruplarýna ya da birbirinden ayrý sýnýflara ait olduðu, yani özel
mülkiyet þeklinde olduðu zaman, insanýn insan tarafýndan sömürü- sü, egemenlik ve baðýmlýlýk iliþkileri üzerine kurulmuþ olduðu ortaya çýkar. Kapitalist düzende, iþçiler, üretim araçlarýndan
yoksun olduklarý için, kapitalistlerin çýkarýna çalýþmak zorundadýrlar. Sos-yalist düzende, üretim araçlarý toplumun mülkiyetindedir, bun-dan dolayý da insanýn insan tarafýndan sömürüsü yoktur
ve insanlar arasýndaki iliþkiler, kardeþçe iþbirliði ve sosyalistçe
yardýmlaþma üzerine kurulmuþtur.
Ýnsanlarýn, üretim araçlarý karþýsýndaki tavrý, onlarýn, üretimde yerini ve durumunu, emek ürünlerinin daðýlým tarzýný belirler. Örneðin, kapitalist düzende, iþçiler tarafýndan imal edilen bütün
ürünlere, üretim araçlarýný elinde bulunduran burjuvazi sahip çýkar; oysa, iþçilerin büyük çoðunluðu yoksulluk içindedir. Sosyalist
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rejimde, üretim araçlarý halka aittir (toplumsal mülkiyettir), tüketim nesneleri, herkese emeðine göre bölüþtürülür, maddi ve kültürel hayatýn sürekli olarak yükseltilmesi, bütün emekçiler için
güvenlik altýndadýr. Ýþte, insanlar arasýndaki üretim iliþkilerinin
(ekonomik iliþkilerin) özü budur.
Ýnsan toplumunun evrim tarihi, baþlýca beþ tip üretim iliþkisi
tanýr: ilkel komünal toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum ve komünizmin ilk aþamasýna tekabül eden sosyalist
toplum. Bu þekillenmelerin herbirinin temelini, üretim alet ve
araçlarýnýn mülkiyet þekli belirler. Bundan dolayýdýr ki, köleci, feodal ve kapitalist düzenlerde, üretim iliþkileri, üretim araçlarýnýn
özel mülkiyetine dayanýr. Özel mülkiyet, geçmiþte ve bugün, kaçýnýlmaz olarak, toplumu, sömürenler ve sömürülenler þeklinde
hasým sýnýflar olarak bölünmeye götürmüþtür. Köleliðin, feodalizmin ve kapitalizmin niteliðini sýnýf mücadelelerinin teþkil etmesi,
bundan dolayýdýr. Sosyalist düzende böyle deðildir, burada, üretim iliþkilerinin [sayfa 17] temelini, üretim araçlarýnýn sosyalist, toplumsal mülkiyeti teþkil ettiði için, sýnýf mücadeleleri yoktur; toplum,
dost sýnýflardan oluþmuþtur: iþçilerden, köylülerden ve aydýnlarýn
toplumsal katýndan.
Üretici güçler ve üretim iliþkileri, tümü ile üretim tarzýný
oluþturur.
Her ne kadar, üretici güçler ve üretim iliþkileri birliði, üretim tarzýný teþkil ediyorsa da, onlar da farklý görüntülerdedir. Onlarýn arasýnda da karþýlýklý eylem ve karþýlýklý etki vardýr. Üretimin
yetkinleþtirilmesi, üretici güçlerin ve üretim iliþkilerinin de geliþtirilmesine neden olur.
Üretici güçler, üretim tarzýnýn en hareketli öðesidir; sürekli
olarak deðiþirler; çünkü insanlar, iþ aletlerini durmadan yetkinleþtirirler ve maddi üretim konusundaki deneylerini sürekli olarak
artýrýrlar. Üretim iliþkilerine gelince: onlar da üretici güçlerin geliþme düzeyindeki deðiþmeye uygun olarak deðiþirler ve sözkonusu
güçlerin geliþmesi üzerinde kendilerine düþen etkiyi yaparlar.
Üretim iliþkileri, üretici güçlerin geliþme düzeyine tekabül
ettiði zaman, üretimci güçler baþarýlý bir geliþme gösterirler. Sosyalist ülkeler, üretici güçler düzeyi ile üretim iliþkileri arasýnda
böyle bir uyumluluðun örneðini vermiþlerdir. Bu ülkelerde, üre-
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tim araçlarý, toplumsal mülkiyet üzerine kurulmuþ olduðundan,
üretim, bunalým ve iþsizlik olmadan, uyumlu bir hýzla geliþir.
Üretim iliþkileri, üretici güçlerin düzeyine uygun düþmediði
zaman, üretimin geliþmesini dizginler. Günümüzün kapitalist ülkeleri, üretim iliþkileriyle üretici güçlerin düzeyi arasýndaki uyumsuzluðun örneðini vermektedir. Bu ülkelerde, üretim, sosyalist ülkelerde olduðundan çok yavaþ geliþir ve hatta ekonomik bunalýmlar sýrasýnda daha da geriler; milyonlarca emekçi iþlerini kaybeder ve iþsizler ordusunun sayýsý kabarýr. Burjuva toplumda,
üretici güçlerin geliþmesini önleyen bu durumun nedeni, üretim
araçlarmin kapitalist sýnýfýn mülkiyetinde olmasýdýr.
Üretici güçlerin belirli bir geliþme düzeyine ulaþmasý, [sayfa
18] üretici güçlerin bu geliþmesine uygun düþecek üretim iliþkilerini
gerektirir. Ýþte, üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki uygunluk üzerine, Marxýn bulduðu ekonomik yasa budur. Bu yasa, toplumsal devrimlerin ekonomik temelini gösterir. Üretim iliþkileri,
üretici güçlerin geliþmelerinin ayakbaðý olduðu zaman eski üretim iliþkilerinin yerini, yeni üretim iliþkilerinin almasý zorunludur.
Uzlaþmaz karþýt sýnýflara bölünmüþ bir toplumda, üretim
iliþkilerinin deðiþmesi, daima toplumsal bir devrimle olur. Mevcut
üretim iliþkilerinden çýkarý olan sýnýflar bulunduklarý yeri kendi
gönülleriyle terketmezler. Örneðin Birleþik Devletler kapitalistleri,
sahibi bulunduklarý, düzenlerinden, fabrikalarýndan, demiryollarýndan vazgeçebilirler mi? Hayýr, hiçbirinden asla vazgeçemezler,
çünkü özel mülkiyet onlara emekçileri sömürme ve þaþaalý bir
yaþam sürme olanaðý vermiþtir. Üretici güçlerin geliþmesini frenleyen eski üretim iliþkilerini deðiþtirip, yerine gerekli üretim
iliþkilerini koymak için, insanýn insan tarafýndan sömürülmesini
kaldýrma yeteneðinde bir toplumsal güç gereklidir. Kapitalist toplumda, bu güç, iþçi sýnýfý tarafýndan temsil edilir. Müttefiði köylülük
ile kendisinin, sömürüyü ortadan kaldýrmakta hayati çýkarý vardýr.
Ancak uzlaþmaz karþýt sýnýflarýn bulunmadýðý sosyalist toplumda, üretim iliþkilerinin geliþmesi toplumsal devrimle deðil, üretici güçlerin büyümesine parallel olarak sistemli bir deðiþme ile
olur.
Toplumun temeli ile üretim tarzý arasýnda bir ayrým yapmak yerinde olur. Temel ile, üretici güçlerin belirli bir düzeyinde-
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ki durumuna göre, sözkonusu toplumda egemen olan üretim
iliþkilerinin tümü anlaþýlýr. Toplumun temeli, uzlaþmaz karþýtlýkta
olabilir ya da uzlaþmaz karþýtlýkta deðildir. Köleci, feodal ve kapitalist toplumlarýn temellerinde uzlaþmaz karþýtlýk vardýr, çünkü
bu toplumlar üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti üzerine, egemen
ve baðýmlýlýk iliþkileri üzerine, insanýn insan tarafýndan sömürülmesi üzerine kurulmuþlardýr. Sosyalist toplumun temelinde uzlaþmaz karþýtlýk yoktur, o, [sayfa 20] hiç bir sömürünün olmadýðý üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyeti üzerine kurulmuþtur.
Temel, kendisine uygun düþen üstyapýyý ortaya çýkarar ve
onun geliþmesini belirler. Üstyapý denince, siyasi, felsefi, hukuki,
artistik, dini vb. Kavramlar ve bunlara uygun düþen kurumlar anlaþýlýr. Sýnýflý toplumda, üstyapý, bir sýnýf niteliði taþýr. Ýktidardaki sýnýf, kendi çýkarlarýný korumak için, kendi anlayýþýna uygun kuruluþlarý yaratýr.
Temel, üstyapýda olduðu gibi, ancak belirli bir dönemde
varolur. Her temel deðiþikliði, üstyapý deðiþikliðini de birlikte getirir. Feodal temelin deðiþmesiyle ve kendi yerini kapitalist temelin
almasýyla, kapitalist üstyapý da feodal üstyapýnýn yerini almýþtýr;
sosyalist temelin meydana çýkmasý, bir sosyalist üstyapýnýn meydana çýkmasýný ve kapitalist üstyapýnýn çökmesini de beraberinde getirmiþtir. Üstyapý, bütünü ile temel tarafýndan meydana getirilmekle birlikte, bazý yeni üstyapý unsurlarý, eski toplumun baðrýnda doðmuþtur, çünkü, burada öncü sýnýfýn fikir ve kavramlarý ortaya
çýkar. Örneðin, iþçi sýnýfý ideolojisinin, yeni devrimci sýnýf proletaryasýnýn ideolojisinin oluþmasý gibi.
Üstyapý, temel tarafýndan yaratýlýr. Ama doðumundan sonra, o temel karþýsýnda edilgin kalmaz, ona etki yapar, onun oluþmasýna ve saðlamlaþtýrýlmasýna yardým eder. Üstyapý, ilerici bir rol
oynayabildiði gibi, gerici bir rol de oynayabilir. Kapitalist temelin
üstyapýsý, bu anda son derece gericidir, çünkü, bugünkü
aþamasýnda, kapitalizm, üretici güçlerin geliþmesini dizginliyor.
Sosyalist temelin üstyapýsý da, karþýt olarak, ilerici bir rol oynamaktadýr, çünkü, sosyalizmde, politik iktidar, üretici güçlerin geliþmesini kolaylaþtýrýr, ve böylece de komünist toplumun kuruluþ
hazýrlýklarýnýn gerçekleþtirilmesine katkýda bulunur.
Üretici güçler ile üretim iliþkilerinin birliði devam ettiði süre-
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ce, maddi varlýklarýn üretim tarzý ve ona tekabül eden üstyapý,
toplumsal-ekonomik bir oluþum meydana getirir.
Tarih baþlýca beþ toplumsal-ekonomik oluþum tanýmaktadýr: [sayfa 21] ilkel komün, kölecilik, feodalizm, kapitalizm ve ilk
aþamasý sosyalizm olan komünizm. Bunlardan herbirinin kendi
ekonomisi, kavramlarý, fikirleri ve kurumlarý vardýr. Evrimleri, bir
aþaðý aþamadan bir üst aþamaya geçiþle olur. Feodalizmin yerini
kapitalizme býrakmasý, ve kapitalizmin yerini, komünizmin ilk
aþamasý sosyalizme býrakmasý böyle olmuþtur. Toplumun geliþme
yasalarý, toplumsal-ekonomik oluþumlarýn ortaya çýkýþýnýn, evriminin ve kayboluþunun temelidir.
Toplumsal Geliþmenin Ekonomik Yasalarý
Marksizm-leninizm öðretisinde, doða ve toplum, birbirlerinden kopuk olaylar yýðýný olarak ele alýnmaz. Tam tersine, doða
ve topium olaylarý, kesdi aralarýnda birbirlerine baðlanmýþ ve
karþýlýklý etkilerle birbirlerini koþullandýrmýþlardýr. Olaylarýn böylesine içten baðlýlýðý, doða ve toplum evriminin yasalarýnda ifadesini bulur. Bu yasalarý günýþýðýna çýkarmak da bilime düþer.
Toplum geliþmesinde ekonomik yasalar önde gelir; insanlar arasýnda kurulmuþ olan toplumsal üretim iliþkilerindeki farklýlýðý ekonomik yasalar belirler, yani üretim, üleþim, deðiþim ve
tüketim alanýnda, iliþkileri belirleyen, ekonomik yasalardýr. Bir bilim olarak, ekonomi politik için en önemli olan, toplumun
geliþmesinin ekonomik yasalarýnýn bulunmasýdýr.
Doða ve toplum yasalarýnýn ortak bir çizgisi vardýr. Onlar
nesnel niteliktedirler, yani birini ya da ötekini bilsek de bilmesek
de, istesek de istemesek de, irademiz dýþýnda ortaya çýkar ve irademizden baðýmsýz olarak hareket ederler. Bu demektir ki, insanlar, onlarý, ne deðiþtirebilir, ne dönüþtürebilir, ne de yürürlükten
kaldýrabilir. Yeni yasalar da yaratamazlar. Ýnsanlar onlarý ancak
keþfedebilirler. Bu yasa nesneldir, ama nesnel olmalarý, insanlarýn onlara karþý koyamayacaklarý anlamýna gelmez. insanlar, onlarý tanýyabilir ve onlarý toplumun yararýna kullanabilirler. Böylece,
sosyalist ülkelerin proletaryasý; üretim iliþkilerinin üretici güçlere
uygunluðu yasasýný öðrendikten sonradýr ki, köylülerle ittifak kura-
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rak, komünist ve iþçi partilerinin öncülüðünde, [sayfa 22] sömürücülerin iktidarýný devirmiþ ve yeni bir toplum kurmaya koyulabilmiþtir.
Ekonomik yasalar, kendilerini doða yasalarýndan farklý kýlan özelliklere de sahiptir. Ekonomik yasalarýn birinci özelliði, sürelerinin kýsa ve ancak belli bir tarihi dönemde geçerli olmalarýdýr.
Ekonomik yasalar belirli ekonomik koþullara göre etkide bulunurlar, ve toplumun temeli olan üretim iliþkilerini bu ekonomik
koþullara göre deðerlendirmek gerekir. Bir biçimden bir sonraki
biçime geçildiði zaman, eski üretim iliþkilerinin yerini yeni üretim
iliþkileri alýr. Bu, bazý ekonomik yasalarýn tarih alanýndan çekilmesi ve yerlerini baþka yasalara býrakmasý demektir.
Kapitalist rejimde üretim iliþkilerinin temelini teþkil eden
üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti, kapitalistlere, iþçi sýnýfýný sömürmek ve tüm üretimin geliþmesini kârýn araþtýrmasýna
tabi
kýlmak olanaðý verir. A r t ý - d e ð e r ü r e t i m i, b u n e d e n l
e, k a p i t a l i z m i n n e s n e l e k o n o m i k y a s a s ý d i r.
Üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti, her kapitalisti, kendisi
için daha avantajlý saydýðý üretim dalýný geliþtirmeye zorlar, kapitalist rejimde ekonominin uyumlu geliþmesini dýþtalayan bu durumdur. Kapitalist ekonomi, üretimde rekabet ve anarþi temeli
üzerinde geliþir. Ü r e t i m d e r e k a b e t v e a n a r þ i, bundan
dolayý, k a p i t a 1 i z m i n b i r n e s n e l y a s a s ý d ý r.
Kapitalizmin ekonomik yasalarýnýn iþlerliði, üretim araçlarý
üzerindeki özel mülkiyetin kaldýrýlmasýyla biter. Sosyalist ülkelerde, üretim araçlarýnýn kapitalist özel mülkiyetinin kaldýrýlmasýyla,
eski yasalarýn iþlerliði kalkarken, yeni ekonomik yasalar kendilerini göstermeye baþlarlar.
Üretim araçlarýnda sosyalist mülkiyet, sosyalist üretim
iliþkilerinin temelini oluþturur. Sosyalizmde, emekçiler, üretim
araçlarýnýn sahipleridir. Kendileri ve kendi toplumlarý için çalýþýrlar.
Üretimin geliþmesi de, toplumun maddi ve kültürel gereksinmelerinin, artarak eksiksiz tamamlanmasýna baðlýdýr. B ü t ü n t o p
1 u m u n m a d d i v e [sayfa 23] k ü 1 t ü r e l g e r e k s i n m e l e
r i n i t a m a m ý y l a k a r þ ý l a m a y ý s a ð l a m a k, i þ t e s o s
y a l i z m i n n e s n e l e k o n o m i k y a s a s ý d a b ud u r.
Üretim araçlarýnýn sosyalist mülkiyeti, bütün ekonomiyi bir
tek ekonomik organizma haline getirir. Ancak böyle bir ekonomi,
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plana uygun olarak geliþebilir. U l u s a l e k o n o m i n i n u y u m
l u v e o r a n t ý l ý g e l i þ m e s i, s o s y a l i z m i n n e s n e l e k
o n o m i k y a s a s ý d ý r.
Her toplumsal ekonomik þekillenmede, birçok ekonomik
yasalar yürürlüktedir. Yalnýzca bir tek þekillenmeye özgü olan bu
yasalara özel ekonomik yasalar denir. Bunlar arasýnda, toplum
tarafýndan izlenecek baþlýca amacý ve baþarýya ulaþtýracak araçlarý
belirleyen temel ekonomik yasa ayýrdedilir.
Özel ekonomik yasalardan ayrý olarak, bütün toplumsal
ekonomik þekillenmelere özgü olan yasalarý ve özellikle, üretici
güçlerle üretim iliþkilerinin uygunluðu yasasýný belirtmek gerekir.
Bu yasa, toplumsal üretimin iki yönü olan üretici güçlerle üretim
iliþkilerinin karþýlýklý baðýmlýlýðýný ve zorunlu iliþkiyi ifade eder.
Ekonomik yasalarýn ikinci özelliði, toplumun çýkarýna, onlardan yararlanýlmasýdýr. Doða yasalarýndan farklýlýklarýna gelince,
doðada yeni bir yasanýn bulunup uygulanmasý az çok kolay olur,
ekonomik alanda yeni bir yasannýn bulunup uygulanmasý, eski
güçlerin en þiddetli direnmesiyle karþýlaþýr. Sýnýflý toplumlarda ekonomik yasalarýn uygulanmasý, sýnýfsal bir niteliðe bürünür.
Ýþte, ekonomik yasalarý, doða yasalarýndan ayýran özellikler
bunlardýr.
Bütün üretim tarzlarýnda, ister kendiliðinden olsun, ister
zorunluluðu iyice anlaþýlmýþ olsun, ekonomik yasalar ortaya çýkabilir ve etkide bulunabilirler, yani bilinçli olarak ekonomik yasalardan yararlanýlýr.
Üretim araçlarý üzerinde özel mülkiyetin hüküm sürdüðü
ekonomik yasalar, birbirine karþýt ekonomik toplumsal þekillenmelerde bilinseler de, bilinmeseler de, kendiliðinden [sayfa 24] etkide
bulunurlar. Örneðin, kapitalist düzende üretimin toplumsal bir
niteliði vardýr; bütün kollar, karþýlýklý olarak birbirine baðýmlýdýr.
Ama üretimin bu toplumsal niteliði, özel mülkiyete dayanýr, yani
her kapitalist kendi iþletmesinde bencil amaçlarla zenginleþmek
ve azami kâr elde etmeyi gerçekleþtirmek ister. Üretim dallarý
arasýnda zorunlu iliþki ve oranlar, sürekli ve sayýsýz sapmalar arasýnda kendiliðinden kurulur: bir gün bol olan meta, bir baþka gün
pek az bulunabilir vb.. Bunun içindir ki, ekonomik yasalar, her
kapitaliste, üstün, baþa çýkýlmaz gücüne göre etki yapar. Kuþkusuz,
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bazý kapitalistler, kapitalizmin ekonomik yasalarýný bilebilirler, ama
bu yasalarýn faaliyetinin kendiliðinden niteliðini deðiþtiremezler.
Sosyalist düzende ekonomik yasalar üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyeti sayesinde anlaþýlýr ve toplumun çýkarýna kullanýlýr.
Sosyalizmde bütün emekçilerin bilinçli, örgütlü faaliyetlerini, nesnel ekonomik yasalarýn kullanýmý etkiler. Sosyalist ülkelerde, komünist toplumu kurmak için, nesnel ekonomik yasalarý
keþfedip uygulamak, iþçi ve komünist partilerinin görevidir.
Ekonomi Politiðin Tanýmý
Ekonomi politik, toplumun geliþmesinin temelini inceler.
Bu temeli, maddi varlýklarýn üretimi, üretim tarzý oluþturur. Ama
ekonomi politik, üretimi, ancak, üretim içinde, insanlar arasýnda
kurulmuþ olan iliþkiler açýsýndan inceler. Toplumun temelini araþtýrir. Lenin Ekonomi politik, hiç bir zaman üretimle uðraþmaz,
üretim alanýnda insanlar arasýndaki toplumsal iliþkilerle, üretimin
toplumsal yapýsýyla uðraþýr.* diye yazýyordu. Öte yandan, ekonomi politik, üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýnda bulunan
ortak baðý hesaba katmadan da edemez. Gene, ekonomi politik,
üstyapýdan da tamamýyla kopamaz, çünkü üstyapý [sayfa 25] temelden çýkar ve kendisini meydana getiren bu temel üzerinde güçlü
bir etkide bulunur.
Bundan dolayýdýr ki, ekonomi politik, insanlar arasýndaki
üretim (ekonomik) iliþkilerini araþtýrýr. Bununla ilgili olarak, üretim araçlarýnýn mülkiyet þekillerini, üretim içinde bulunan farklý
toplumsal gruplarýn durumunu ve onlar arasýnda varolan iliþkileri;
maddi mallarýn üleþim biçimlerini inceler.
Ekonomi politik, üretim de toplumsal iliþkilerin, yani insanlar arasýndaki ekonomik iliþkilerin geliþmesinin bilimidir. Ekonomi politik, geliþmesinin çeþitli aþamalarýnda, üretimi ve insan toplumu için maddi mallarýn üretim ve daðýtýmýný etkileyen yasalarý
gün ýþýðýna çýkarýr.
Bu tanýmlama, ekonomi politiðin, bir tarihi bilim olduðunu
* V. Ý. Lenin, Rusyada Kapitalizmin Geliþmesi, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975.
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gösteriyor. Bu tanýmlama, toplumun, ileriye dönük, alt aþamalardan üst aþamalara doðru giden bir geliþme izlediðini ve tarihi
geliþmenin tüm akýþýnýn sosyalist üretim tarzýnýn baþarýsý için nesnel zorunluluðu hazýrladýðýný gösteriyor.
Ekonomi politik, bir sýnýf bilimi, bir parti bilimidir; insanlar
arasýndaki, sýnýflar arasýndaki iliþkileri, aralarýndaki hayati çýkarlarý açýklar.
Kapitalizmin tarih sahnesinden silinmesi ve komünizmin
baþarýsý kaçýnýlmaz mýdýr? Burjuva ekonomi politiði, doðal olarak,
bu soruya olumsuz yanýt veriyor, çünkü o, uzun zamandan beri
toplum geliþmesini dizginleyen ve kendi akibetinden kurtulmakta çaresiz kalan rejimin çýkarlarýný ele alýr.
Burjuva ekonomistleri, burjuvazinin bir sýnýf olarak yükselme çaðýnda bulunduðu ana kadar olan gerçeði, az çok tarafsýz
olarak çözümlediler; o yýllarda, kapitalizmin geliþmesiyle toplumun geliþmesi eþit gidiyordu. Ama artýk o günler geçmiþtir. Emekçi
yýðýnlar, burjuvaziye karþý baðýmsýz bir güç olarak kendini kabul
ettirdiði ve sýnýf mücadelesi, kapitalist düzeni deðiþtirecek belirli
düzeye ulaþtýðý andan bu yana, burjuva ekonomi politiði, bilimsel
niteliðinden uzaklaþtý; ve þimdi de bütün araçlarla kapitalizmi savunmayý ve iþçi sýnýfý ideolojisine karþý savaþmayý üstlenmiþtir.
[sayfa 26]

Ekonomi polltik biliminin doðru olarak araþtýrýlmasý, iþçi
sýnýfýnýn öncüleri Marx, Engels, Lenin tarafýndan gerçekleþtirildi.
Marxýn Kapitalinde, Leninden önce, marksizmin, ekonomi politik alanda verdiði bütün bilgiler toplanmýþ bulunuyor. Marx,
kapitalist toplumun tahlilini yaparken, kapitalizmin önüne geçilmez iflasýný ve komünizmin zaferini bilimsel olarak kanýtlar.
Lenin, ekonomi politiði, yeni tarihi koþullarý içinde daha
üst bir düzeye çýkararak, Marxýn ve Engelsin yapýtýný devam ettirdi. Leninin büyük deðeri, kapitalizmin en yüksek ve son aþamasý
olan emperyalizmin, bilimsel bir tahlilini vermiþ olmasýndadýr.
Emperyalizmin tahlili ve her þeyden önce, emperyalizm döneminde kapitalizmin ekonomik ve politik geliþmede eþitsizliði yasasýnýn Lenin tarafýndan keþfedilmesi, proletarya devriminin yeni bir
teorisine bir temel saðladý.
Lenin, devrimin, önce bir ya da birkaç ülkede zafer kaza-
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nacaðýný gösterdi. Büyük Ekim Devriminin hazýrlanma ve gerçekleþtirilmesinin seyri ve daha sonra SSCBnde sosyalizmin zaferi
uðruna mücadelede Komünist Partisinin bütün strateji ve taktiði,
bu dahice temel üzerine kurulmuþtur. Lenin adý, sosyalist ekonorni politiðin yaratýlmasýna bendedilmiþtir.
Marksist-leninist ekonomi teorisi, Sovyetler Birliði Komünist Partisinin, diðer ülkelerin iþçi ve komünist partilerinin ve Leninin öðrencilerinin çalýþmalarý sayesinde yeni geliþmeler gösterdi.
Genel olarak marksizm-leninizmin, özellikle marksist-leninist ekonomi politiðin geliþmesi için, SBKPnin XXII. Kongresi tarafýndan
hazýrlanan aþaðýdaki sorunlar örnek olarak belirtilebilir: komünist
toplumun iki geliþme aþamasýyla, sosyalizmden komünizme
dönüþümün özel biçimleri; komünizmin maddi temelinin yaratýlmasý; iki sosyalist mülkiyet þeklinin evrim ve baðdaþtýrýlmasýnýn
yollarý; sýnýf farklarýnýn silinmesi ve salt toplumsal eþitliðin doðrulanmasý; toplumsal komünist iliþkilerin þekillenmesi; komünizmin baþlýca temel ilkesi: herkesten [sayfa 27] yeteneðine göre,
herkese gereksinmesine göre ilkesini pratiðe koymanýn koþullarý;
yeni insan tipinin kültür ve eðitim devriminin tamamlanmasý. Komünizme geçiþ anýnda toplumun politik örgütlenme sorunlarýnýn
ayrýntýlý tahlili yapýlmýþtý.
O halde ekonomi politiðin anlamý nedir?
Bunun anlamý, iþçi sýnýfý ile tüm emekçileri toplumun ekonomik geliþme yasalarýnýn bilimi ile silahlandýrmak, emekçilere,
kendilerine düþen görevleri baþarýyla tamamlamak olanaðýný vermektir. Kapitalist ülke emekçilerine, köleliklerinin, sefalet ve
yoksullaþmalarýnýn nedenlerini gösterir. Ýþçi sýnýfý ile bütün emekçilerin gördükleri baskýnýn ve yoksullaþmalarýnýn, ne raslantýya ve
ne de tek tek kapitalistlerin keyfine baðlý olmadýðýný, ama tüm
kapitalist sistemden geldiðini ortaya koyar. Bundan dolayýdýr ki,
uzlaþmaz karþýt sýnýflarýn mücadelesi, kapitalizmin ortadan kaldýrýlmasý ve proletarya diktatörlüðünün kuruluþu, emekçilere, zincirlerini kýrma olanaðýný verir.
Marksist-Leninist ekonomi politik, az geliþmiþ ülke halklarýna, geri kalýþlarýnýn ve sefaletlerinin gerçek nedenlerini öðretir.
Sömürge ve baðýmlý ülke halklarýnýn baský altýna alýnýp uyutulmasýnýn, emperyalizmin sömürge sisteminden geldiðini gösterir. Yüz-
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yýllar boyunca, insanlýðýn büyük bir çoðunluðunu temsil eden
sömürge halklarýný zor ve yaðma ile köle durumuna indiren, halký köleleþtiren bir avuç emperyalist oldu. Emperyalizm ve onun
belirtilerine karþý tam bir enerji ile mücadele ederken, bu halklar,
ulusal baðýmsýzlýk ve ilerleme yoluna girebilirler.
Ekonomi politik, sermaye boyunduruðundan kendilerini
kurtarýp sosyalizm ve komünizm için ülkelerin izleyecekleri yolu,
sosyalist ekonomik sistemin üstünlüklerini, sosyalist sistemin kapitalist sisteme üstünlüðünü, komünizmin kaçýnýlmaz zaferini gösterir. Sosyalist ekonomi yasalarýnýn bilimi, halk yýðýnlarýna sosyalizmin kuruluþuna bilinçli katýlma giriþkenliðini, özgür kullanma
fýrsatý verir, onlara daha verimli çalýþmayý öðretir ve onlarý komünist toplumun [sayfa 28] etkin kurucusu yapar.
Marksist-leninist ekonomi politik, proletaryanýn, bütün
emekçilerin elinde, barýþ, demokrasi ve sosyalizm uðruna verilen
mücadelede güçlü bir silahtýr. [sayfa 29]
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
KAPÝTALÝZM-ÖNCESÝ ÜRETÝM TARZLARI

BU bölümde, kýsaca, ilkel komünal, kölelik ve feodal üretim tarzlarýnýn ortaya çýkma, geliþme ve kaybolma nedenlerini
inceleyeceðiz.
1. ÝLKEL KOMÜNAL ÜRETÝM TARZI
Dünya üzerinde hayat baþlayalý, aþaðý yukarý 900 milyon yýl
oldu, ve ilk insanlarýn ortaya çýkýþlarý ise, en azýndan, bir milyon
yýla yakýndýr.
Yeryüzünde insanýn ortaya çýkmasý konusunda bilim,
aþaðýdaki açýklamayý veriyor. Avrupanýn, Asya ve Afrikanýn iklimi
sýcak olan çeþitli bölgelerinde, yüksek düzeyde geliþmiþ bir tür
maymun yaþmaktaydý. Uzun bir dönem sonunda, insan, bu maymundan çýktý. Ýnsanla hayvan arasýndaki baþlýca fark, önce, tamamen ilkel de olsa, insanýn, iþ [sayfa 30] aletleri yapmakla kendini
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belli etmiþtir. Ý n s a n ý n ç a l ý þ m a s ý o z a m a n b a þ l a r.
Çalýþma sayesinde, maymunlarýn kol ve bacaklarýnda yavaþ yavaþ
deðiþmeler oldu. Cetlerimiz çalýþmak için ellerini kullandýkça ayakta durmayý öðrendiler. Ýlkel iþ aletlerinin yapýmýyla birlikte, ilk
insanlar, kendi aralarýnda, iþ aletlerinin kullanýmýnda güçlerini
birleþtirme gereðini de duydular. Bu sýrada tek heceli konuþma
dili de baþladý. Çaliþma ve çalýþma ile birlikte tek heceli dil, beynin geliþmesi üzerinde kesin etki yaptý. Bundan dolayý, insaný
yaratan iþtir (çalýþmadýr), iþ sayesindedir ki, insan toplumu oluþmuþ
ve geliþmiþtir.
Ýlk toplumsal, ekonomik kuruluþ, ilkel komün olmuþtur ve
bu, yüzbinlerce yýl sürdü. Komünal toplum, toplumsal evrimin
baþlangýcýdýr. Ýnsanlar ilkin doða kuvvetlerine karþý savunma olanaðýndan yoksun, yarý-vahþi bir hayat sürdüler. Besin maddeleri,
özellikle, doðada bulduklarý bitki kökleri, yabani meyveler, ceviz
vb. bitkilerdi.
Kaba yontma taþlar ve sopalar, insanoðlunun kullandýðý ilk
araçlar olmuþtur. Daha sonra, çok yavaþ elde edilen bir deney
birikimiyle, kesmek ve kazmak için kullandýklarý basit araçlarý
yapmayý öðrendiler.
Doðaya karþý yürütülen mücadelede ateþin bulunuþu,
büyük önem taþýr. Ateþ, ilkel insana, besinini çeþitlendirme olanaðýný verdi. Ok ve yaylarýn bulunuþu ise, ilkel insana, üretici güçlerin geliþmesinde yeni bir aþama saðladý. Bu andan itibaren insanlar, kendilerini daha çok avlanmaya verebilecek ve daha çok
hayvansal besinler saðlayabilecektir. Avcýlýðýn ilerlemesi, ilkel
hayvancýlýðýn doðuþuna uygun bu dönemde baþlar.
Tarým, üretici güclerin geliþmesinde yeni bir adým oldu;
uzun bir süre çok düþük bir düzeyde kaldý. Tarýmda hayvan kullanýlmaya baþlanmasý, tarýmsal emeðin üretkenliðini artýrdýðý gibi,
tarýmda saðlam bir temel meydana getirmiþti. Bundan sonra, insanýn, yerleþik bir hayata geçtiðine tanýk oluyoruz.
Ýlkel toplumda, üretim iliþkileri, üretici güçlerin durumuna
baðlýydý. Üretim iliþkilerinin temelini, iþ aletlerinin ve basit üretim
araçlarýnýn ortaklaþa mülkiyeti teþkil eder. Bu [sayfa 31] üretim iliþkisi,
bu dönemde, üretici güçlerin geliþme düzeyine uygundu. Ýlkel
toplumda iþ araçlarý öylesine basitti ki, insanlar, tek baþlarýna do-
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ða kuvvetlerine ve vahþi hayvanlara karþý koyamýyorlardý. Bu yüzden, gruplar halinde, topluluklar halinde, hayvan avlayarak, balýk
avlayarak, besin maddeleri saðlayarak yaþýyorlardý.
Üretim araçlarýnýn ortaklaþa mülkiyeti yanýnda, komün üyeleri, vahþi hayvanlara karþý savunma araçlarý olarak kullandýklarý
kiþisel bazý iþ araçlarýna da sahiptiler.
Ýlkel toplumda emeðin üretkenliði azdý; ve yaþamak için
zorunlu olandan fazla hiç bir þey yaratamazdý. Ýþ düzeni, basit iþbirliði üzerine kurulmuþtu: birçok kiþi, bir tek ve ayný görevi yaparlardý. Ýnsanýn insan tarafýndan sömürülmesi yoktu. Pek bol
olmayan besin, komün üyeleri arasýnda eþit olarak paylaþýlýrdý.
Ýnsanlar, hayvansal niteliðin aðýr basmasýndan kesin olarak ayrýlamadýklarý sürece, hep bir arada, sürüler halinde yaþadýlar.
Toplumun soya (gentes) göre örgütlenmesi, daha sonra, yavaþ
yavaþ, ev ekonomisine geçiþle oldu. Aile baðlarýnýn bir araya getirdiði kimseler, ortaklaþa çalýþmak üzere gruplaþýyorlardý. Baþlangýçta gens, beþ-on kiþilik gruplardan ibaretti. Daha sonra yüzlerce
kiþilik gruplar haline geldi. Ýþ araçlarýnýn evrimi ile gensin bünyesinde, erkeklerle kadýnlar arasýnda, gençlerle çocuk ve ihtiyarlar
arasýnda olmak üzere doðal iþbölümü meydana geldi. Avcýlýk yapan erkeklerin kendi iþlerinde, bitkisel besin maddeleri toplayan
kadýnlarýn da kendi iþlerinde uzmanlaþmalarý ile birlikte emeðin
üretkenliði de arttý.
Klan rejiminin ilk aþamasýnda üstün otoriteye sahip olan
kadýndýr. Besin bitkileri toplar, ev iþleriyle uðraþýrdý: bu, anaerkil
rejimdir. Daha sonra, hayvancýlýk ile tarým, erkeklerin iþi haline
gelince, anaerkilliðin yerini ataerkillik aldý, ve klan içinde baþlýca
rol bu kez de erkeðe geçti.
Hayvancýlýða ve tarýma geçiþle toplumsal iþbölümü dönemine girilir, yani toplumun bir kesimi esas olarak [sayfa 32] tarýmla
uðraþýrken, diðer bir kesimi de hayvancýlýkla uðraþýr. Hayvan yetiþtirme ile tarým arasýndaki bu bölünme, tarihte, birinci büyük iþbölümünü meydana getirir.
Bu toplumsal iþbölümü sayesinde, insan emeði, daha üretken olmuþtur. Bunun sonucu olarak, komünlerde, bazý ürünlerde
fazlalýk ve bazý ürünlere de gereksinme vardý. Bu durum, çoban
ve tarýmcý kabileler arasýnda ürünlerin deðiþimi için elveriþli bir
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ortam yarattý. Daha sonra, insanlar, bakýr ve kalay madenlerini
eritmeyi (demir üretimi daha sonra baþlar), tunç araçlar, silahlar,
araç ve gereçler üretmeyi öðrendiler; elbise ve kumaþlarýn yapýmýný büyük ölçüde kolaylaþtýran dokuma zanaatý bulununca, komün üyeleri, birer zanaat icrasýna koyuldular ve emeklerinin ürünü
gittikçe daha sýk deðiþebilir duruma geldi.
Üretici güçlerin geliþmesi, insan emeðinin üretkenliðini, insanýn doðaya üstünlüðünü, tüketim nesnelerinin yedek olarak
birikimini hissedilir ölçü de artýrdý. Ama toplumun bu yeni üretici
güçleri, üretim iliþkilerine artýk uygun düþmüyordu. Komünal mülkiyetin dar çerçevesi, emek ürünlerinin üleþimindeki eþitleþtirme,
üretici güçlerin geliþmesini dizginliyordu. OrtakIaþa çalýþma, zorunlu olmaktan çýkýnca, bireysel emek, daha üretken oldu. Ortaklaþa
çalýþma üretim araçlarýnýn ortaklaþa mülkiyetini gerektirmesine
karþýlýk, bireysel çalýþma da üretim araçlarýnýn özel mülkiyetini
gerektiyordu. Üretim araçlarýnda özel mülkiyet þeklinin ortaya çýkmasýyla birlikte, kabileler arasýnda olduðu gibi, insanlar arasýnda
da servet eþitsizliðinin belirdiði görüldü. Ýnsanlar, zengin ve yoksul olarak bölündüler.
Üretici güççlerin geliþmesiyle, insanlar, kendilerine gerekli
olandan fazla yaþama araçlarý ürettiler. Bu koþullarda, savaþla elde edilen daha çok çalýþan insan kullanýlmasý mümkün hale geliyor: tutsaklar köle durumuna getiriliyorlar. Ýlkin kölelik, ataerkil
(aile içinde) bir özelliðe sahipti, daha sonra yeni düzenin temeli
oldu. Köle emeði, eþitsizliði keskinleþtirdi; köleleri sömüren aileler hýzla zenginleþtiler. Servet eþitsizliðinin þiddetlenmesiyle, zenginler, [sayfa 33] yoksul ve borçlu olan kendi yurttaþlarýný da köleleþtiriyorlardý. Toplum, ilk kez köle sahipleri ve köleler halinde sýnýflara bölündü. Ýþte, insanýn insan tarafýndan sömürülmesi böylece
ortaya çýktý. Ýnsanlýk tarihi, bu çaðdan baþlayarak, sosyalizmin kuruluþuna kadar, sömürenle sömürülenler arasýndaki sýnýf mücadelelerinin tarihi olmuþtur.
Ýnsanlar arasýnda artan eþitsizlik, giderek sömürenler sýnýfý
tarafýndan, sömürülen sýnýf üzerinde yürütülen baský organý olarak, devletin kuruluþunu da getirdi. Ýþte, ilkel komünal üretim
tarzýnýn yýkýntýlarý üzerinde köleliðin doðuþu böyle olmuþtur.
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2. KÖLECÝ ÜRETÝM TARZI
Kölelik, tarihin kaydettiði en kaba ve en açýk ilk sömürü
þeklidir. Bu dönemi, hemen hemen bütün halklar yaþadý.
Üretici güçlerin çoðalmasý, toplumsal iþbölümünün ve deðiþimin geliþmesi, ilkel toplumdan köleliðe geçiþin temelini oluþturur.
Demirden yapýlmýþ araçlar, kölelik düzeninde üstünlük saðladýlar. Demirin üretilmesi, bu dönemde öðrenilmiþti. Demir araçlar, insana, kendi faaliyetlerinin alanýný geniþletme olanaðýný verdi.
Bir demir balta aracýlýðýyla orman ve çalýlarla kaplý topraklar ekilir
hale getirilebilir; demir saban, daha geniþ topraklarý iþleme olanaðýný verebilirdi. Tarýmda sadece tahýl ve sebze üretimi ile yetinilmedi, tarýmsal ürünlerden þarap ve tereyað yapýmýna da baþlandý. Madeni aletlerin yapýmý, zanaatçýlýðýn doðmasýna neden oluyor.
Zanaatçýlarýn iþ alaný, gittikçe daha baðýmsýz hale geliyor. Bu,
zanaatçýlýðýn tarýmdan ayrýlmasý, ikinci büyük toplumsal iþbölümü
meydana geldi.
Gene bu zamanda, deðiþim yeniden geliþti ve para ortaya
çýktý. Bütün diðer metalarýn deðerlenmesine hizmet eden ve evrensel bir meta olan para, deðiþim aracý olmaya yaradý. Ýþbölümünün ve deðiþimin geniþlemesi, metalarýn ve alým ve satýmýyla uðraþan bir takým insanlar ortaya çýkardý. Tacirlerin ortaya çýkmasýyla üçüncü büyük toplumsal iþbölümü meydana geldi. Küçük üreticilerin pazara uzak olmalarýndan yararlanan tacirler, onlarýn metalarýný, ucuz alýp pahalý satmak [sayfa 34] suretiyle, kâr saðlýyorlardý.
Zanatçýlýðýn ve deðiþimin geliþmesiyle, kentlerin kurulduðu
görüldü. Baþlangýçta kent, köyden pek az farklýdýr; ama yavaþ yavaþ zanaat ve ticaretin kentlerde toplanmasýyla, kent ve köyün
ayrýlmasý baþlar.
Üretici güçlerin geliþmesi, toplumsal iþbölümü ve deðiþimin
daha ileri götürülmesi, servet eþitsizliðini keskinleþtirdi. Bir uçta
üretim araçlarýný, hayvanlarý, parayý ellerinde toplayan zenginler
var. Diðer uçta, durumu gittikçe kötüleþen ve zenginlere borçlanan
yoksullar. Ýþte tefeciler, borçlular, alacaklýlar, bu dönemde ortaya
çýkmýþlardýr. Eski dünyada sýnýf mücadeleleri, borçIu ile alacaklý
arasýnda bir mücadele biçimini almýþ ve Romada borçlu pleble-

Nikitin
Ekonomi Politik

29

rin mahvolmasý ile sona ermiþtir. Köleler, bunlarýn yerlerini almýþtýr.* Köleci sistemin büyük ekonomisi þekilleniyor. Zenginler,
yüzlerce, binlerce kölenin sahibi oluyorlar; köle yýðýnlarýnýn üzerinde çalýþtýðý latifundialarý meydana getiren geniþ alanlarý zaptediyorlar.
Köleci toplumda üretim iliþkileri þöyle kurulmuþtu: üretim
araçlarý (toprak, iþ araçlarý vb.) gibi köleler de efendinin mülkiyetindedir. Köle, bir eþya gibi ele alýnmýþtýr. Efendi, onu, iþine elverdiði þekilde kullanýr. Köleden, konuþan bir alet diye de sözedilirdi.
Köleci toplumda, köle, baltadan ya da öküzden, ancak konuþma
yeteneðine sahip olmasýyla ayýrdedilirdi. Diðer bütün iliþkiler bakýmýndan, hayvan, ev, toprak ya da iþ aletleri hangi koþullarla efendinin mülkü ise, köleler de ayný koþullarla efendinin mülkü idi.
Köleler, insafsýzca sömürülürdü. Hayvandan daha kötü
muamele görürdü. Ýþe kýrbaçla götürülür ve en küçük bir hata
için en aðýr þekilde cezalandýrýlýr ve hatta öldürülebilirlerdi. Bir
kölenin öldürülmesinden dolayý, efendiye soru sorulamazdý. Efendi, köle emeðinin ürünlerine toptan sahip olurdu. Köleye açlýktan
ölmeyecek ve efendisi için çalýþmayý sürdürebilecek kadar yiyecek verilirdi.
Antik dünyanýn, gözalýcý ekonomik gücü ve saygýn kültürü,
kölelerin sömürülmesi suretiyle gerçekleþtirildi. Bu uygarlýk, [sayfa
35] kurban edilen köle kuþaklarýnýn üzerinde geliþmiþtir. Matematik, astronomi, mekanik, mimari, epeyce ilerledi. Ýlkel komün düzenine üstünlüðüne karþýn, kölelik üzerine kurulmuþ olan üretim
tarzý, insanlýðýn ilerlemesine engel oluyordu.
Köleci üretim tarzý, kendisini yok edecek olan derin ve üstesinden gelinemeyecek çeliþkiler içinde barýndýrýyordu. Ýlk olarak, yürürlükte olan sömürü biçimi, toplumun baþlýca üretici gücü
olan köleleri çökertiyordu. Ayrýca, köleler, kurban edildikleri canavarca sömürüye karþý sýk sýk ayaklanýrlardý. Öte yandan, ekonomi, savaþlarla ele geçirilen köleler üzerine kurulmuþtu. Köleci
toplumun askeri kudreti, orduyu oluþturan köylü ve zanaatçýlara
dayanýyordu ve savaþlarýn zorunlu kýldýðý vergilerin esas aðýrlýðý
da bunlarýn üzerindeydi. Öte yandar ucuza gelen köle emeði üze* Karl Marks, Kapital, Birinci Cilt, Ankara 1975, s. 156-157.
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rine kurulan büyük üretirn rekabeti, köylüleri ve zanaatçýlarý mahvediyordu. Bu rekabet, köleci devletlerin, iktisadi, siyasi ve askeri
kudretini tamamýyla yýkýyordu. Zaferleri bozgunlar izledi; önceden kölelerin ucuza saðlandýðý kaynak da kurumuþtu. Bunun sonucu, üretimin genel azalmasý oldu.
Genel yoksullaþma, ticarette, zanaatçýlýkta, sanatta gerileme, nüfusun azalmasý, kentlerin gerilemesi, tarýmýn daha aþaðý
bir düzeye düþüþü - Roma dünya hegemonyasýnýn vardýðý sonuç
bu oldu.*
Ýlk zamanlarýnda, köleci üretim tarzý, üretici güçlerin geliþmesine elveriþliydi. Gördüðümüz gibi, bu üretim tarzýnýn evrimi,
üretici güçlerin yýkýlmasýný tahrik etti. Köle emeði üzerine kurulmuþ
olan üretim iliþkileri, üretici güçlerin geliþmesine engel oldu. Üretim sonuçlarýyla hiç bir ilgisi olmayan kölelerin emeði, kendi devrini tamamlamýþtý.
Eski üretim iliþkilerinin yerini, toplumun baþlýca üretici gücü
olan kölelerin durumunu deðiþtirecek yeni iliþkilerin almasý gerekliydi. Bu, tarihi bir zorunluluktu.
Köle emeði üzerine kurulan büyük ekonominin yýkýlmasýyla, [sayfa 36] küçük iþletme daha yararlý oldu. Azat edilen kölelerin
sayýsý yükselirken latifundialar da, kolonlar tarafýndan ekilip biçilen küçük paylara bölünüyordu. Kolon, artýk köle deðildir, o, belirli miktarda ürün ya da para karþýlýðýnda, hayat boyunca yararlanacaðý bir topraðýn sahibi çiftçidir. Ama, özgür bir çiftlik sahibi de
deðildir. Topraða baðlýdýr, o topraðý býrakýp gidemez, ama toprakla birlikte satýlabilir. Bu kolonlar, ortaçað serflerinin öncüleridir.
Ýþte köleci sistemin baðrýnda bir yeni üretim tarzýnýn, feodal tarzýn doðuþu böyle oldu.
Köleci ekonominin geliþmesiyle, ezilenlerle ezenler arasýndaki sýnýf mücadelesi de þiddetlendi. Bu mücadele, köleci devlet
ve büyük toprak sahipleri tarafýndan sömürülen, özgür zanaatçýlarla köylüleri birbirine baðlayan köle ayaklanmalarýnda ifadesini
bulur. Köle ayaklanmalarý arasýnda en önemlisi Spartaküsün yönettiði ayaklanmalar (MÖ 74-71).
* Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Ankara
1974, s. 207.
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Ýç ayaklanmalara, gittikçe artan dýþ saldýrýlar da katýldý. Kölelik düzenini, kesin yýkýlýþa, bu saldýrýlar götürdü.
3. FEODAL ÜRETÝM TARZI
Feodal düzen, þu ya da bu özelliði ile, hemen hemen bütün
ülkelerde yaþandý. Bu dönem, uzun sürmüþtür. Çinde 2.000 yýldan fazla. Batý Avrupada, Roma Ýmparatorluðunun yýkýlýþýndan
(5. yüzyýl), Ýngilterede, 17. yüzyýla, Fransada 18. yüzyýla kadar
uzaniý. Rusyada ise bu düzen 9. yüzyýldan 1861 servaj (kölelik)
düzeninin. kaldýrýlmasýna kadar sürdü.
Senyörün (derebeyin), toprak üzerindeki mülkiyet hakký
ile serf üzerindeki sýnýrlý mülkiyet hakký, feodal toplumun üretim
iliþkilerinin temelini teþkil eder. Serf, bir köle deðildi. Topraktan
yararlanma hakkýna sahipti. Feodallerin mülkiyeti dýþýnda, köylülerin ve zanaatçýlarýn da üretim aletleri ve kendi özel iþletmeleri
üzerinde özel mülkiyet haklarý vardý. Küçük köylü iþletmesi ve
baðýmsýz küçük zanaatçýlarýn üretimi, kiþisel emeðe dayanýyordu. Üretim, özellikle doðal [sayfa 37] bir nitelik taþýrdý; yani ürün, deðiþim için ayrýlmaz, esas olarak, doðrudan tüketimde kullanýlýrdý.
Taþra soylularý ve feodaller tarafýndan köylülerin sömürüsü, büyük feodal toprak mülkiyeti üzerine kurulmuþtu. Feodalin
topraklarýndan ancak bir kesimi kendi malikanesini teþkil eder,
geri kalan diðer kesimi ise, kulluk koþullarý altýnda, köylülere
anlaþmalý olarak býrakýlýrdý. Feodal, [topraðý] köylüye parseller
ve böylece kendisine el emeði saðlardý. Ýster kendi araçlarýyla
senyörün topraðýný (angarya olarak) ekip biçmek için olsun, ister
ürünün bir kesimini senyöre vermek suretiyle olsun, isterse her
iki biçimde birden olsun, miras yolu ile bir hisse topraktan yararlanan köylü, bulunduðu yerde kalmak zorundaydý. Köylüyü baðýmlý
duruma zorunlu olarak sürükleyen, açýk sömürü þekli, iþte buradaydý. Feodal, köylüyü öldüremezdi ama, onu satabilirdi.
Serfin emek süresi iki kesimden ibaretti: gerekli-emek süresi ve ek-emek süresi. Gerekli süre içinde, köylü, kendisinin ve
ailesinin yaþamasýný saðlamak için gerekli olaný üretirdi. Ek-emek
süresinde ise, köylünün yarattýðý artý-ürüne, senyör (angarya, aynî,
nakit olarak) toprak rantý biçiminde sahip çýkardý. Köylülerin bu
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sömürülme biçimi, bütün halklarda, feodalizmin baþlýca niteliðini
oluþturur.
Baþlýca sakinleri, zanaatçýlarla tacirler olan kentler, senyörlerin topraðý üzerinde kurulmuþ olduðundan, onlarýn egemenliði
altýndaydý. Kentli, özgür olabilmek için mücadele etti, kentlerin
özerkliði mücadelesinde çoðunlukla baþarýya ulaþtý.
Kentlerin geliþmesi ve ticaretin ilerlemesi, feodal köyü þiddetle etkiledi. Feodal ekonomi, kendi pazar sýnýrý içerisinde dolaþýmýný tamamlýyordu. Senyörlerin, lüks nesneler satýn almak için
paraya gereksinmeleri olurdu. Bunun içindir ki, köylülerden toprak rantýný, aynî olarak deðil, nakit olarak istemeye baþladýlar. Bu
da, senyör ile köylüler arasýndaki mücadelenin gittikçe sertleþmesine neden olan sömürüyü yoðunlaþtýrdý. [sayfa 38]
4. FEODALÝZMÝN DAÐILMASI VE ORTADAN KALKMASI
FEODAL DÜZENÝN BAÐRINDA KAPÝTALÝST
ÝLÝÞKÝLERÝN DOÐUÞU
Feodal düzen, köleci düzenin üretici güçlerinin daha üstün
bir geliþme düzeyine tanýk oldu. Bu dönemde, tarým tekniði ilerlemiþ, tarým saban ve diðer demir aletler geniþ ölçüde yayýlmýþtý.
Tarýmýn yeni dallarý ortaya çýktý. Baðcýlýk, ve buna baðlý olarak þarapçýlýk, ve bahçecilik geliþti; yað ve peynir gibi hayvancýlýkla ilgili
dallar da yaygýn bir hal aldý. Çayýr ve otlaklar geniþletildi, topraðýn
ýslahýnda yeni usüller uygulandý.
Kentlerde, aletler ve hammaddelerin iþlenme usüllerinde
yetkinleþme; zanaat kollarýnda uzmanlaþma baþladý. Yeni üretim
dallarý ortaya çýktý: silah yapýmý, çinicilik, býçakçýlýk, kilitçilik, kunduracýlýk, saraçlýk vb.. Döküm ve demir iþlenmesi islah edildi. Ýlk
yüksek fýrýnlar, 15. yüzyýlda kuruldu. Pusula ve büyük coðrafi buluþlar da ayný döneme raslar.
Bununla birlikte, baþlangýçta bünyesinde yeni üretici güçlerin geliþtiði feodal düzen, artýk geliþmeyi dizginlemeye baþlýyordu.
Üretici güçler, feodal üretim iliþkilerinin dar kalýplarýyla çatýþtý.
Feodal sömürü boyunduruðu altýndaki köylülük, zoraki çalýþmadan
dolayý, üretkenlik çok düþük olduðundan, tarýmsal üretimi artýramýyordu. Kentlerde de zanaatçýlarýn emek üretkenliðinin artmasý,
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lonca tüzükleriyle dizginlenmiþti. Bütün bunlar, eski üretim iliþkilerinin tasfiyesini, feodalizmin kösteklerinden arýnmýþ yeni iliþkilerin kurulmasýný gerektiriyordu. Kapitalist üretim iliþkileri, feodal düzenin baðrýnda doðuyordu.
Feodalizm döneminde, basit meta üretimi, gittikçe açýlýp
serpiliyordu. Yani açýlma, deðiþim bakýmýndan olmuþtu. Bu üretim de, kiþisel çalýþma ve üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti üzerine kurulmuþtu. Sonunda, meta üreticileri, köyde olduðu gibi kentte
de zengin ve yoksul olarak farkIýlaþmalara varan azgýn bir rekabete giriþtiler. Pazarýn geliþmesiyle, durumu [sayfa 39] azçok iyi olan
üretici, gittikçe artan bir biçimde, durumu bozulan zanaatçý ve
köylüleri iþçi olarak tutmaya baþladý. Kapitalist iliþkilerin feodal
düzenin baðrýnda, yavaþ yavaþ þekillenmesi iþte böyle olmuþtur.
Kapitalizmin doðusu, bir baþka yol daha izler. Burada köylü
ve zanaatçýlar, ticari sermayenin baðýmlýlýðý altýna girerler. Ticari
sermaye, önce meta deðiþiminde aracý rolündeydi. Daha sonra,
lonca tüzüklerine uygun olarak, küçük üreticiler katýnda metalar
biriktirmeye, onlara hammaddeler saðlamaya, uygun þekilde borçlandýrmak suretiyle yardýmlarda bulunmaya koyuldu. Ýþte, küçük
üreticilerin, tüccarlarýn ekonomik baðýmlýlýklarý altýna girmeleri
böyle olmuþtur. Ticari sermayenin bunu izleyen faaliyeti, zanaatçýlarý, ücretli iþçiler olarak çalýþtýklarý bir yerde toplamaktan ibaret oldu. Tüccar, sanayici bir kapitalist olurken, ticari sermaye de
sanayi sermayesine dönüþüyordu.
Kapitalizmin kurulma süreci, ayný zamanda, kýra kadar
uzanmýþtý. Ticari üretimin geliþmesi, paranýn gücünü de artýrmýþtý.
Bu nedenle feodaller de rantý, para-rant þeklinde istemeye baþladýlar. Para ile yapýlan iþlemlerin artmasý, köylülüðü, tarým burjuvazisi ve yoksul köylü olarak farklýlaþmaya götürdü.
Kapitalist üretimin, köyde olduðu gibi, kentte de feodal
düzenin baðrýnda yeþermesi böyle oldu. Artýk feodalizmin ortadan kaldýrýlmasý, tarihi bir zorunluluk haline gelmiþti.
Feodal düzenin bütün tarihi, köylüler ile senyörler arasýnda sürüp giden sýnýf mücadelesinin tarihidir. Bu mücadele, özellikle, feodal dönemin sonlarýnda toprak kölelerinin sömürülmesinin dayanýlmaz bir dereceye varmasýyla þiddetli bir þekil almýþtýr.
Köylü ayaklanmalarý, feodal düzeni sarsar ve onu yokolmaya doðru
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götürür. Burjuvazi, feodalizme karþý mücadelenin baþýna geçer
ve serflerin ayaklanmasýndan, feodal beylere karþý, politik iktidarý
ele geçirmek ve egemen sýnýf haline gelmek için yararlanýr. [sayfa
40]

Nikitin
Ekonomi Politik

35

KAPÝTALÝST ÜRETÝM TARZI

BÝLÝNDÝÐÝ gibi, kapitalist üretim tarzý, feodalizmin baðrýnda
doðmuþtur. Kapitalizm iki aþamada, tekel-öncesi ve tekelci (emperyalizm) aþamada geliþir. Her ikisinin ortak bir ekonomik temeli
vardýr: üretim araçlarýnýn kapitalist özel mülkiyeti ve ücretli emeðin sömürülmesi. Ama tekel-öncesi kapitalizm ile emperyalizm
arasýnda da farklar var. Tekel-öncesi kapitalizm, kapitalizmin
geliþme dönemidir, bu dönemde, serbest rekabet vardýr ve üretici güçler, az ya da çok düzenli olarak ilerleyen bir çizgi izleyerek
geliþirler. ABDnde, Ýngilterede, Fransada öteki geliþmiþ ülkelerde, tekel-öncesi kapitalizm, 19. yüzyýlýn ikinci yarýsý ortalarýna kadar egemen oldu. Bu andan itibaren de, kapitalist ülkeler
ekonomisi, te- kel-öncesi kapitalizme yeni nitelikler katan süreçler yolu ile çalýþ-týrýldý: serbest rekabetin yerini, kesin rol oynayacak olan tekeller egemenliði aldý. 20. yüzyýlýn þafaðýnda
tekel-öncesi kapitalizm, geliþmesinin en son ve üst aþamasý olan
emperyalizme dönüþ-müþtür. [sayfa 41]
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1. TEKEL-ÖNCESÝ KAPÝTALÝZM
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
META ÜRETÝMÝ, META VE PARA

MARX, kapitalizmin tahliline, meta ile baþlar. Kapitalist düzende her þey -iðneden, devasa fabrikaya ve hatta insan iþgücüne
kadar her þey-, alýnýr ve satýlýr, ekonomistlerin ifadesiyle, bir meta
biçimini alýr. Toplum içinde, insanlar arasýndaki iliþkileri, metalar
arasýndaki iliþkilerin biçimi temsil eder. Meta, Marxa göre, burjuva toplumun ekonomik bir hücresidir. Bir damla suyun, kendisini
çevreleyen evreni yansýtmasý gibi, meta da kapitalizmin esas çeliþkilerini aynen yansýtýr.
Metaýn ve meta üretiminin tahlili, Marxa, kapitalist üretim
iliþkilerinin mahiyetini açýklama olanaðýný verdi. [sayfa 42]
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1. META ÜRETÝMÝNÝN GENEL NÝTELÝÐÝ
Meta Üretimi Kavramý
Kiþisel tüketime deðil de, satýþa, pazarda deðiþime ayrýlan
ürünlerin üretimine, meta üretimi denmiþtir. Lenin: Meta üretimi ile, diyor, herhangi belirli bir ürünün üretiminde, herbiri uzmanlaþmýþ ve birbirinden ayrý bireysel üreticilerin eseri olan, ayný
zamanda toplumsal gereksimneleri gidermek için pazarda alýnýp
satýlabilen ürünlerin (ki, bunun sonucu ürünler meta olurlar) üretildiði toplumsal-ekonomik bir düzenleme anlaþýlýr.*
Meta üretimi, ilkel komünal düzenin daðýlmasý döneminde ortaya çýkmýþtýr. Köleci ve feodal üretim tarzlarý da meta üretimini tanýr; ama burada egemen olan doðal ekonomidir. Doðal
ekonomide, toplum, ayný yapýda ekonomik birimler kümesinden
oluþmuþtur, bu birimlerden herbiri, kendi tüketim gereksinmelerini karþýlamak üzere, her çeþit hammadde üretiminden tutun
da, bu hammaddeleri kullanýlabilir hale getirinceye kadar gerekli
bütün iþlemleri kendileri yapardý. Esas olarak. fazla-ürünün deðiþildiði bu tip ekonomi, kapitalizmin ortaya çýkýþýna kadar üstünlüðünü sürdürmüþtür.
Kapitalizmin geliþmesi, doðal ekonomiye, ezici bir darbe
indirdi. Kapitalist düzende iþgücü dahil, her þey metadýr. Ýþgücünün
metaya dönüþmesiyle, meta üretimi, evrensel ve egemen bir duruma gelir.
Kapitalist düzene baðlý olan meta üretimi, üretimin üstün
bir biçimidir; üretimde insanlar arasmdaki iliþkiler, yani üretim
iliþkileri, meta iliþkileri olarak ifade edilirler. Kapitalist toplumda
esas olan üretim iliþkisini ele alalým: bu, burjuvazi tarafýndan proletaryanýn sömürülmesi iliþkisidir. Kapitalistin iþçiyi sömürebilmesi
için, iþçinin bir meta gibi görünen kendi iþgücünü satmasý gerekir. Kapitalist, iþçiye, geçim araçlarýný, yani metalar satýn almasýný
[sayfa 43] saðlayacak bir ücret öder. Böylece, iþçi ile kapitalist arasýndaki üretim iliþkileri, doðrudan deðil de, metalar aracýlýðýyla kurulmuþ olur; ve bu iliþkiler, meta iliþkileri niteliðine bürünmüþtür.
* V. Lenin, uvres, Paris-Moscou, c. 1, s. 105.
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Kapitalistler, kendi ürünlerini birbirlerine satarlar; hammaddeler, araçlar, gereçler ve baþka metalar satýn alýrlar. O halde, kapitalistler arasýndaki iliþkiler de meta iliþkileridir.
Bundan dolayýdýr ki, kapitalist toplumda, meta üretimi, evrensel, üstün bir niteliðe bürünmüþtür, oysa insanlar arasýndaki
iliþkiler, nesneler, metalar arasýndaki iliþkiler olarak görünür.
Meta Üretimi
Meta Üretiminin Ortaya Çýkýþ Koþullarý
Meta üretimi, ancak belirli koþullar içinde olabilir. Meta
üretiminin ortaya çýkýþý ve varoluþu için baþlýca koþul, toplumsal
iþbölümüdür. Bu, çeþitli nesneler üretiminin, falan ya da filan kiþiler ya da bireylerden meydana gelen gruplar arasýnda bölünmesi
demektir. Bazýlarý dokuma, diðer bazýlarý ayakkabý, üçüncüler ev
eþyalarý, dördüncüler aletler vb. üretirler. Bu kiþiler, kendi gereksinmelerini giderebilmek için, kendi emeklerinin sonuçIarýný deðiþmek zorundadýrlar.
Böylece biraraya gelmiþ bütün üreticiler, birbirine baðýmlý
üyelerin meydana getirdiði bir çesit büyük üretici ortaklýðý kurmuþ
olurlar.
Bununla birlikte, toplumsal iþbölümü, meta üretiminin
koþullarýndan ancak bir tanesidir. Diðer gerekli koþullardan birisi
de, toplumda, üretim araçlarý sahiplerinin farklý kimseler olmasýdýr. Bir örnek verelim. Ýnsan bir nesne yapýyor ve bunu bir baþkasýna satmak istiyor. Bu satýþý yapabilir mi? Evet. Ama bir þartla,
eðer üretim araçlarýnýn sahibi [sayfa 44] ise, sözkonusu ürünü kendisine ait üretim araçlarý yardýmý ile yaptýysa, sonuç olarak, üretilen
ürünün sahibi ise, o nesneyi satabilir. Örneðin, ilkel komünlerde
iþbölümü olmasýna karþýn, ne meta üretimi vardý ve ne de meta
deðiþimi. Komün üyeleri, emeklerinin meyvelerini, kendi aralarýnda bölüþürlerdi. Ama onlarý satamazlardý. Çünkü, üretim araçlarýný ve emeðin meyvelerini elinde bulunduran tüm komündü.
Komünlerarasý deðiþimde durum baþkadýr. Bu durumda, malýn
sahibi deðiþir ve emek ürünü meta olurdu.
O halde, toplumsal iþbölümü ve üretim araçlarýna sahip
olanlarýn baþka baþka kimseler oluþu, meta üretiminin esaslarýný
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teþkil eder. Ancak bu iki koþulun birleþmesiyledir ki, meta üretimi ve ürünlerin alým ve satým þeklinde deðiþimi ortaya çýkmýþtýr.
Basit Meta Üretimi ve Kapitalist Meta Üretimi
Kapitalist meta üretimi, basit meta üretimi temeli üzerinde, belirli toplumsal koþullar içinde kendini gösterir.
Basit meta üretiminin en karakteristik temsilcileri küçük
toprak sahibi köylüler ile zanaatçýlardýr. Üretimlerini, kiþisel emek
üzerine kurmuþlardýr, yani baþkasýnýn emeðini sömürmezler, kendileri çalýþýrlar. Her basit üretici, üretim araçlarýnýn sahibidir ve
sadece kendi tüketimi için üretmez, pazar için, satýþ için de üretir.
Basit meta üretimi, mahiyeti gereði, çifte niteliðe saliiptir.
Bir yandan, özel mülkiyet üzerine kurulmuþtur, küçük köylü ya
da zanaatçý, üretim aracý sahibidir ve bu niteliði, onu kapitaliste
yaklaþtýrýr. Öte yandan, basit meta üretimi, kiþisel emek üzerine
kurulmuþ olduðu için, üretici, bir emekçidir ve bu niteliði, onu,
proletere yaklaþtýrýr. Proleterin, küçük üreticiden farký, kendine
ait üretim araçlarýna sahip olmamasýdýr. Ýþçi sýnýfý ile köylülüðün
çýkarlarýnýn birliði ve onlar arasýndaki ittifak olanaklarý iþte buradan gelir.
Belirli toplumsal koþullarda, basit meta üretimi, geleceðin
kapitalist üretimine, hareket noktasý ve temel görevi görür. Burada iki koþul vardýr. Birincisi, üretim araçlarýnýn özel mülkiyet þeklinde oluþu. Bilindiði gibi, bu koþul ilkel toplumun daðýlma döneminde ortaya çýkmýþtý. Ýkincisi, iþgücünün meta þekline dönüþümü.
Bu dönüþüm, feodal toplumun daðýlma dönemine raslar.
Basit meta üretimi, kararsýzdýr; köylü ve zanaatçýlar [sayfa 45]
arasýnda, devamlý farklýlaþma görülür: bazýlarý (azýnlýk) zenginleþir;
diðer bazýlarý (çoðunluk) mevcut durumunu kaybeder, yoksullaþýr.
Yukarda belirtilen koþullar içinde, bu süreçler, kentte ve köyde,
burjuvazinin ve proletaryanýn ortaya çýkmasýna varýr.
Kapitalist meta üretimi, basit meta üretiminde olduðu gibi,
toplumsal iþbölümü ve üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti üzerine
kurulmuþtur. Ama üretim araçlarýna sahip olanýn kiþisel emeði
üzerine deðil de, üretim araçlarýna sahip olan tarafýndan ücretli
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iþin sömürülmesi üzerine kurulmuþtur. Kapitalist meta üretiminde, üretim araçlarýnýn ve paranýn sahibi, kendisi, üretimde bulunmaz. Üretim araçlarýný harekete geçiren iþgücünü parasýyla satýn
alýr. Ýþgücünün meta olarak þekillenmesi ya da iþgücünün metaya çevrilmesi, kapitalizmde meta üretiminin yeni bir geliþmesini
gösterir ve evrensellik kazanýr. Meta deðiþimi, burjuva (meta)
toplumunun binlerce kez karþýlaþtýðý, en basit, en alýþýlagelen, en
temel, en genel ve en olaðan iliþkiyi teþkil eder diye yazýyordu
Lenin.*
Þimdi, bir de, kapitalizmin ekonomik çekirdeki olan metanýn ne olduðunu açýklayalým.
2. META VE EMEK, METALARIN YARATICISI
Metaýn Kullaným-Deðeri ve Deðer
Meta, her þeyden önce, insanýn herhangi bir gereksinmesini gideren þeydir; ikincisi, kiþisel tüketim için üretilen bir þey deðil, satýþ için, deðiþim amacýyla üretilen bir þeydir.
Bir nesneyi kendi tüketimi için üreten insan, ancak bir
ürün üretmiþ olur; meta üretmiþ sayýlmaz. Bir ürünün meta olmasý için, onun herhangi bir toplumsal gereksinmeyi karþýlamasý gerekir, yani toplurnun diðer üyelerinin bir gereksinmesini karþýlamalýdýr.
Metaýn incelenmesi, birbirine sýký sýkýya baðlý iki yönü, iki
özelliði açýða çýkarýr: kullaným-deðeri ve [deðiþim-ç.] deðeri. [sayfa
46]

Metaýn, insanýn þu ya da bu gereksinmesini karþýlama özelliðine, metaýn kullaným-deðeri denir. Bu gereksinme, pek deðiþik
niteliðe bürünebilir. Meta, birinci derecede gerekli bir nesne olabilir, emek gibi, elbise, ayakkabý gibi. Lüks bir nesne de olabilir,
pahalý cinsten þarap, elmas vb. gibi. Bir üretim aracý da olabilir,
makineler, kömür, demir vb. gibi.
Bir nesnenin, sadece bir tek kullaným-deðeri olmayabilir;
birçok kullaným-deðeri de olabilir. Örneðin, maden kömürü, yakýt
* Lénine, uvres, Paris-Moscou, c. 36, s. 368-369.
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olarak kullanýldýðý gjbi, kimyasal ürünler yapýmý için hammadde
olarak da kullanýlabilir.
Þu ya da bu kullaným-deðerinin bulunmasý, yani hizmete
sunulan birþeyin insana yararlýlýðý, üretici güçlerin geliþmesi sonucu, toplumun evrim akýþý içinde meydana gelir. Örneðin, insan
taþkömürünü tanýyor, varlýðýný uzun zamandan beri biliyordu, ama
onun yakýt olarak kullanýlmasý, nispeten kýsa bir süre önce baþlar.
Bilim ve tekniðin geliþmesi, taþkömürünün yeni özelliklerinin gün
ýþýðýna çýkarýlmasýna da olanak saðladý, çaðýmýzda taþkömürü kimya sanayiinin de temelini teþkil etmektedir.
Meta üretimi rejiminde, farklý kullaným-deðerleri, belirli nicel bir oranda, sürekli olarak, deðiþilirler. Örneðin, bir balta, 20
kilo tahýl karþýlýðýnda deðiþilir. Kullaným-deðerinin bir baþka kullaným-deðeriyle deðiþildiði yerde bu nicel oran, metaýn deðiþim-deðerini oluþturur. Deðiþim-deðerini incelerken, iki soru ortaya çýkar:
(1) Farklý nitelikteki metalarý, kendi aralarýnda eþit kýlan neden
nedir? (2) Niçin, farklý metalar, belirli bir miktarda, belirli bir oranda, kendi aralarýnda eþit hale gelmiþlerdir? Birbirinden farklý, birbirine benzemeyen metalar, deðiþimde birbirleriyle kýyaslanýnca,
bazý ortak yanlarý bulunduðu anlaþýlýr.
Daha o zaman Aristoteles, ne eþitlik olmaksýzýn deðiþim,
ne de ortak ölçü birliði olmaksýzýn eþitlik olmayacaðýna dikkati
çekmiþti.
Aþaðýdaki özellikler, bütün metalarda, bir dereceye kadar
bulunabilen niteliklerdir: metalarýn yararlýlýðý, arz ve talep konusu
olmaya elveriþliliði, metaýn azlýðý ve emek. [sayfa 47]
Metaýn bu özelliklerden hangisi deðerini belirler?
Ýlk bakýþta, deðeri, gerçekte, metaýn yararlýlýðý belirler gibi
gelir. Gerçekte, bir þey ne kadar yararlý olursa, o kadar gerekli
olur ve deðeri de o oranda artar. Bununla birlikte, gerçek, deðer
kaynaðýnýn her zaman yararlýlýk olmadýðýný gösteriyor. Çoðu zaman, en yararlý þeyler, kýrk para bile etmez (örneðin, hava) ya da
önemsiz bir fiyat biçilir (örneðin, su). Tersine, insana yararlarý
pek az olan nesneler (örneðin, elmas) bazan çok pahalý olur.
Gerçekte, eðer ürünlerin fiyatý, onlarýn yararlýlýðýndan gelseydi,
ekmek ve su, elmas kadar pahalý olurdu ya da tersi olabilirdi. Bunun içindir ki, yararlýlýk ve kullaným-deðeri, deðerin bir koþuludur,
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deðerin kaynaðý deðildir. Her ne kadar kullaným-deðeri olmaksýzýn bir deðere sahip olunamazsa da, kullaným-deðeri olduðu halde tamamýyla deðersiz olmasý da mümkündür (örneðin havanýn
büyük bir kullaným-deðeri vardýr, ama hiç bir deðeri yoktur).
Arz ve talep, deðerin büyüklüðünü belirleyebilir mi? Ýlk
bakýþta, evet denebilir. Bilindiði gibi, bir metaya talep arttýkça, o
metaýn fiyatý yükselir, ve tersine, bir metaýn arzý arttýkça, yani bir
meta pazara yýðýldýkça, o metaýn fiyatý da düþer.
Ama konuya daha yakýndan bakýlýnca, açýkça görülür ki,
metalarýn deðeri, ne arza ve ne de talebe baðlýdýr. Örnek olarak,
þeker ile tuzu alalým. Bu iki meta, arz ve talep yasasýnýn ayný ölçüde etkisindedir. Ama bu metalara karþý, talep, arz ile eþdeðerde
olsa, bir kilo þekerin deðeri, bir kilo tuzun deðerinden, kýyaslanamayacak kadar daha yüksek olur. Bundan dolayýdýr ki, arz ve talebin, burada bir rolü yoktur. Þurasý da bir gerçek ki, arz ve talebin
metalarýn fiyatlarý üzerinde etkisi olmadýðý söylenemez. Ama onlar deðerin büyüklüðünü belirlemez, meta, deðerin dýþýnda, pazarda beliren fiyatýn büyüme oranýný belirler. Bir metaya karþý talep arttýðý ve arz azaldýðý zaman, pazar fiyatý, metaýn deðeri üstünde yükselme gösterir ve tersine, arz talebi aþarsa, fiyatlar deðerin
altýna düþer. Ancak, talep arza eþit olduðu zaman, pazar fiyatý deðere uygun olur. Ama kapitalist meta üretimi gözönünde tutulursa, [sayfa 48] böyle bir durum hemen hemen hiç bir zaman kendini
göstermez. Bundan dolayýdýr ki, arz ve talep metaýn deðerini belirlemez.
Bir metaýn azlýðý, o metaýn. deðerini belirleyebilir mi? Birçok örnek, böyle bir sonuçun doðru olduðu sanýsýný verebilir. Örneðin, altýný, elmasý ve buðdayý alalým. Altýn ve elmas az bulunur ve
daha pahalýdýr. Buðday ise çok daha fazladýr, çok daha ucuzdur;
üstelik insanlar yaþamak için ona çok fazla gereksinme duyarlar.
Ama bu, azlýðýn, deðeri artýracaðý anlamýna gelmez. Örneðin, kurak
geçen bir yýlda, insanlar, sabýrsýzlýkla yaðmur bekler; o zaman
yaðmur isteði sýnýrsýzdýr. Bununla birlikte, yaðmurun yaðmayýþýna
ve yararlýlýðýna, yaðmura karþý duyulan büyük gereksinmeye karþýn,
yaðmur para olarak ifade edilebilecek bir deðere sahip deðildir.
Gene anlaþýlýyor ki, ne yararlýlýk, ne arz, ne talep ve ne de
azlýk, deðerin nedeni deðildir. Bununla birlikte, metalarýn bir baþka

Nikitin
Ekonomi Politik

43

ortak özelliði vardýr ki, bu, ne onlarýn yararlýlýðýna ve ne de onlarýn
azlýðýna baðlýdýr. Metalardaki bu ortak özellik, hepsinin emek ürünü olmasýdýr. Sadece emek, temel gerçeði, ya da Marxýn deyiþiyle,
deðerin maddi özünü oluþturur. Herhangi bir metaý üretmek için
gereken emek arttýkça, metaýn deðeri de artar ve daha pahalý
olur. Altýn, kömürden daha pahalýdýr. Çünkü alýný araþtýrýp bulmak, temizleyip saf hale getirmek için gereken emek, ayný miktar kömürü çýkartmak için gereken emekten çok daha fazladýr.
Bütün metalar, insan emeðinin sonucudur. Her metada
belli miktarda bir emek maddeleþtiði için, metalar kendi aralarýnda kýyaslanabilirler. Metalarýn deðerlere dönüþtürülmesi, emeðin
ürünü olmalarýndandýr.
Deðer, meta içinde maddeleþen toplumsal emektir. Maddeleþme deyimi, meta içersinde billurlaþan, içerilmiþ emeði gösterir ki, bu emek, kendisini içeren þeyin, metaýn þeklini almýþtýr.
Metalarýn deðiþiminde nicel iliþkiler, bu nicel iliþkiler içinde deðiþilmiþ olan meta oranlarý, deðerin ortaya çýkýþ biçimini meydana
getirirler; bu nicel iliþkiler, deðiþilen metalara harcanan emek
miktarý ile metalarýn ayný deðerlere sahip olduklarýný gösterir.
Metanýn deðeri, toplumsal bir kategoridir, görülmez, ama
metalarýn her deðiþiminde bir meta, baþka bir meta ile kýyaslandýðý zaman kendini gösterir. Bunun içindir ki, Lenin [sayfa 49] þöyle
der: Deðer, iki kiþi arasýnda bir iliþkidir ... þeylerin dýþ görünüþleri
altýnda gizlenmiþ bir iliþkidir.*
Kullaným-deðeri her zaman var oldu ve var olacaktýr. Bununla birlikte, [deðiþim -ç.]-deðeri olarak ele alýnan meta, toplum
geliþmesinin belli bir aþamasýnda meta üretimi ve deðiþimin
doðuþuyla ortaya çýkmýþtýr. Meta üretiminin ortadan kalkmasý, metanýn [deðiþim -ç.]-deðerinin de ortadan kalkmasý olacaktýr. [Deðiþim-ç.]-deðerinin toplumsal ve tarihi kategori oluþu bundan dolayýdýr, yani toplumsal evrimin belli bir aþamasýnda vardýr.
Her ne kadar meta, iki görünüþün (kullaným-deðeri ve deðer) birliði ise de, bu, çeliþkili bir birliktir. Bu durum nasýl açýklanýr?
Kullaným-deðeri olarak metalar nitel bakýmdan farklýdýrlar
(buðday, bez, demir vb.); deðer olarak metalar, nitel bakýmdan
* V. Lénine, uvres, Paris-Moscou, c. 21, s. 55.
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birbirinin,aynýdir (hepsi insan emeðinin ürünüdürler).
Kullaným-deðeri olarak metalar tüketime ayrýlýr, deðer olarak metalar satýþa ayrýlýr.
Burada meta üreticisini ilgilendiren (kullaným-deðeri deðil), deðerdir, ama metanýn deðer olarak gerçekleþtirilebilmesi
için, onun bir kullaným-deðeri olmalýdýr, yani meta talep edilen
bir nesne olmalýdýr.
Metanýn kullaným-deðeri hisssedilebilir, oysa, metaýn deðeri hissedilemez. Bunlar, metaýn kullaným-deðeri ile [deðiþim - ç.]deðeri arasýndaki çeliþkilerdir.
O halde metada iki nitelik bulunduðunu saptýyoruz: meta,
kullaným-deðeriyle [deðiþim-ç.]-deðerinin birliðidir.
Metanýn ikili niteliði nasýl açýklanýr?
Somut Emek ve Soyut Emek
Metaýn bu niteliði, metayý yaratmýþ olan emeðin ikili niteliðinden gelir. Meta içinde üreticinin maddeleþen emeði, bir yandan somut emek görünüþünde, bir yandan da soyut emek görünüþünde kendini gösterir.
Belirli amaçla, akla-uygun yararlý bir þekilde harcanmýþ [sayfa 50] olan emek somut emektir. Ýnsan genel olarak çalýþmýþ olmaz. Kunduracýnýn iþi, çiftçinin iþi, madencinin iþi, vb. gibi [belirli
-ç.] bir iþ yaptýðý zaman çalýþmýþ sayýlýr.
Ýþin farklý þekilleri, nitelikleri, meslek yöntemleri, aletleri,
yararlanýlan unsurlarý ve nihayet sonuçlarý, yani ürünlerin kullaným-deðerleri bakýmýndan birbirlerinden ayrýlýrlar. Somut emek,
metanýn kullaným-deðerini yaratýr.
Ama, iþin farklý þekilleri yakýndan gözlendiðinde ortak bir
çizgi bulunur ki, bu da, genel olarak insan emeðinin harcanmýþ
olmasýdýr. Yani kaslarýn, beynin, sinir ve benzeri unsurlarýn harcanmasý. Somut þeklinden baðýmsýz emek, genellikle insana özgü
iþgücünün harcanmasý olarak ele alýnan emek, soyut emektir.
Metanýn [deðiþim -ç]-deðerini, soyut emek yaratýr.
Kullaným-deðerinin yaratýcýsý somut emek, her zaman varoldu ve her zaman varolacaktýr. Meta üretimi rejiminde varolduðu gibi, meta üretimi olmadýðý zaman da varolur. Soyut emek
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ise, ancak meta üretimine baðlýdýr. Somut emeðin farklý þekilleri
kadar, soyut emek de, genel olarak, farklý þekillere sokulabilir.
Bu, meta üretiminin varolmasýndan, ürünün satýþ için üretilmiþ
olmasýndan ileri gelir. Örneðin, üretici, bir çift bot yaparak pazara
götürmüþ olsun. Pazarda bunlarý nasýl deðiþebilecek? Diyelim ki,
bu deðiþim buðday karþýlýðýnda olsun. Kullaným-deðerleri bakýmýndan bu ürünler, birbirleriyle kýyaslanamazlar. O halde bunlar,
ancak [içerdikleri -ç.] emek miktarýna göre birbirleriyle kýyaslanabilecektir. Eðer kunduracý bu bir çift botu 100 kilo buðday
karþýlýðýnda deðiþtirse, bu bir çift bot için harcanan soyut emek
miktarý, 100 kilo buðday için harcanan soyut emek miktarýnýn
aynýdýr demektir. Eðer kunduracý, bu botlarý böyle bir deðiþim
için deðil, kendi ailesi için yapsaydý, botlarda maddeleþen soyut
emek miktarýný belirtmeye hiç gerek olmayacaktý. Meta üretiminin ortadan kalkmasýyla, emeðin soyut türü, yani soyut emek de
ortadan kalkacaktýr.
Meta üretiminde, somut emekle soyut emek arasýnda, uzlaþmaz karþýt bir çeliþki vardýr, ki bu çeliþki, özel emek ile toplumsal emek arasýnda olan bir çeliþki olarak kendini gösterir. [sayfa
51]

Özel Emek ve Toplumsal Emek
Meta üretimi koþullarý içinde, her üretici, belirli bir rneta tamamlar. Ýþ, toplumda bölünmüþtür, iþin toplumsal bölünmesi arttýkça, üretim dallarý çoðalýr ve üreticileri birbirine baðlayan baðlar
geniþleyip kuvvetlendikçe, kendi aralarýnda birbirlerine karþý
baðýmlýlýklarý da geniþlemiþ olur. Hemen hemen bütün nesnelerin yapýmýna, farklý mesleklerden onlarca ve yüzlerce insan katýlýr. Bu demektir ki, her üreticinin emeði, toplumsal emeðin bir
parçasýný oluþturur, toplumsal bir niteliðe bürünür.
Ama üretim araçlarýnýn özel mülkiyetinin hüküm sürdüðü
bir toplumda, üreticiler, kendi iþlemlerini ayrý ayrý yönetirler, aralarýnda birlik yoktur. Bundan dolayýdýr ki, esas olarak toplumsal bir
emek olan kendi iþleri, özel emek olarak görünür. Böylece, emeðin toplumsal niteliði gizlenmiþtir. Bu toplumsal nitelik, ancak pazarda deðiþim anýnda kendini gösterir. Üreticinin özel emeðinin,
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deði-þimde, metalarýn alým satýmýnda, toplumda kaçýnýlmaz olan
top-lumsal emeðin bir parçasý olduðu açýkça meydana çýkar.
Üreticinin özel emeðinin, toplumsal bir niteliðe bürünmesiyle basit meta ekonomisinin baþlýca çeliþkisinin, yani özel emek
ile toplumsal emek arasýndaki çeliþkinin doðrulandýðý görülür. Bu
çeliþki, deðiþim anýnda ortaya çýkar. Üreticiler pazara geldikleri
zaman, bazýlarý kendi metalarýný satarlar, diðer bazýlarý satamazlar. Ýster talep yokluðundan olsun, ister metalarýnýn çok pahalý
bulunmasýndan olsun, metalarýný satamazlar. Eðer, üretici, kendi
ürettiði metayý paraya çeviremiyorsa, bu, üreticinin özel emeðinin, toplum tarafýndan kabul edilmemiþ olmasýndandýr; üretici
yýkýntýya uðrar, bu yýkýntýlar yinelenirse, o mahvolur. Bundan dolayýdýr ki, özel emek ile toplumsal emek arasýndaki çeliþki, bazýlarýný yýkýma ve diðer bazýlarýný da zenginleþmeye götürür.
Meta Deðerinin Büyüklüðü
Metanýn deðeri, emek tarafýndan yaratýlmýþ olduðundan,
deðerin büyüklüðü, meta içersinde billurlaþan emek miktarýyla ölçülür. Ama üreticiler pek çoktur; bunlar, ürettikleri ayný
cins metalarýn üretimi için birbirlerinden farklý miktarda harcamalarda bulunurlar. Bir metanýn deðerinin büyüklüðü de, her üreticinin gerçekten harcadýðý emekle ölçülemez. Yoksa, ayný
metalarýn deðeri, ayný büyüklükte olmazdý. Gerçekte, deðiþimde,
ayný cins metalar eþit bir deðerdedirler. Metalarýn deðerinin büyüklüðü, her üreticinin bireysel emek süresiyle belirlenmemiþtir,
belli bir metanýn üretimi için toplumsal bakýmdan gerekli-emek
süresi ile belirlenmiþtir.
Toplumsal bakýmdan gerekli-emek süresi denince herhangi
bir sanayi dalýnda, (teknik düzey bakýmýndan, ustalýk bakýmýndan, emek yoðunluðu bakýmýndan) ortalama toplumsal üretim
koþullarý içinde bir birim metanýn üretimi için toplumsal gerekliemek süresi anlaþýlmalýdýr. Genel kural olarak, toplumsal bakýmdan gerekli-emek süresi, belli bir tip metalardan çoðunun imal
edildiði üretim koþullarýyla belirlenir.
Toplumsal bakýmdan gerekli-emek süresi devamlý olarak
deðiþir, ve dolayýsýyla deðer büyüklüðü de deðiþir. Bu deðiþiklik,
[sayfa 52]
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emek verimliliðinin deðiþmesinden gelmektedir. Emek verimliliði
bir birim emek süresinde yaratýlan ürün miktarýyla belirlenir. Emek
verimliliðinin yükseltilmesi denince, genel olarak, iþ süreci içinde, üretim birimi baþýna, çalýþma giderlerini azaltmayý da beraberinde getiren, bütünü ile bir deðiþim anlaþýlýr. Emek verimliliði
büyüdükçe, yani belli bir zaman aralýðýnda ürünlerin imali arttýkça, bir birim meta deðerindeki büyüme azalýr. Ve tersi de olur.
Ýþte emek verimliliðiyle her birim metanýn deðerin azalmasýndaki
ters orantýnýn nedeni budur.
Eðer emek verimliliði artarsa, bir birim metanýn deðeri azalýr. Ve bunun tersi de olabilir, eðer emek verimliliði azalýrsa, bir
birim metanýn deðeri artar.
Üretkenlik ile emek yoðunluðunu ayýrdetmek gerekir. Emek
yoðunluðu, bir birim zaman içinde, emek olarak yapýlan harcamayý belirler. Emek olarak yapýlan harcama, belirli [sayfa 53] bir zaman içinde arttýkça, yaratýlan ürün de artar; ama bir birim ürünün
deðeri deðiþmez, çünkü daha büyük bir emek miktarý, daha büyük
bir ürün miktarý ile karþýlanýr.
Meta deðerinin büyüklüðü üzerine etki yapan, emeðin
bileþikliðinin derecesidir. Bu bileþiklik derecesine göre, vasýflý ve
vasýfsýz emek olarak ayrýlýr. Herhangi bir özel yetiþmesi olmayan
iþçinin emeði, basit (vasýfsýz) bir emektir. Özel bir yetiþmeyi gerektiren emek, bileþik (vasýflý) bir emektir. Bileþik emek, ayný birim
zaman içinde, basit emekten daha büyük bir deðer yaratýr. Marx,
bu konuda, bileþik emeðin, belirli bir güce, bir kudrete yükselmesi veya basit bir emeðin belli bir güce yükseltilmesi ya da çoðaltýlmasý olarak ortaya çýktýðýný söyler.
Özel mülkiyet üzerine kurulan meta üretiminde, emeðin
farklý biçimleri, farklý vasýfta, farklý üretkenlikte emek, pazarda,
meta olarak pazara konduðu zaman, metanýn deðeri biçiminde,
biricik ölçüye, somut emeðe, kendiliðinden girer. Deðer, üreticiler arasýndaki üretim iliþkilerini, onlarýn faaliyetlerinin deðiþimini
belirler. Ama olaylarýn (phénoménes) yüzeyinde bu iliþkiler, þeyler
arasýndaki iliþkiler olarak görünür.
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3- DEÐÝÞÝMÝN VE DEÐER BÝÇÝMLERÝNÝN GELÝÞMESÝ
Deðiþim-Deðeri, Deðerin Ýfade Biçimi
Metaýn deðeri, o metaý üretmek için harcanan emek tarafýndan yaratýlýr. Bununla birlikte, deðer ancak deðiþim süreci içinde, yani deðiþim-deðeri arasýnda, bir meta, baþka bir meta ile kýyaslanýrken kendini gösterir. Bundan dolayý, bir baltanýn deðeri,
tek baþýna, emek-zamaný ile deðil, baþka bir metaýn aracýlýðý ile
belirlenebilir. Örneðin, bir balta=20 kg. tahýl olsun. Bu karþýlaþtýrmada, tahýl, baltanýn deðerini belirlemeye yarar. Bu eþdeðerlik,
bu tahýlý üretmek için harcanan emek miktarý ile bu baltayý yapmak için harcanan emek miktarýnýn ayný olduðu anlamýna gelir.
Deðeri, baþka bir metaýn deðeriyle belirlenen meta (örneðimizde, balta), nispi deðer þekline bürünür. Kullaným-deðeri, baþka
bir metaýn deðerini [sayfa 54] belirlemeye yarayan meta (örneðimizde, tahýl), eþdeðer biçimine bürünür.
Deðiþim-deðeri, deðerin raslansal basit biçiminden para
biçimine gelinceye kadar, uzun bir tarihsel geliþme yolundan geçmiþtir.
Deðerin Basit Biçimi
Üretim doðal nitelikteyken, ürünler, deðiþim için deðil, doðrudan tüketim için üretilirdi. Bu çaðda, ancak raslansal olarak
tüketimden artakalmýþ fazla ürünler deðiþilirdi. Deðiþilen ürünlerin miktarý sýnýrlýydý. Bir meta, doðrudan doðruya baþka bir meta
karþýlýðý deðiþilirdi ve kendi deðerini yalnýzca bir tek metada ifade
ederdi. Örneðin, bir baltanýn 20 kg. tahýla ya da 20 arþýn bezin bir
elbiseye eþit olmasý gibi. Deðiþim, raslansal olduðu gibi, meta
deðerinin büyüklüðü de ayný yöntem ile ölçülmezdi. Biz, burada,
deðerin basit ya da raslansal biçimiyle karþý karþýyayýz.
Deðerin Tam ya da Geliþmiþ Biçimi
Ýlkel toplulukta, ilk büyük toplumsal iþbölümü olan çoban
kabilelerle tarýmcý kabilelerin ayrýlmasý döneminde, meta deðiþimi,
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gittikçe büyüyen miktarlarda yapýlýyordu: hayvan, tahýl vb... Üreticiler arasýnda deðiþim, düzenli bir görüngü haline gelmiþti. Ama
deðiþim sürdürülürken, giderek artan bir biçimde, birçok kiþinin
ayný metaya sahip olmak istedikleri görüldü. Davar, kendiliðinden böyle bir meta olmuþtu. Diðer birçok meta ile kýyaslanýr ve
deðiþtirilirdi. Örneðin:
1 koyun

=40 kg. tahýl
=20 metre bez
=2 balta
=3 gr. altýn vb.

{

Bir meta deðerinin, baþka bir metaýn deðeri ile belirlenebilir [sayfa 55] hale gelmesi, deðerin tam ya da geliþmiþ biçimidir.
Deðerin Genel Biçimi
Meta üretimi ve deðiþimin geliþmesi ile, en çok talep edilen, kar getirici bir meta ortaya çýkmaya baþladý. Bütün metalarýn
kendi deðerleri bu metada belirlenmeye baþlandý. Diðer birçok
metaýn deðerinin belirlenme aracý olarak kullanýlan meta, bir genel eþdeðerdir, yani bu, karþýsýndaki meta ne olursa olsun, deðeri
özdeþ olan bir meta demektir. Genel eþdeðerin ortaya yýkmasýyla, geliþmiþ deðer biçiminden, þu þekilde açýklanabilen deðerin
genel biçimine geçilir.
40 kg. tahýl=
20 metre bez=
2 balta=
3 gr. altýn vb. =

{

1 koyun

Deðerin genel biçimine geçiþ, metalarýn dolaþýmýna olanak verdi. Þimdi her deðiþim iþlemi iki aþamaya bölünmüþtür:
satýþ ve alýþ. Bununla birlikte, bu aþamada, genel eþdeðerin rolü,
henüz tek bir metaya özgü deðildir. Bu rol, bölgelere göre, davar
ile, tuz ya da kürk vb. ile yerine getiriliyordu.
Meta üretiminin çoðalmasý ve deðiþimin geniþlemesi, tek
bir eþdeðerin kabulünü zorunlu kýldý, çünkü genel eþdeðer olarak
kullanýlan metalarýn birbirinden farklý olmalarý, deðiþimin
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geliþmesini zorlaþtýrýyor, geniþleyen pazarýn gereksinmeleriyle
çeliþkiye düþüyordu. Bu çeliþki, deðerli madenler olan altýna ve
gümüþe, gittikçe artan þekilde, genel eþdeðerlik rolü verilerek
çözümlendi.
Deðerin Para Biçimi
Genel eþdeðerin rolü, örneðin, altýn gibi bir metayla baðlanýnca, aþaðýda belirtilmiþ olan deðerin para biçimi ortaya [sayfa 56]
çýkmýþtýr:
40 kg. tahýl =
20 metre bez =
2 balta =
1 koyun =

{

3 gr. altýn

Deðerin para biçimine geçiþi, zanaatçýlýðýn tarýmdan ayrýldýðý ikinci büyük toplumsal iþbölümünden sonra olmuþtur. Altýn
ve gümüþ, (türdeþ oluþlarý, bölünebilmeleri, hacimlerinin küçük
oluþlarý vb. gibi) ortak özellikleri dolayýsýyla, genel eþdeðer haline
gelmiþler ve paraya dönüþmüþlerdir.
Para, toplumsal görevi, diðer bütün metalarýn deðerini belirlemekten ibaret olan belirli bir metadýr. Paranýn ortaya çýkýþýyladýr
ki, bütün metalarýn deðerleri, para ile ölçülmeye baþlanmýþtýr.
4- PARA
Para, Niteliði ve Görevleri
Para, meta üretiminin ve deðiþiminin tarihsel geliþme süreci
içinde kendiliðinden ortaya çýktý. En basitinden baþlayarak deðer
biçimlerinin geliþmesi, deðerin para biçimini ve parayý ortaya çýkardý.
Para olarak altýn, gümüþ, iþlenmiþ madenden para ve kaðýt para kullanýlýr. Aina bu para ortaya bir anda çýkývermemiþtir,
uzun bir evrimin ürünüdür. Baþlangýçta, en sýk deðiþilen meta,
para sa- yýlýyordu. Çeþitli halklarda ve çeþitli çaðlarda, hayvan
derileri, davarlar, bakýr, tahýl, tuz vb. para olarak kullanýlmýþlardýr.
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Deðiþimin geliþmesiyle paranýn rolünü oynadýlar. Zamanla ve meta
ekonomisinin geliþmesi sonucu, bu para rolü altýna geçti. 19uncu
yüz-yýlda, altýn para, ülkelerin salt çoðunluðunda kullanýlýyordu.
Ýlerlemiþ bir meta ekonomisinde, para birçok görevler [sayfa
57] yapar: metalarýn deðer ölçüsü, dolaþým aracý, birikim ya da
servet biriktirme, ödeme aracý ve hatta evrensel para. Þimdi, bunlardan herbirinin görevlerini inceleyelim.
Deðer ölçüsü, paranýn baþlýca görevidir, bu görev esas olarak, bütün metalarýn deðerini ölçmekten ibarettir. Bu görevi yerine getirebilmesi için, paranýn kendisi, bir deðere sahip olmalýdýr.
Nasýl ki, bir cismin aðýrlýðý, ancak bir baþka aðýrlýkla ölçülebiliyorsa, bir metaýn deðeri de, ancak bir deðer taþýyan baþka bir meta
ile ölçülebilir.
Bir metaýn deðeri, altýn ile ölçülür. Metada belirli bir fiyat
saptanýrken, meta sahibi, metaýn deðerini, düþüncede, ya da
Marxýn dediði gibi, ideal olarak altýnla belirler. Metaý, belli bir
miktarda altýnla kýyaslamak, ancak yaþayan gerçeklikte mümkündür, çünkü altýn deðeri ile, ele alýnan bir metaýn deðeri arasýnda, daima belirli bir iliþki vardýr. Bu iliþkinin temelinde, metaýn
üretiminde olsun, altýnýn üretiminde olsun, toplumsal bakýmdan
gerekli-emek bulunur.
Metaýn, para olarak belirlenen deðerine, o metaýn fiyatý
denir. Fiyat, meta deðerinin para olarak ifadesidir.
Metalarýn kendi deðerleri, belirli bir miktarda altýn ve
gümüþle belirlenir. Bu paranýn miktarý ölçülebilmelidir. Gümüþ
madeninin belli bir aðýrlýðý, paraya özgü ölçü birimidir. Örneðin
Birleþik Amerikada para birimi dolardýr. Ýngilterede sterlin,
Fransada franktýr. Ölçüde kolaylýk olmasý için para birimi parçalara bölünmüþtür: dolar, 100 sent; frank, 100 santim; sterlin, 20
þilin; þilin, 12 peni; (lira, 100 kuruþ).
Para birimi ve onun bölümleri, fiyatlarýn ölçüsü olarak kullanýlýr.
Paranýn ikinci görevi de; dolaþým aracý olarak kullanýlmasýdýr.
Para ortaya çýkmadan önce, basit deðiþ-tokuþ (trampa) uygulanýrdý, yani bir nesne, baþka bir nesne ile doðrudan deðiþilirdi.
Paranýn kullanýldýðý andan baþlayarak, bir metaýn baþka bir meta
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ile deðiþilmesi, gümüþ aracýlýðýyla yapýldý. Önce bir meta, para
karþýlýðý satýlýr sonra da para ile baþka [sayfa 58] bir meta satýn alýnýr.
Meta deðiþiminin para aracýlýðýyla yapýlmasýna meta dolaþýmý adý
verilir (meta-para-meta). Ama meta, alýcýya geçince, dolaþýmýn
durduðunu, oysa paranýn dolaþým alanýnda sürekli olarak kaldýðýný, yani onun elden ele geçtiðini belirtelim. Metalarýn dolaþýmýnda, paranýn, aracý olarak kullanýlmasý böyledir, o bir dolaþým aracýdýr. Bu görevi yerine getirebilmesi için paranýn kullanýlabilir olmasý gerekir.
Baþlangýçta, metalarýn deðiþiminde, para, altýn ve gümüþ,
külçeler þeklinde aracýlýk ediyordu. Ama bu bir yýðýn engelleri de
beraberinde getiriyordu. Onlarý her defasýnda tartmak, parçalamak, ayarýný saptamak gerekiyordu. Bunun içindir ki altýn ve gümüþ külçelerinin yerini, yavaþ yavaþ basma tekeli devlette bulunan
paralar aldý. Para, belirli miktarda maden içeren, biçimlendirilmiþ
bir külçedir.
Paralar, dolaþým sýrasýnda kullanýla kullanýla kendi deðerlerinden kaybederler. Bununla birlikte, görülegeldiði gibi, kullanýla kullanýla aþýnan paralar da tam deðerine eþit iþler görürler. Bu
durum, dolaþým aracý olarak paranýn alýcý ya da satýcý elinde uzun
zaman kalmamasýyla açýklanýr. Meta üreticisi, eline geçen paranýn deðerini kaybedip etmediði konusu üzerinde durmaz. Kendisinin gereksinme duyduðu metalarý satýn almak üzere hemen
kullanýr. O halde, dolaþým aracý olma görevi, deðeri az olan madeni paralarla ve hatta kaðýt paralarla da yerine getirilebilir.
Meta ekonosininin geliþmesiyle, para, biriktirme aracý ya
da servet biriktirme aracý olma görevini de yerine getirir. Para,
zenginliðin evrensel simgesidir. Ona sahip olmak, herhangi bir
metaya sahip olmak olanaðýný verir. Üreticiler, daha sonra gereksinme duyacaklarý metaý satýn almak için parayý tasarruf edip
biriktirirler. Bu görev ancak tam deðerinde bir para ile, para ya da
altýn ve gümüþ nesnelerle yapýlýr.
Para, ödeme aracý olarak görev yapar. Metalar, her zaman
peþin satýlmaz. Alým ve satým, farklý bir ödeme ile kredili de olabilir. Kredili alýndýðýnda, alýcý peþin ödemeden [sayfa 59] metaýn sahibi
olur. Bu takdirde ödeme, belirli bir tarihte yapýlmak üzere saptanmýþtýr ve ödeme zamaný gelince para alýcýdan satýcýya geçer. Para,
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ödeme aracý olma görevini burada yerine getirmiþtir. Örneðin,
ilkyazda demirci, köylüye gereksinme duyduðu bir saban yapmýþtýr. Ama köylünün parasý yoktur. Ve ancak güzün, ürününü kaldýrýp sattýðý zaman parasý olacaktýr. Bu koþullarda köylü, sabaný
ancak kredili alabilir, yani borç güzün ödenecektir. Para, vergileri, toprak rantýný, vb. ödemek için de, ödeme aracý görevi yapar.
Dolaþým aracý ve ödeme aracý olarak, paranýn görevi metalarýn dolaþýmýnda kaçýnýlmaz olan para kitlesini (miktarýný) belirleyen yasayý açýklýða kavuþturmaya da olanak saðlar.
Bu para miktarý, 1 dolaþýmda bulunan meta fiyatlarýnýn toplamýna, 2 paranýn devir hýzýna baðlýdýr. Para dolaþýmý hýzý arttýkça,
devri saðlamak için gerekli para azalýr, ya da tersi olur. Örneðin,
yýlda 100 milyar dolarlýk meta satýlýrsa ve her dolar ortalama olarak 50 devir yaparsa bütün meta kitlesinin dolaþýmýný saðlamak
için:
para kitlesi=meta fiyatlarýnýn toplamý/para devrinin hýzý
=100 milyar dolar/50=2 milyar dolar
Kredi sayesinde, kredili satýlan meta fiyatlarý tutarý ve dengelenmiþ ödemeler tutarý kadar, para gereksinmesi azalýr. Para
dolaþýmý yasasý, metalarýn dolaþýmý için zorunlu olan para kitlesinin, para devirlerinin ortalamasý ile bölünmüþ olan meta fiyatlarý
toplamýna eþit olmasý gerekliliðinden ibarettir. Metalarýn toplam
fiyat tutarýndan krediyle satýlan metalarýn fiyatý tutarý ile peþin
satýlanlarýn tutarýný düþmek ve buna vadesi gelen ödemelerin
tutarýný eklemek gerekir.
Bu yasa, meta üretim ve dolaþýmýnýn yapýldýðý bütün toplumsal kuruluþlarda geçerlidir.
Sikke, evrensel para görevini de yerine getirir. Dünya pazarýnda sikke, Marxa göre, ulusal üniformasýndan soyunur ve para
görünüþünde deðil, ama ilk görünüþü ile, yani altýn [sayfa 60] ya da
gümüþ külçeler olarak ortaya çýkar. Dünya pazarýnda, ülkelerarasý deðiþimlerde, altýn, bir satýnalma, evrensel bir ödeme aracý,
toplumsal zenginliðin evrensel simgesidir.
Ýþte paranýn görevleri bunlardýr. Bu görevler, kendi aralarýnda, birbiriyle organik olarak baðlanmýþlardýr ve deðiþik biçimler altýnda, genel eþdeðer olarak sikkenin niteliðini gösterirler.
Sömürü üzerine kurulmuþ toplumsal yapýlarda (kölecilik-
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te, feodalitede, kapitalizmde) sikke, sýnýfsal bir niteliðe bürünür, o
bir sömürü aracýdýr.
Altýn ve Kaðýt Para
Enflasyon
Kaðýt para, devlet tarafýndan çýkarýlmýþ bir para þeklidir,
dolaþým ye ödeme aracý görevlerinde, altýnýn yerini tutar ve onu
temsil eder. Kaðýt paranýn aslýnda uygun bir deðeri yoktur ve bunun sonucu olarak, metalarýn deðerini ölçme görevini yapamaz.
Kaðýt para, ilk kez Çinde ortaya çýktý. Amerikada 17inci
yüzyýl sonunda, Fransada 18inci yüzyýl baþlarýnda, Rusyada, ise
1769da çýkarýldý.
Çýkarýlan kaðýt para, miktarý ne olursa olsun, ancak deðiþimi
saðlamak için, gerekli altýn miktarýnýn deðerini temsil eder. Eðer,
çýkarýlan kaðýt para miktarý, dolaþým için gerekli olan altýn miktarýna tekabül ediyorsa, kaðýt paranýn satýn alma gücü ile altýn paranýn satýn alma gücü arasýnda uygunluk vardýr. Genel olarak, burjuva devlette, gelirler giderlerden düþük olduðundan, ek kaðýt
para çýkarma yollarýna (emisyona) baþvurulur. Bu durum, özellikle savaþ, bunalým ve diðer kargaþa dönemlerinin ayýrýcý özelliðidir. Kaðýt para bu yüzden sarsýntý geçirir.
Örneðin, metalarýn dolaþýmý için, her altýnýn karþýlýðý bir
dolar olmak üzere, 5 milyarlýk altýn para gerekli olsun. Devlet, 5
milyar kaðýt dolar çýkardý. Bu, her bir dolarýn bir altýn parayý temsil
ettiðini gösterir. Ticari deðiþim hacminin ayný [sayfa 61] kaldýðýný kabul edelim, ama devlet, 5 milyarlýk kaðýt dolar daha çýkarmýþ
olsun. Þimdi, 1 altýn para, 2 kaðýt dolarý temsil eder, ve bu 2 dolarla, önceden ancak 1 dolarla alýnabilen meta satýn alýnabilir. Kaðýt
para, sarsýntý geçirmiþ, satýnalma gücü düþmüþtür.
Bu sürecin adýna, enflasyon denir. Enflasyon, kendisiyle
birlikte meta fiyatlarýnýn yükselmesini birlikte getirir. Bununla birlikte, enflasyon dönemlerinde, kapitalist ülkeler emekçilerinin ücret ve gelirleri de bir artýþ gösterir; bu artýþ, asla eþya fiyatlarýnýn
artýþý oranýnda olmaz. Ýþte bunun içindir ki, emekçi yýðýnlar daha
fazla yoksullaþýr.
Belli bir aþamada, enflasyon, ülke ekonomisini aðýr bir çö-
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küntüye sürükler. Normal para dolaþýmýný yeniden yoluna koyabilmek için çeþitli yöntemler vardýr. Parasal reform yöntemlerinden biri, sarsýntý geçiren parayý, daha az miktarda yeni bir para ile
deðiþtirmekten ibarettir (devalüasyon).
Parasal reformlarýn uygulanma biçimleri ve içeriði, egemen sýnýfýn çýkarýna uygun olarak, burjuva devlet tarafýndan saptanýr. Burjuvazi tarafýndan yapýlan parasal reformlar, halk yýðýnlarýnýn yaþam düzeyini daha da düþmesi sonucunu verir.
Kredi-Para
Paranýn ödeme aracý olarak görevi, kredi-paranýn kaynaðýdýr. Emre yazýlý senet (bono), bu paranýn en basit biçimidir. Bono,
belirli bir para miktarýnýn belirtilen tarihte ödenmesini taahhüt
eden, geçerli bir biçime göre yazýlmýþ yükümlülüktür. Meta alýmsatýmý sýrasýnda elden ele geçen bono, para yerine geçer.
Önceleri, basit bir poliçe, yani meta alýcýsý tarafýndan imza
edilmiþ bir senet, kredi-para yerine geçiyordu. Ama bu senet,
sýnýrlý bir çevrede geçerliydi, çünkü bu, ancak, imza sahibini tanýyanlar tarafýndan kabul ediliyordu. Daha sonra bu senetler birçok bankalar tarafýndan kabul edilir ve kýrýlýr oldu. Baþlangýçta
banka, buna karþýlýk banknot adý verilen [sayfa 62] kendisine ait borç
senetleri çýkarýyordu. Banknotlar bir banka adýna çýkartýlan senetlerdi. Onlarýn yararý, bu senetler karþýlýðýnda, onu taþýyan kimsenin istediði anda bankadan para çekebilmesidir.
Banknotlar, altýn ya da baþka bir madeni para karþýlýðýnda
deðiþilebilirdi. Týpký altýn paralar gibi iþlem görürler ve deðerlerini
kaybetmezlerdi. Kapitalizmin geliþmesiyle, dolaþýmda bulunan altýn miktarýnda nispi bir azalma oldu. Altýn, para basmaya yetkili
merkez bankalarý tarafýndan, yedekler biçiminde toplandý. Banknotlar, sonra da kaðýt paralar, dolaþýmda altýnýn yerini aldýlar. Baþlangýçta banknotlar, genel kural olarak, altýn karþýlýðý deðiþilebilirdi,
sonra bundan vazgeçildi. Bu durum banknotlarla kaðýt parayý hatýrý sayýlýr ölçüde birbirine yaklaþtýrdý.
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5- DEÐER YASASI, META ÜRETÝMÝNÝN
EKONOMÝK YASASI
Üretimde Rekabet ve Anarþi
Özel mülkiyetin egemen olduðu bir rejimde, meta üretimi,
anarþi içinde yapýlýr. Böyle bir rejimde, üreticilere üretilmesi gereken metalarýn cinsini ve miktarýný gösterecek hiçbir organ yoktur
ve böyle bir organ olamaz da. Üreticiler ve iþletmeler, kendi üretimlerini, baþka iþletmelerle ve tüketicilerle uyumlu hale getiremezler. Anarþi iþte buradadýr, yani plansýz, düzensiz bir üretim
yapýlmasýndadýr.
Daha iyi üretim ve pazarlama koþullarý saðlama uðruna,
daha fazla kar elde etme uðruna, özel üreticiler arasýnda yürütülen rekabet ve savaþým, üretimdeki anarþiyi þiddetlendirmektedir.
Üretimde rekabet ve anarþi, özel mülkiyet üzerine kurulan meta
üretiminin yasasýdýr. Her üretici köylü, zanaatçý, kapitalist (elbette kapitalistin kendisi meta üretmez, ama pazarda üretici olarak
boygösterir) meta satýþýndan, mümkün olan karý saðlamaya
çalýþýr. Ama üretici, üreteceði metadan ne kadar talep edileceðini
önceden doðru olarak kestiremez. Bildiði yalnýzca, o metaya talebin geçen [sayfa 63] sefer yüksek olduðudur, ve o metadan; olabildiðince çok üretmeye çalýþýr. Ama diðer üreticiler de ayný þekilde
hareket ederler. Sonuç: herkesin, kendi mahvýna, kendi felaketine çalýþmasýdýr. Çok kez, herhangi bir metaýn, talebi büyük ölçüde aþan miktarda üretilmiþ olduðu görülür.
Üretim araçlarýnýn özel mülkiyetinin yürürlükte olduðu bir
toplumda üretim nasýl düzenlenir? Deðer yasasý ile düzenlenir.
Deðer Yasasý
Deðer yasasý, meta üretiminin ekonomik yasasýdýr; deðer
yasasýyla, metalarýn deðiþimi, onlarýn üretimleri için toplumsal
bakýmdan gerekli-emek miktarýna göre gerçekleþir. Baþka bir
deyiþle, deðer yasasý, metalarýn birbirleriyle deðiþiminin, bir deðere
göre yapýldýðý anlamýna gelir. Bu demektir ki, deðiþimi yapýlan
metalar, eþit miktarda toplumsal bakýmdan gerekli-emek içerir-
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ler. Bundan dolayýdýr ki, bir metaýn fiyatý (fiyatýn, deðerin para
biçiminde ifadesi olduðunu anýmsayalým) kendi deðerine tekabül etmelidir. Bununla birlikte, gerçekte, arz ve talebin etkisi ile;
þu ya da bu metaýn fiyatý, deðerinin altýnda veya üstünde olabilir.
Bilindiði gibi, þu ya da bu meta, pazarda az bulunabilir; talebin
arzdan fazla olmasý, meta fiyatýný daha da yükseltir. Bunun tersi
de olur. Bu olayda, deðer yasasýnýn bir rolü olmadýðý kabul edilebilir mi? Hayýr. Nasýl olursa olsun, bir yasanýn etkisi ancak, çok
sayýda olgularýn incelenmesiyle anlaþýlabilir. Herhangi bir metaýn
uzun bir dönem içindeki fiyatlarý tahlil edilirse, artma ve düþmelerin birbirlerini dengeledikleri ve ortalama fiyatlarýn deðer ile
uyuþtuklarý görülür.
Üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti üzerine kurulmuþ olan
meta toplumundaki düzensizliðe, üretim anarþisine karþýn, çeþitli
ekonomik dallar arasýnda, zaman zaman bir denge, ve belli bir
orantý kurulabilir. Meta ekonomisi, bunu, üretimin düzenleyicisi
olarak araya giren ve pazardaki rekabet yoluyla etkide bulunan
deðer yasasýna borçludur. Engels göstermiþtir [sayfa 64] ki, ... metalarýný birbirleriyle deðiþen bir üreticiler toplumunda rekabet, meta
üretiminin deðer yasasýný harekete getirmekle, o koþullar içinde
mümkün olan biricik toplumsal üretim örgütünü ve düzenini saðlar. Bireysel meta üreticilerinin, toplumun nelere, ne miktarlarda
gereksinme duyup duymadýðýný görebilmelerini saðlayan tek þey,
ürünlerin deðerlerinin altýnda ya da üstünde fiyat bulmalarýdýr.*
Üretim araçlarýnýn özel mülkiyet þekli üzerine kurulmuþ
olan meta üretiminde, deðer yasasýnýn etkisi þu þekilde kendini
gösterir:
1- Deðer yasasý, üretim araçlarý ve farklý üretim dallarý arasýnda emek-gücü daðýlýmýný kendiliðinden düzenler.
Toplumsal iþbölümü, üretim dallarý arasýnda çok açýk bir
oranlýlýk ister. Bu oranlýlýðýn eksikliði halinde, üretim, normal olarak, varlýðýný sürdüremez. Fiyatlarýn deðiþikliði ve, sonuç olarak,
üretimin daha çok ya da daha az yararlýlýðý, üretim araçlarý ile
emeðin þu ya da bu üretim dalýna akmasýna, þu ya da bu üretim
* Engels, Birinci Almanca Baskýya Önsöz, K. Marks, Felsefenin Sefaleti,
Ankara 1992, s. 18.
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dalýndan çekilmesine neden olur.
Bu konuda M. Ýlinin Büyük Bir Planýn Tarihi adlý yapýtýndan çarpýcý ve nükteli bir özet aktarýyoruz: Yazar, deðer yasasýnýn
meta üretimini, özellikle kapitalist üretimi nasýl düzenlediðini benzetmelerle dolu bir üslupla gösterebilmektedir.
Mister Fox bir milyon dolara sahip bulunmaktadýr. Para
pasif kalmamalýdýr. Mister Fox gazetelere baþvurur, dostlarýna
danýþýr, sabahtan akþama kentten kente koþan, her tarafý gözaltýnda bulunduran ve her taraftan sorup soruþturan ajanlar tutar.
Mister Fox parasýný nereye yatýrmalý?
Ensonu, iþte sana iþ! Þapkalar! Ýþte yapýlmasý gereken þey!
Þapka satýþý iyi gidiyor, bu yüzden insanlar zengin oluyor.
Artýk düþünmeye gerek yok. Mister Fox bir þapka fabrikasý kurdurur.
Ayný fikir, ayný zamanda, Mister Foxun da aklýna [sayfa 65]
gelmiþtir, Mister Kroxun da, ve hatta Mister Noxun da. Ve hepsi
ayný anda þapka fabrikalarý kurarlar.
Altý ay sonra, ülkede birçok yeni þapkacý dükkaný görülmektedir. Maðazalar kartonlarla doldurulur. Depolar kartonlardan
taþacak hale gelmiþtir. Her yerde tabelalar, reklamlar, afiþler; þapkalar, þapkalar, þapkalar. Ve fabrikalar tam randýmanla çalýþmalarýný sürdürmektedirler.
Ve iþte ortaya çýkan bu durumu ne M. Fox, ne M. Nox, ne
M. Krox önceden görebilmiþlerdi. Halk þapka satýn almaz oldu.
M. Nox fiyatlarý 20 sent, M. Krox 40 sent düþürdü. M. Fox, tek bu
yükten kurtulma uðruna þapkalarýný zararýna satýyor.
Ýþler daha da kötüleþti...
... Ve birdenbire, stop! M. Fox fabrikasýnýn faaliyetine son
verdi. Ýki bin iþçiye yol verildi, beðendikleri yere gidebilirler. Ertesi
gün M. Noxun fabrikasý durur. Sekiz gün daha geçer, bütün
þapkacýlar stop etmiþlerdir. Binlerce iþçi boþta kalmýþtýr. Yeni makineler paslanmaya baþlýyor. Ýþletme binalarý enkazcýlara satýlmýþtýr.
Aradan bir yýl, iki yýl geçti. Noxtan, Fox ve Kroxtan satýn
alýnan þapkalar eskidiler. Halk yeniden þapka satýn almaya koþuldu. Maðazalar boþaldý. Tozlu kartonlar yüksek raflardan çýkarýldý. Þapka yok. Fiyatlar yükseliyor.
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Mister Fox artýk yoktur, ama bu kez de bu tatlý iþe Mister
Boudl adýnda bir zat giriþir: bir þapka yapýmcýlýðý. Ama ayný fikir,
baþka zeki ve becerikli insanlarýn aklýna da gelir: M. Boudl,
M.Foudl, ve M. Noudl. Ve tarih yinelenir.*
2- Deðer yasasý, özel üreticileri, üretici güçleri geliþtirmeye
isteklendirir. Bilindiði gibi, meta deðerinin büyüklüðü, toplumsal
bakýmdan gerekli-emek tarafýndan belirlenir. Avadanlýklarý daha
yetkin ve emeði daha iyi örgütleyen üreticiler, metalarýný, toplumsal bakýmdan gerekli harcamalara oranla, daha az harcama ile
üretirler. Metalarýn satýþý, toplumsal bakýmdan gerekli-emeðe tekabül eden fiyatlarla yapýlýr. Bunun sonucu olarak, bu üreticiler fazladan para alýrlar [sayfa 66] ve zenginleþirler. Bu da baþka üreticileri,
kendi iþletmelerini teknik yönden yetkinleþtirmeye zorlar. Böylece modern teknik izlenir ve toplumun üretici güçleri de geliþmiþ
olur.
3- Belirli koþullarda, deðer yasasýnýn etkisi, kapitalist iliþkilerin ortaya çýkýþýna ve geliþmesine neden olur. Deðerin çevresinde, pazar fiyatlarýnýn kendiliðinden dalgalanmasý, ekonomik
eþitsizliði ve üreticiler arasýnda savaþýmý þiddetlendirir. Rekabet,
kimi üreticiyi yýkýma ve kimi üreticiyi ortadan silinip kaybolmaya
ve diðer bazýlarýný da zenginliðe götürür. Deðer yasasýnýn etkisinin
sonu, üreticileri, burjuvazi ve proletarya olarak farklýlaþmaya; sürekli olarak artan toplumsal üretimin bir bölümünün bazý kapitalistlerin ellerinde toplanmasýna, diðer bazýlarýnýn da yýkýmýna varýr.
Metaýn Fetiþ Niteliði
Daha önce de belirttiðimiz gibi, özü bakýmýndan toplumsal
olan her üreticinin emeði, þeklen özel emek olarak görünür. Emeðin toplumsal niteliði, üreticiler arasýndaki toplumsal baðlar, üreticilerin birbirine karþýlýklý baðýmlýlýklarý, ancak pazarda, meta deðiþiminde ortaya çýkar ve kendilerini gösterirler. Burada, birbirleriyle iliþki kuranlar, sanki insanlar deðil de metalarmýþ gibi gelir
insana. Bu durum karþýsýnda insanlar arasýndaki toplumsal iliþkilere önayak olan ve insanlar arasýndaki toplumsal iliþkileri yo* M. Ýlkin, Büyük Bir Planýn Tarihi, Moskova-Leningrad 1936, s. 7-9.
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rumlayan metalardýr. Üreticilerin ellerinden çýkan nesne bir kez
pazara gelip öteki metalarla iliþkiler kurulunca denilebilir ki sahibine itaat etmeyen baþka bir yaþam sürmeye ve hatta kaprisli bir
yaþama baþlar. Örneðin bugün 20 dolara bir çift ayakkabý ertesi
gün yalnýzca 15 dolar eder. Daha ertesi gün ise ayakkabýlara el
bile süremezsiniz. Bir süre sonra öyle adamlar çýkar ki, bir çeþit
ayakkabýnýn üzerine heyecanla, nefesleri kesilircesine atýlýrlar ve
onun için çýlgýnca para ödemeye hazýrdýrlar.
Pazarda, metaýn sürdüðü bu baðýmsýz ve raslansal yaþam,
metaý, kendisine bu özel nitelikleri kazandýran insanlara [sayfa 67]
tamamýyla yabancýlaþtýrýr. Orada gerçekte varolan toplumsal
iliþkiler, üretim iliþkileridir. Ýnsanlar, pazarda, ancak metalar arasýndaki iliþkileri görürler. Aslýnda insanlar arasýndaki iliþkiler, nesneler arasýndaki iliþkilerin gerisinde maskelenmiþ olarak bulunurlar.
Üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti üzerine kurulmuþ, meta
ekonomisine özgü olan üretim iliþkilerinin bu þekilde maddeleþmesine Marx, metaýn fetiþ niteliði adýný verir.
Meta üretimi geliþtikçe, metaýn fetiþ niteliði de yayýlýr ve
yeðinleþir. Paranýn ortaya çýkmasýyla bu fetiþ nitelik en geliþkin
þekle, para fetiþizmi þekline bürünür. Her þeyi satýn alacaðým,
der, altýn. Ve bu da, insanlarýn gözüne paranýn, altýnýn doðal bir
özelliði gibi görünür. Gerçekte ise, altýnýn bu özelliði, belli toplumsal iliþkilerin, meta üretimi iliþkilerinin sonucudur.
Metaýn fetiþ niteliðinin gizi ilk kez, Karl Marx tarafýndan
açýklandý. Üretim araçlarýnýn özel mülkiyetinin ortadan kalkmasýyla, metaýn fetiþ niteliði de kaybolacaktýr. [sayfa 68]
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERMAYE VE ARTI-DEÐER
KAPÝTALÝST DÜZENDE ÜCRET

TOPLUMUN evriminin belirli bir aþamasýnda, meta üretiminin geliþmesi, kapitalizmin doðuþuna götürdü. Kapitalizm nedir? Lenin, yalýn ve açýk bir tanýmýný veriyor: Halk yýðýný hiçbir
þeye, ya da kendi malý olarak hemen hemen hiçbir þeye sahip
olmadýðý halde ve bundan ötürü de iþçi olarak tutulmaya zorlanýrken, topraðýn, araç ve gerecin, fabrikalarýn vb. küçük sayýda
büyük toprak sahiplerine ve kapitalistlere ait olduðu bir toplum
örgütlenmesine kapitalizm adý verilir.*
Kapitalist rejimde, emekçiler, bireysel özgürlükten yararlanýrlar. Ama tamamýyla özgür olmalarýna karþýn, üretim araçlarýndan ve, dolayýsýyla da, geçim araçlarýndan yoksundurlar. Demek
ki, kapitalist iþletmelerde çalýþmak zorundadýrlar. [sayfa 69]
Üretim araçlarýný küçük bir grup insanýn mülkü yapan koþullar nasýl yaratýlmýþtýr?
* V. Lenin, Oeuvres, Moscou, t. 4, s. 321.
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1- SERMAYENÝN ÝLKEL BÝRÝKÝMÝ
Kapitalizmin Ortaya Çýkýþ Koþullarý
Burjuva ideologlarý kapitalist ve iþçi sýnýfýnýn tarihsel kökenlerini bile bile çarpýtýyorlar. Maddi mallarýn haksýz üleþimini,
bütün yollara baþvurarak haklý gösterme kaygýsýna kapýlan burjuva ideologlarý, toplumun yoksul ve zengin olarak bölünmesinin
nedenleri üzerine efsaneler uydurdular. Bilinmeyen çok eski
zamanlarda, diyorlar, dünyada farklý nitelikte kimseler yaþamaktaydý. Bazýlarý çalýþkan ve tutumlu, diðer bazýlarý da tembeldi. Birinciler, yavaþ yavaþ zenginliðin bütün çeþitlerini biriktirdiler, ikinciler ise olduklarý gibi yoksul kaldýlar. Kapitalizmin kökenleri üzerine yapýlan böyle bir açýklamanýn gerçekle hiçbir iliþkisi yoktur.
Kapitalizmin ortaya çýkabilmesi için baþlýca iki koþul gereklidir: birincisi, bireysel özgürlükten yararlanabilen, ama üretim
araçlarýyla geçim araçlarýndan yoksun ve emekgüçlerini satmak
zorunda býrakýlan insanlarýn varlýðý, ikincisi, önemli miktarda para
ve üretim araçlarýnýn bazý kimselerin elinde toplanmasýdýr.
Bu iki koþul küçük meta üreticilerinin farklýlaþmalarý sýrasýnda, feodal düzenin baðrýnda doðmuþtur. Kapitalist üretim
tarzýnýn oluþumu, toprak sahipleri, yeni doðan burjuvazi ve devlet
tarafýndan geniþ halk yýðýnlarý üzerinde en hoyrat yöntemlerin
uygulanmasýyla ivmelendirilmiþtir.
Üretim Araçlarýyla Üreticiler Arasýnda Ayrýlma
Zenginliklerin Bir Azýnlýk Elinde Birikmesi
Kapitalizmin doðuþunda gerekli koþullarýn yaratýlmasý - ilkel birikim denilen sürecin içeriði iþte budur. ... Ýlkel birikim
denilen þey üreticiyi üretim araçlarýndan ayýran tarihsel [sayfa 70]
süreçten baþka bir þey deðildir. diye yazýyordu Marx.*
Bu süreç, sermayenin tarih-öncesini oluþturur. Sermayenin ilkel birikimi, en tipik biçimde, Ýngilterede ortaya çýkmýþtýr.
Toprakbeyleri (landlords) komün topraklarýný zaptediyorlar, hatta
* Marks, Kapital, Birinci Cilt, s. 731.
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köylüyü kendi evlerinden kovuyorlardý. Toprakbeyleri, köylülerden zorla boþaltýlan topraklarý, koyun sürüleri için otlak haline
getiriyorlar, topraðý çiftçilere kiralýyorlardý. Yün, geniþlemekte olan
tekstil sanayii tarafýndan pek aranýr olmuþtu.
Doðmakta olan burjuvazi, devlet topraklarýnýn mülk edinilmesi, kilise mallarýnýn yaðmalanmasý gibi elkoyma yöntemlerinden yararlanýyordu. Geçim araçlarýndan koparýlmýþ bir yýðýn insan,
serseri, dilenci ve haydut oluyordu. Kendi tasarruflarýnda olan
mülkü savunmaya yeltenen insanlara karþý, devlet, yasal kan
dökme adý verilen (örneðin, Ýngilterede 15. yüzyýl sonunda ve
16. yüzyýlda) en amansýz ölüm cezalarýný uyguluyordu. Ýþkence
edilen, kýrbaçlanan, daðlanan ve soyulmuþ, harap olmuþ insanlar, kapitalist iþletmelerde büsbütün düþkünleþtiler.
Köylüler topraklardan sürülerek ikili bir sonuç elde ediliyordu: Ýlkin, toprak, nispeten az sayýda kimselerin özel mülkü
oluyor; ikincisi, sanayi çok sayýda bir emek-gücü emiyordu. Ýþte
böylece, kapitalizmin doðuþu için gerekli birinci koþul yaratýlmýþ
oldu: yalnýzca kiþisel özgürlüklere sahip olan, ama ayný zamanda
üretim ve geçim araçlarýndan yoksun bir yýðýn insan.
Marx, büyük kapitalist iþletmelerin kurulmasý için gerekli
büyük parasal zenginliklerin yaratýlmasýnda baþlýca yollarý þöyle
gösteriyor: 1) sömürge sistemi: Amerika, Asya ve Afrikanýn geri
kalmýþ halklarýnýn yaðmalanmasý ve köleleþtirilmesi; 2) mali sistem: çiftlik kiralarý, tekel ve halktan kesilen vergilerin öteki mülk
edinme þekilleri; 3) himayecilik sistemi: devlet, kapitalist sanayiin
geliþmesini kolaylaþtýrýyordu; 4) zorla sömürü.
Ýlkel birikim, üretim araçlarýndan yoksun emek-gücünün
[sayfa 71] yýðýn halinde yaratýlmasý ve sýnýrsýz parasal zenginliklerin
bir azýnlýk elinde toplanmasý sonucunu vermiþti.
2- PARANIN SERMAYEYE DÖNÜÞMESÝ
Sermayenin Genel Formülü
Paranýn kendisi, sermaye deðildir. Bildiðimiz gibi, kapitalizmin doðuþundan çok önce de para vardý. Para, meta üretiminin
ancak belirli bir aþamasýnda sermayeye dönüþtü. Kapitalizmden
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önce MPM (meta-para-meta) formülü ile ifade edilebilen meta
dolaþýmý, yani baþka bir meta almak için bir meta satma þeklinde
dolaþým vardý. Sermayenin hareketi þu formül ile gösterildi: P
MP (para-meta-para), yani satmak için satýn almak.
MPM formülü, basit meta üretiminin ayýrýcý özelliðidir.
Burada bir meta, para aracýlýðý ile baþka bir meta karþýlýðý deðiþilmiþtir. Para, deðiþime sermaye olarak deðil yalnýzca aracý olarak
katýlýr. Meta deðiþiminin amacý açýktýr. Örneðin, kunduracý, yaptýðý kunduralarý ekmek alabilmek için satar. Bir kullaným-deðerinin, baþka bir kullaným-deðeri karþýlýðýnda deðiþimi para aracýlýðýyla
olur.
PM*P formülünün niteliði büsbütün baþkadýr. Bu durumda para, bir hareket noktasýdýr. Paradan, satmak için satýnalma
aracý olarak yararlanýlýr. Yani para, sermaye sýfatýyla görev yapýyor
demektir. Kapitalist, parayla, þu ya da bu metaý yeniden paraya
çevirmek üzere satýn alýr. Burada hareket ve amaç noktalarý birbirine uygundur: baþlangýçta kapitalistin parasý vardý ve sonunda
gene kendisine para kalmýþtýr.
Ama kapitaliste, bu hareketin sonunda, iþe baþladýðý andaki kadar para kalsaydý, sermayenin hareketi anlamsýz olurdu. Sermayenin varlýðýnýn bütün anlamý, dolaþým sonunda, baþlangýçta
sahip olduðu paradan daha fazla bir paraya sahip olmasýndadýr.
Her kapitalistin bütün çabasýnýn son amacý, kar elde etmektir. Bu
nedenle, kapitalist düzende [sayfa 72] parasal hareketi, Marx, sermayenin genel formülü dediði þu formülle ifade eder: PMP';
burada P' baþlangýçtaki paradan herhangi bir fazlalýðý da içerir.
Baþlangýçtaki tutara göre bu artý, ya da fazlalýða Marx, artý-deðer
adýný vermiþtir. Artý-deðeri a harfi ile simgeliyoruz.
Metalarýn dolaþýmýnda, paradan, kapitalistler, aracý olmak
bakýmýndan deðil, bir kazanç ve zenginleþme aracý olarak
yararlanmýþlardýr. Kapitalizmde, paranýn bu hareketi sýnýrsýz hale
gelir ve para kendi hareket süreci içinde, kendini artýrma yetisi
kazanýr. Kendiliðinden büyüyen deðer, ya da artý-deðeri yaratan
deðer, sermaye adýný alýr.
Sermaye nasýl büyür? Dolaþým alanýnda, alým-satýmda büyüyebilir mi? Sorunu böyle ele almak yanlýþtýr. Çünkü alým-satým
iþlemleri (yani dolaþým alanýnda), eþdeðerlerin deðiþimi, ayný
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büyüklükteki deðerlerin deðiþimi rol oynar. O takdirde, bütün satýcýlar, kendi metalarýný, deðerlerinden fazla bir fiyata satabilseler,
diyelim ki; bu fazlalýk %10 olsa, alýcý olarak, kendileri de satýcýya
%10 bir fazla ödemek zorundadýrlar. Böylece meta sahipleri, satýcý olarak kazandýklarý kadarýný, alýcý olarak kaybederler. Oysa,
bütün kapitalist sýnýf, kendisine ait sermayeyi artýrýr.
Kapitalist, bütün metalarý kendi deðerlerine alýp kendi deðerlerine satarsa, artý-deðeri nasýl saðlar?
Sermayenin formülünde, iki öðe temsil edilir: para ve meta.
Bundan dolayý, deðerin çoðalmasý, ancak metada ya da parada
olacak bir deðiþikliðin sonucu ortaya çýkabilir. Ama bilindiði gibi,
para, kendi kendine deðerini deðiþtiremez ve kendiliðinden çoðalamaz. Bunun içindir ki, deðerin çoðalmasýnýn kaynaðý, metada
aranmalýdýr.
Paranýn sermayeye dönüþmesi için kapitalist, pazarda, satýþ
sonunda, fiilen sahip olduðu deðerin üstünde bir deðer yaratan
bir meta bulmalýdýr. Kapitalist böyle bir metaý pazarda bulmuþtur:
bu, emek-gücüdür. [sayfa 73]
Meta Olarak Emek-Gücü, Deðeri ve Kullaným-Deðeri
Emek-gücü, insanýn, maddi mallarý üretirken istediði gibi
yararlandýðý ve kullandýðý maddi ve manevi yetilerin tümüdür.
Her toplumda, emek-gücü, üretimin gerekli bir öðesidir. Ama ancak kapitalizmde meta haline gelir, yani bu dönemde emekçiler,
üretim ve geçim araçlarýndan yoksundur. Bu koþullarda emekçilerin yapabildikleri tek þey, emekgüçlerini pazara sunmaktýr.
Her meta gibi, emek-gücünün de, gerçekten bir deðeri ve
bir de kullaným-deðeri olmalýdýr. Emek-gücünün deðeri, öbür metalarda olduðu gibi, kendi kendinin yeniden üretimi için toplumsal bakýmdan gerekli emek-zamanýyla belirlenir. Emek-gücü,
insanýn çalýþma yetisidir. Emek-gücü, sahibi yaþadýðý sürece vardýr. Oysa, iþçinin yaþamýný sürdürebilmek için, belli bir miktar
geçim aracý gereklidir. Bundan dolayý, emek-gücünün deðeri, iþçinin yaþayabilmesi için gerekli olan araçlarýn deðeri ile belirlenir.
Her ülkede, iþçi için gerekli geçim araçlarýnýn niteliði ve
niceliði, birçok etkenlere baðlýdýr: ekonomik geliþme düzeyi, iþçi
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sýnýfýnýn ortaya çýktýðý tarihsel çevre, iþçi sýnýfýnýn kendi çýkarý uðruna yürüttüðü savaþým süresi ve bu savaþýmýn sonuçlarý.
Emek-gücünün deðeri, iþçi sýnýfýnýn belirli bir ülkede ve
belirli bir dönemde, tarihin akýþý içinde oluþmuþ olan toplumsal
ve kültürel gereksinmelerinin karþýlanmasý için gerekli nesnelerin deðerini de içerir. Marx, bu durumu þöyle belirtir. Bu nedenle: diðer metalarda olduðunun tersine, emek-gücü deðerinin
belirlenmesine, tarihsel ve manevi bir öðe de girer.*
Emek-gücünün bütünlüðünü, iþçi ailesi saðlar. Bunun içindir ki, emek-gücü deðeri, iþçi ailesi üyelerinin geçim araçlarý deðerini de içermelidir.
Ensonu, insanýn, þu ya da bu mesleði öðrenmesi için de
bir zaman gereklidir. Vasýflý bir emek-gücü yaratmak için, [sayfa 74]
iþçinin çýraklýk devresi giderlerinin göze alýnmasý gerekir. Eðitim
ve öðretim giderleri de emek-gücü deðerine katýlýr. O halde emekgücü deðeri, belirli bir ülkede, iþçi ve ailesinin maddi, toplumsal
ve kültürel gereksinmelerinin giderilmesinde ve iþçinin nitelik kazanmasýnda gerekli geçim araçlarýnýn deðeri tarafýndan belirlenir. Emek-gücünün para olarak ifade edilen deðeri, emek-gücünün
fiyatýdýr. Kapitalizmde, emek-gücünün deðeri ücret ile ifade edilir.
Meta olarak, emek-gücünün, çalýþma sýrasýnda, iþçinin
emek-gücü deðerinden daha büyük bir deðeri yaratma þeklinde,
iþçinin yeteneðine dayanan bir de kullaným-deðeri vardýr. Kapitalisti ilgilendiren de emek-gücünün bu artý-deðer yaratma yetisidir.
Þimdi artý-deðerin nasýl yaratýldýðýný ve emek-gücünün tüketimi süreci içinde kapitalisti nasýl zenginleþtirdiðini görelim.
3- ARTI-DEÐER ÜRETÝMÝ
KAPÝTALÝST SÖMÜRÜ
Kapitalist Rejimde Emek Sürecinin Özel Çizgileri
Emek-gücünün tüketimi, emek süreci içinde ortaya çýkar.
* Marks, Kapital, Birinci Cilt, s. 187.
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Emek süreci, daima temelinde üretim araçlarýnýn mülkiyeti bulunan, üretim iliþkilerinin oluþturduðu belirli bir toplumsal biçim
altýnda gerçekleþir. Her toplumda çalýþmanýn özel çizgileri, üretim araçlarýnýn mülkiyet þekline baðlýdýr.
Kapitalist rejimde, üretim araçlarýný elinde tutan kapitalisttir, oysa iþçi, bunlardan yoksundur. Bu nedenle, kapitalizmde
emek süreci, aþaðýdaki çizgilerle nitelenir:
Birincisi, iþçi, emek-gücünü satýn alan kapitalistin denetimi
altýnda çalýþýr. Onun ne üreteceðine, hangi oranlarda ve hangi
araçlarla üreteceðine kapitalist karar verir.
Ýkincisi, iþçinin yalnýzca emeði deðil, yarattýðý ürün de kapitaliste aittir.
Kapitalizmde, emek sürecinin bu ayýrýcý özellikleri, [sayfa 75]
iþçinin çalýþmasýný kölece bir çalýþma, aðýr ve dayanýlmaz bir yük
haline getirir.
Deðerin Büyüme Süreci
Kapitalist Sömürü
Kapitalist üretim süreci, kullaným-deðerinin oluþumu ve
deðer büyümesinin sentezidir.
Meta ekonomisinde, ayný zamanda bir deðer üretmeksizin, bir kullaným-deðeri üretilemez. Ýþçi, bir meta üretirken, emeðini harcar. Bu emek ikili bir nitelik taþýr. Bir yanda bir
kullaným-deðeri yaratan somut emek. Öte yanda, metaýn deðerini yaratan soyut emek. Kapitalist için kullaným deðerinin üretimi,
ancak onu amacýna ulaþtýracak olan bir araçtýr. Oysa kapitalist
üretimin amacý ve devindirici gücü artý-deðerdir.
Artý-deðerin nasýl üretildiðini görelim.
Kapitalist, üretim için gerekli olaný pazardan satýn alýr: makineler, makine-araçlar, hammaddeler, yakýt ve emek-gücü. Üretim fabrikada baþlar: makine-araçlar iþler, iþçiler çalýþýr, yakýtlar
yanar, hammaddeler nihai ürünlere dönüþürler. Meta hazýrlanýnca kapitalist onu pazarda satar ve ondan saðladýðý para ile de yeniden hammaddeler, makineler, emek-gücü vb. satýn alýr, yani
devir sýfýrdan baþlar. Olay, bir þema aracýlýðýyla þöyle gösterilebilir:
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para.

P-M (E-Üa) ... Ü ... M - P
Para-meta (emek-gücü ve üretim araçlarý)-üretim-meta-

Üretilen metaýn deðeri nedir?
Kapitalistin bir konfeksiyon fabrikasý olduðunu varsayalým.
Kostümlerin üretimi için kapitalist; dikiþ makineleri, [sayfa 76] yünlü
kumaþ, yardýmcý malzeme (astar, düðmeler, iplik vb.) ve emekgücü satýn alýyor. Kapitalistin, 500 kostüm için metresi 30 dolardan 1.500 metre yünlü kumaþ, toplam 45.000 dolar tutarýnda malzeme satýn aldýðýný kabul edelim. Yardýmcý malzemeler almak
için gideri, kostüm baþýna 30 dolar olmak üzere, toplam 15.000
dolar; 500 kostümün yapýmýnda dikiþ makinelerinin aþýnmasý ve
diðer giderler (ýþýk, ýsýtma vb.) 5.000 dolar olsun. Emek-gücü giderlerinin toplamý da (iþçi baþýna günde 5 dolar hesabýyla 5000
iþçi için) 2.500 dolar tutsun.
Böylece kapitalist, üretim için gerekli bütün unsurlarý satýn
aldý.
500 kostüm yapýmý için kapitalistin yaptýðý harcama toplamý:
1) Yünlü kumaþýn deðeri
2) Yardýmcý malzemelerin deðeri
3) Makinelerin yýpranma vb. deðeri
4) Emek-gücü deðeri
Toplam

45.000 dolar
15.000 dolar
5.000 dolar
2.500 dolar
67.500 dolar

Bir kostümün deðeri (67.500 : 500) 135 dolardýr. Kapitalist,
pazara varýnca, ayný cins bir kostümün 135 dolara satýldýðýný görüyor. Bu nedenle, kostümlerin bu fiyattan satmak zorundadýr.
Sonuç olarak kapitalist, üretim için 67.500 dolar ödemiþti; üretilen
metaýn satýþýndan elde ettiði (135x500) 67.500 dolar oluyor. Artýdeðer yok. Para, sermayeye dönüþmemiþtir.
Öyleyse artý-deðer nasýl ortaya çýkar?
Artý-deðerin gizi, kendi emek-gücünün deðerini, tam bir
iþgününde deðil, tam bir iþgününün bir kesiminde, diyelim, tam
bir iþgününün yalnýzca 5 saatlik bir süresinde üreten iþçinin emekgücünün deðerindedir. Ama kapitalist, onu günde 5 saat çalýþtýrmaz. Emek-gücünün bir günlük deðerini ödemiþtir kapitalist, ve
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o, iþgünü süresince, (satýn almýþ olduðu) bu metaýn (emek-gücünün) kullaným-deðerinin [sayfa 77] sahibidir. Bu metaýn kullanýmdeðerinin sahibi olduðundan, kapitalist, iþçiyi günde 8-10 saat ve
hatta daha fazla bir süre çalýþtýrýr. Emek sürecinin uzamasý sonucu olarak, iþçi, emek-gücü metaýnýn fiyatýndan daha büyük bir
deðer yaratýr.
Varsayalým ki, kapitalist, iþçiyi 5 saat deðil de, 10 saat
çalýþtýrsýn. 10 saatlik emek süresinde iþçiler (varsayýmýmýzda 500
kiþi), üretim araçlarýnýn iki kat fazlasýný iþleyecekler ve elde edilen ürün miktarý iki kat fazla, yani 1.000 kostüm olacaktýr.
Böylece, kapitalistin harcamalarýnýn ne olacaðýný görelim:
1) Yünlü kumaþýn deðeri
2) Yardýmcý malzemelerin deðeri
3) Makinelerin yýpranma deðeri
4) Emek-gücü deðeri
Toplam

90.000 dolar
30.000 dolar
10.000 dolar
2.500 dolar
132.500 dolar

10 saatlik bir iþgününde, iþçiler, 1.000 kostüm dikmiþlerdi.
Kapitalist, pazarda, onlarý (bir kostümü 135 dolar üzerinden) satarak, 135.000 dolar alýr. Baþlangýçta 132.500 dolar ödemiþti ve
135.000 dolar aldý. Ýlk ödediði deðerden 2.500 dolar fazla almýþtýr.
Bu 2.500 dolar, artý-deðeri oluþturur. Burada para, sermayeye çevrilmiþtir.
Artý-deðerin elde edilmesi, iþçinin, kendi emek-gücü deðerini yeniden üretmek için gerekli olandan daha fazla çalýþmýþ olmasýyla belirlenmiþtir. Artý-deðer, bundan dolayýdýr ki, iþçi sýnýfýnýn
kapitalistler tarafýndan sömürülmesinin sonucudur.
Ýnsanýn insan tarafýndan sömürüsü, kapitalizmle ortaya
çýkmýþ bir olay deðildir; bu, daha önceleri de vardý. Kölecilikte ve
feodalizmde, köleler ve serf köylüler, zorla çalýþtýrýlýr ve hiçbir þey
onlarýn sömürüsünü maskelemezdi.
Kapitalist rejimde, durum baþkadýr. Burada, iþçi her türlü
kiþisel baðýmlýlýktan kurtulmuþtur; þu ya da bu kapitaliste ait deðil- dir. Bundan dolayý da kapitalist, onu çalýþmaya [sayfa 78] zorlayamaz. Ama iþçi, ne üretim araçlarýna ne de geçim araçlarýna sahiptir
ve o emek-gücünü satmak zorunda býrakýlmýþtýr. Açlýk, iþçiyi, kapitalist yararýna çalýþmaya zorlar. Ýþte bundan dolayýdýr ki, ücretli
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emek sistemi, ücretli bir kölelik sistemidir.
Kapitalist rejimde, zorla çalýþtýrmanýn niteliði maskelenmiþtir.
Marx, kapitalist sömürünün örtüsünü ortadan kaldýrarak,
kapitalist üretim tarzýnýn temel ekonomik yasasýný da açýða çýkardý. Artý-deðer üretimi, diyor Marx, bu üretim tarzýnýn mutlak yasasýdýr.*
Artý-deðer yasasý, burjuva toplumda ortaya çýkan bütün süreç ve görüngüleri anlayýp açýklamaya olanak verir. Bu yasa, üretim biçiminin sömürücü niteliðini açýklar. Bu yasanýn etkisiyle,
kapitalizmde, üretim rekabet ve anarþinin artmasý, emekçi yýðýnlarýnýn sefaletinin büyümesi, iþsizliðin yaygýnlaþmasý, kapitalizmin
bütün çeliþkilerinin keskinleþmesi belirli hale gelmiþ bulunuyor.
Gerekli-Emek ve Ek-Emek Zamaný
Kapitalist iþletmede, iþgünü iki kýsýmdan oluþmuþtur: gerekli-emek zamaný ve ek-emek zamaný. Sonuç olarak, iþçinin emeði bölünür.
Gerekli-emek zamaný ve gerekli emek, iþçinin, emek-gücünün deðerini, yani gerekli geçim araçlarýnýn deðerini, yeniden
üretmek için gereksinme duyduðu kýsýmdýr. Gerekli emek zamaný, kapitalist tarafýndan ücret þeklinde ödenir.
Artý-emek zamaný ve artý-emek, artý-ürünün üretimi için
harcanýr. Kapitalist rejimde, artý-ürün, kapitalistler tarafýndan mülk
edinilen artý-deðer biçimini alýr. Artý-emeðin ya da ek-emek zamanýnýn emeðe ya da gerekli-emek zamanýna oraný, iþçinin sömürü derecesini gösterir. Bundan dolayý, ek-emek zamaný ve artýemek, üretim araçlarýnýn sahibi olan kapitalistler tarafýndan iþçi
sýnýfýnýn sömürülmesini [sayfa 79] niteleyen belirli bir toplumsal iliþkiyi
ifade eder.
Üretim araçlarýnýn kapitalist mülkiyeti ve ücretli emeðin
sömürülmesi, buýjuva toplumu, uzlaþmaz karþýt iki sýnýfa böler.

* Marks, Kapital, Birinci Cilt, s. 635.
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Burjuva Toplumun Sýnýf Yapýsý
Marx ve Engels, toplumun sýnýflara bölünmesinin, üretim
araçlarýnýn yani toprak, toprakaltý, iþ aletleri, bir baþka deyiþle
maddi mallarýn üretilmesi için insanlara gerekli olan her þeyin,
özel mülkiyet haline gelmesine baðlý olduðunu tanýtlamýþlardýr.
Toplumun azýnlýðý oluþturan bir kesimi, üretim araçlarýna sahip
olmayan öteki kesimini sömürme olanaðýna sahip oldu.
Sömürücü toplumda sýnýflar, diyordu Lenin, gruplarýndan
birinin, üretim araçlarý karþýsýndaki farklý durumu nedeniyle, öteki grubun emeðine sahip çýkabildiði insan topluluklarýdýr.
Toplumun köleler ve efendiler olarak sýnýflara bölünmesi,
insanlýk tarihinin tanýdýðý ilk bölünmedir. Feodalizme geçiþle, toplum, feodaller sýnýfý ile serf köylüler sýnýfýný içerir.
Burjuva toplumu nitelendiren þey, temelde karþýt iki sýnýfýn, burjuvazi ile proletaryanýn varlýðýdýr. Burjuvazi, üretim araçlarýna sahiptir ve bunlarý artý-deðer saðlamak için iþçileri sömürmekte kullanýr. Proletarya, üretim araçlarýndan yoksun olan ücretli iþçiler sýnýfýdýr ve bu yüzden de kapitalist sömürünün boyunduruðu
altýndadýr. Kapitalist rejimde, bu sýnýflarýn yanýnda, büyük toprak
sahipleri sýnýfý, köylüler ve feodal kalýntýlar vardýr.
Burjuvazi ve proletarya, uzlaþmaz karþýt, yani çýkarlarý birbiriyle çatýþan ve aralarýnda uzlaþmaz bir düþmanlýk bulunan sýnýflardýr. Kapitalizm geliþtikçe proletarya sayýca büyür, giderek kendi
sýnýf çýkarlarýnýn bilincine varýr ve burjuvaziye karþý savaþým için
ilerler ve örgütlenir. Burjuvaziye karþý proletaryanýn sýnýf savaþýmý,
burjuva toplumun temel özelliðidir. Kapitalist toplumun en devrimci sýnýfý olan proletarya, [sayfa 80] kapitalizmin mezar kazýcýsýdýr.
Kapitalist rejimde burjuva devlet, ekonomik, toplumsal ve
politik eþitsizliðin bekçiliðini yapar. Üretim araçlarýnýn kapitalist
özel mülkiyetini korur, emekçilerin sömürülmesini destekler ve
onlarýn kapitalist düzene karþý yürüttükleri savaþýmý bastýrýr.
Burjuva toplumbilimcileri ve hukukçularý, burjuva devleti,
sýnýflar-üstü, toplumun üstünde bir devlet olarak gösterir. Gerçekte ise, burjuva devlet, ekonomik planda egemen sýnýfýn politik
örgütü, burjuvazinin diktatörlük aracýdýr. Sömürücü devletin baþlýca
görevi, sömürülen büyük çoðunluðu, egemen sýnýflar karþýsýnda
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itaatli ve onlara tabi bir durumda tutmaktýr. Burjuva devlet þekilleri
farklýdýr (monarþi, cumhuriyet, faþist diktatörlük), ama nitelikleri
aynýdýr, burjuvazinin her çeþit diktatörlüðünü temsil ederler. Devlet, ücretli-emeðin sermaye tarafýndan sömürülmesini içeren rejimi korumak ve güçlendirmekle yükümlüdür.
4- SERMAYE VE BÝLEÞTÝRENLERÝ
Üretimin Toplumsal Ýliþkisi Olarak Sermaye
Burjuva iktisatçýlar, ilkel insanýn taþýndan ve sopasýndan
baþlayarak, her iþ aletine sermaye adýný verirler.
Gerçekte, üretim araçlarý, kendi kendilerine, sermaye deðildir; onlar, her toplumun varoluþunun kaçýnýlmaz koþuludur, ve
üretim araçlarýnýn, sýnýflar karþýsýnda durumlarý farksýzdýr. Üretim
araçlarý, ancak kapitalistlerin özel mülkiyetlerinde bulunduklarý
ve, iþçi sýnýfýný sömürmek için kullanýldýklarý zaman, sermaye olurlar. Sermaye, ne bir para yýðýný, ne de üretim aracýdýr, ama sermaye, toplumun baþlýca üretici gücü olan iþçi sýnýfý, geçim araçlarý
ve üretim araçlarýndan yoksun býrakýlýrken, ve bu yüzden de,
kendi emek-gücünü kapitalistlere satmaya ve kapitalist sömürünün boyunduruðunda kalmaya zorlanýrken, aletlerin ve üretim
araçlarýnýn ve bunlarla birlikte baþlýca geçim araçlarýnýn [sayfa 81]
kapitalist sýnýfýn mülkiyetinde bulunduðu, tarihsel olarak belirlenmiþ toplumsal bir üretim iliþkisidir. Baþka bir deyiþle sermaye,
ücretli iþçilerin sömürülmesi yolu ile artý-deðer saðlayan bir deðerdir.
Sermayenin içyüzünü va kapitalist sömürünün mekanizmasýný daha iyi anlatmak için, sermayenin deðiþen sermaye ve
deðiþmeyen sermaye olarak bölünmesine önemle iþaret edelim.
Bu bölünme, artý-deðerin nereden geldiðinin bilinmesi sorununda bize açýklýk getirecektir.
Deðiþmeyen Sermaye ve Deðiþen Sermaye
Kapitalist, üretime koyulurken, sermayenin bir bölümünü
bina yapýmýna, makineler, hammadde, yardýmcý maddeler ve ya-
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kýt alýmýna harcar. Üretim araçlarýnda maddeleþen bu sermayenin büyüklüðü, üretim süreci içinde deðiþmez. Bu büyüklük, üretim araçlarý kullanýldýkça, üretilen metalara aktarýlýr. Böylece, hammaddelerin, yardýmcý maddelerin ve yakýtýn deðeri, her iþlemde,
tamamýyla yeni ürüne aktarýlmýþ olur. Makine ele alýndýðý takdirde, örneðin bir makine, her yýl deðerinin %10unu yeni ürüne
aktararak, 10 yýl hizmet görmüþ olsun. Bu takdirde, her yýl kendi
deðerinin %10unu yeni ürüne aktarmýþ olacaktýr. Üretim araçlarý
(makineler, makine-aletler, hammaddeler, vb.) satýn almak için
harcanan ve üretim süreci içinde büyüklüðünü deðiþtirmeyen sermaye bölümü deðiþmeyen sermaye (capital constant) adýný alýr.
Deðiþmeyen sermayeyi, s harfi ile gösteriyoruz.
Üretim araçlarýnýn dýþýnda, kapitalist, sermayenin diðer bölümü ile de emek-gücü satýn alýr. Üretim süreci sonunda; kapitalist,
iþçiler tarafýndan üretilen yeni bir deðerin sahibi olur. Bu yeni
deðer, kapitalistin ücret þeklinde ödediði emek-gücü deðerinin
üstünde deðerdir. Emek-gücü satýn almak için harcanan ve üretim süreci içinde iþçiler tarafýndan yaratýlan artý-deðeri takiben
artan bu bölüm, deðiþen sermaye (capital variable) adýný alýr. Deðiþen sermayeyi d harfiyle gösteriyoruz. [sayfa 82]
Sermayenin, deðiþen ve deðiþmeyen sermaye olarak bölünüþünü ortaya koyarken Marx, artý-deðeri yaratan sermayenin yalnýzca deðiþen sermaye olduðu gizini de günýþýðýna çýkarmýþtýr.
Burjuva iktisatçýlar, sermayenin, deðiþen sermaye ve deðiþmeyen sermaye olarak bölünmesini kabul etmiyorlar. Onlar, kapitalizmi savunurken, onun sömürücü niteliðini düþünmek bile
istemiyorlar. Yalnýzca kapitalistlerin ticari hesaplarý içinde kalarak, bu bölünmeyi sabit sermaye ve döner sermaye olarak kabul
ediyorlar. Sermayenin bu þekilde bölünmesi, üretim mekanizmasýný görmeye elveriþlidir, ama kapitalist sömürüyü gizler.
Sabit Sermaye ve Döner Sermaye
Üretime baðlanmýþ olan sermaye, kendi deðerini ürünlere
bir defada ya da parça parça aktarmýþ olmasýna göre, sabit ve döner sermaye olmak üzere ayrýlmýþtýr.
Kendi deðerini, kullandýkça, parça parça ürünlere aktaran
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sermaye bölümüne (binalar, makineler, makine-araçlarý) sabit
sermaye denir. Hammaddelere, emek-gücüne, yardýmcý maddelere, yakýta vb. harcanmýþ olan ve bir üretim çevrimi (cycle) boyunca metalarýn satýlmasýyla, para þeklinde, yeniden tam olarak
kapitaliste dönen sermaye bölümüne, döner sermaye denir. Sermayenin, sabit ve döner sermaye olarak bölünmesi, emek-gücü
ile üretim araçlarý arasýndaki baþlýca farký tamamýyla bulandýrýr.
Burada emek-gücü, üretim araçlarýnýn bir baþka bölümüne, tamamýyla karþýt olan hammaddelerle, yakýtla, yardýmcý malzemelerle
ayný kefeye konulur. Bu bölünme, artý-deðerin biricik yaratýcýsý
olarak emek-gücünün özel rolünü gizler ve kapitalist sömürünün
özünü maskeler.
Sermaye bölünmesinin iki biçimi þu þekilde açýklanabilir:
[sayfa 83]

Sömürü süreci
içindeki rolüne göre
sermayenin
bölünmesi:

Deðiþmeyen
sermaye

Deðiþen sermaye:

Devrine göre
sermeyenin
bölünmesi

{
{

(Fabrika binalarý ve
eklentileri, araç ve
gereçler, makineler)
(Hammaddeler,
yakýt, yardýmcý
malzemeler)
(Ücretler)

}

Sabit sermeye

}

Döner Sermaye

Artý-Deðerin Kitlesi ve Oraný
Artý-deðerin mutlak olduðu kadar nispi bir büyüklüðü de
vardýr. Artý-deðerin mutlak büyüklüðüne artý-deðer kitlesi adý
verilmiþtir. Bu, sömürü derecesine ve sömürülen iþçilerin sayýsýna baðlýdýr. Artý-deðerin nispi büyüklüðüne gelince, bu, artý-deðer
oraný ile ya da sömürü derecesiyle ifade edilir.
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Sermayenin bölünmesini deðiþmeyen sermaye ve deðiþen
sermaye olarak saptarken, Marx, yalnýz kapitalist sömürünün niteliðini açýða çýkarmakla kalmadý, sömürü derecesinin evrim
þeklini de gösterdi.
Deðiþmeyen sermaye (s) artý-deðer yaratmaz. O halde artýdeðer oranýný belirlerken, deðiþmeyen sermayeyi hesaba katmamak gerekir. Artý-deðeri, deðiþen sermaye (d) yaratýr. Bu
nedenle, artý-deðerin nispi büyüklüðünü belirlemek için, yalnýzca
artý-deðerin deðiþen sermayeye oranýný almak gerekir. Emek-gücünün sömürü derecesinin tam ifadesi olan artý-deðer oranýný ancak o zaman elde edebiliriz. Artý-deðer oraný (a), þu denklem ile
ifade edilir.
a=a/d x %100
[sayfa 84]

Ýþte bir örnek. Varsayalým ki, kapitalist, metalarýn üretimi
için (dolar olarak), 100.000s+20.000d=120.000 tutarýný yatýrmýþ
olsun. Üretilen metalarýn satýþ tutarý da 140.000 dolar olsun. Burada artý-deðer olarak kapitalistin aldýðý, 20.000 dolardýr.
Artý-deðer oraný þu olacaktýr:
a=a/d x %100=20.000/20.000 x %100=%100
Bu örnek, burada, iþçi emeðinin gerekli-emek ve artý-emek
olarak iki eþit kýsma bölündüðünü gösterir. Yani iþçi, günün yarýsýnda kendisi için ve diðer yarýsýnda da, bedava olarak, kapitalist
için çalýþmýþ olur. Artý-emek, gerekli-emeðe oranla büyüdükçe,
sömürme derecesi de yükselir.
Kapitalizm geliþtikçe, artý-deðer oraný artar. Birleþik
Devletlerde resmi rakamlara dayanýlarak hesap edilen, maden
ve transformasyon sanayilerinde, artý-deðer oraný 1889da %145;
1919da %165; 1929da %210; 1939da %220; 1947de %260a yakýn; 1955te (transformasyon sanayiinde) %306,3tür.
Kapitalist rejimde iþçi sýnýfýnýn sömürü derecesini yükseltme nasýl olur?
5- ÝÞÇÝ SINIFININ SÖMÜRÜ DERECESÝNÝ
YÜKSELTMEK ÝÇÝN ÝKÝ YOL
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Mutlak Artý-Deðer
Ýþçi sýnýfinýn sömürü derecesi, kapitalist rejimde bir iþgününün ikiye bölünmesinden çýkar: 1) deðeri emek-gücünün deðerine eþit miktarda meta deðeri üretimi için gerekli-emek zamaný,
ve 2) iþçinin kapitalist için çalýþýp artý-deðer yarattýðý ek-emek zamaný.
5 saati gerekli-emek zamaný ve 5 saati de ek-emek zamanýný temsil eden 10 saatlik iþgününü örnek olarak alalým. Ýþte
þemasý: [sayfa 85]
5 saat
5 saat
gerekli-emek zamaný
ek-emek zamanýný
Burada, artý-deðer oraný eþittir:
a=a/d=5 saat, ek-zaman/5 saat, gerekli zaman x
%100=%100
Gerekli-emek zamaný deðiþmiyor, iþgününün uzatýlmasýyla ek-emek zamaný uzuyor. Bu durum, artý-deðer oranýnýn, iþçinin
sömürü derecesinin yükselmesini gösterir. Varsayalým ki, iþgünü
10 saatten 12 saate çýkmýþ olsun, ek-emek zamaný artýk 5 saat
deðil, 7 saat olacaktýr. Bu durumda, artý-deðer oraný eþittir:
7/5 x %100=%140
Marx, iþgününün uzatýlmasýyla elde edilen artý-deðere mutlak artý-deðer demiþtir. Kapitalistin artý-deðere karþý susuzluðu sýnýrsýz olduðundan, iþgününü sonuna kadar uzatmaya uðraþýr.
Kapitalist, iþgününü ne kadar uzatabilir? Eðer elden gelseydi, kapitalistler, iþçiyi günde 24 saat çalýþtýrýrlardý. Ama bu elden
gelmez, çünkü insan, günün bir kýsmýnda da dinlenmek, uyumak, yemek zorundadýr. Ýþgünü salt fiziksel sýnýrlarla saptanýr.
Ýþgününün fýziksel sýnýrlarý dýþýnda moral sýnýrlarý da vardýr.
Ýþçi, toplumun bir üyesidir. Kültürel ve toplumsal (kitap, gazete
okuma, sinema ve toplantýlara gitme vb.) gereksinmelerini yerine getirmek için ona da zaman gerek. Ama günün sýnýrlarý esnek
olduðundan, kapitalist düzende, iþgünü 8, 10, 12, 14, 16 saat ve
daha fazla olabilir.
Kapitalizmin baþlangýç döneminde, iþgünü, devlet zoru ile,
burjuvazi yararýna, yasal yoldan uzatýlýrdý. Daha sonra, üretimde
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tekniðin geliþtirilmesi ve iþsizliðin artmasýyla bu zorunluluk kayboldu. Kapitaliste, ekonomik yolla, iþçileri en son haddine [sayfa 86]
kadar çalýþmaya zorlama olanaðý verildi.
Ýþçi sýnýfý, iþgününün kýsaltýlmasý için inatçý bir savaþýma
girdi. Bu savaþým, ilkin Ýngilterede oldu. Savaþým, özellikle Cenevredeki Ýinci Enternasyonal ve Baltimore Ýþçi Kongrelerinden
sonra, 1886da, þiddetlendi. Bu kongreler, 8 saatlik iþgünü uðruna
savaþým sloganýný ileri sürmüþlerdi. Ýþçi sýnýfýnýn savaþýmý, kapitalist ülkelerin çoðunda, iþgününün yasal yoldan sýnýrlanmasý sonucunu verdi. Ýþgününü uzatma olanaðý kalmayýnca, daima azami
artý-deðer elde etmek isteyen kapitalist, hangi tertiplere giriþir?
Nispi Artý-Deðer
Artý-deðeri artýrmak için tutulan ikinci yol: iþgünü süresi
ayný kaldýðý halde, gerekli-emek zamaný kýsaltýlýr, bunun sonucu
olarak da ek-emek zamaný artar. Bu, nasýl olur? Emek-gücü deðerinin, iþçinin geçim araçlarýnýn üretimi için gerekli-emek miktarý
ile belirlenmiþ olduðunu anýmsayalým. Eðer tüketim maddeleri
üreten iþkollarýnda emek üretkenliði artarsa, tüketim nesnelerinin deðeri düþecektir. Bu, emek-gücü deðerinin azalacaðýný ve
bunu izleyerek de gerekli-emek zamanýnýn kýsalacaðýný gösterir.
Bunun karþýsýnda bulunan bölümde de ek-emek zamaný artacaktýr.
10 saatlik bir iþgücünün, 5 saatinin gerekli-emek zamanýna
ve 5 saatinin de ek-emek zamanýna ayrýldýðýný varsayalým. Ve
bunu takiben de, gerekli-emek zamanýnýn 5 saatten 3 saate inmesi sonucunu saðlamak için, emek üretkenliðinin artmýþ olduðunu kabul edelim. O zaman, ek-emek zamaný 5 saatten 7
saate çýkacaktýr. Sömürü derecesi (ya da artý-deðer oraný) yükselecek, iþgünü süresi ise deðiþmeyecektir.
Þema, þöyle olacaktýr: [sayfa 87]
5 saat
5 saat
ek-emek zamaný
gerekli-emek zamanýný
Artý-deðer oraný:
a=5/5 x %100=% 100
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3 saat
gerekli-emek zamaný

7 saat
ek-emek zamanýný

Artý-deðer oraný:
a=7/3 x %100=%233
Bu örnekte, artý-deðer oraný, iþgününün mutlak uzatýlmasý
olgusuyla deðil, gerekli-emek zamaný ile ek-emek zamaný arasýndaki oranýn deðiþmesi nedeniyle, %100den %233e yükselmiþtir.
Emek üretkenliðinin artmasý sonucu gerekli-emek zamanýnýn azalmasýndan ve, emek üretkenliðinin artmasý sayesinde,
buna tekabül eden ek-emek zamanýnýn artmasýndan doðan artýdeðere, nispi artý-deðer adý verilmiþtir.
Bazý durumlarda kapitalistler, ek bir artý-deðer daha alýrlar.
Ek Artý-Deðer
Ek (ya da tamamlayýcý) artý-deðer, nispi artý-deðerin bir
türüdür. Her kapitalist, en büyük karý saðlamaya çalýþýr. Bu amaçla, iþletmesini yeniden donatýr ve böylece emek üretkenliðini yükseltmeye ve belirli bir iþkolunda üretilen metalar deðerinin
ortalama düzeyine oranla, kendi metalarýnýn bireysel deðerini düþürmeye koyulur. Meta fiyatlarý, pazarda, üretimin ortalama koþullarýyla belirlenmiþ olduðundan, kapitalist, alýþýlagelen artý-deðer
oranýna göre, daha yüksek oranda bir artý-deðer alýr.
Ek artý-deðer, metaýn toplumsal deðeri ile daha düþük olan
bireysel deðeri arasýndaki farktýr. Bu ek artý-deðeri belirleyen iki
etken vardýr: birinci etken, tek tek iþletme sahiplerinin daha büyük
verim saðlayan yeni araçlarý ilk olarak kendi iþyerlerinde kullanarak ek artý-deðer saðlamalarýdýr. [sayfa 88] Ýkinci etken ise, ek artýdeðeri, þu ya da bu kapitalistin saðlamasýnýn kýsa süreli bir görüngü
oluþudur, çünkü öteki iþletmeler de ergeç bu yeni araçlarla
donatýlmýþ olacaklardýr. O zaman yeni araçlardan ilk yararlanan
kapitalist, avantajlarýný kaybedecek ve ek artý-deðerden saðlanan
karlar kesilecektir. Bu durum, bir iþletmede kaybolduktan sonra,
iþletme sahibinin daha yetkin bir aracý soktuðu bir baþka iþletmede
ortaya çýkar.
Ek artý-deðer, kapitalizmin geliþmesinde önemli rol oynar;
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bu artý-deðer yarýþmasý, tekniði kendiliðinden ilerletir. Ama yeni
bir tekniði ve yeni imalat yöntemlerini iþletmesine sokan kapitalist, bunlarýn baþka iþletmelerde uygulanmasýna engel olmak amacýyla, gizini saklamak ister. Bu da, rekabetin hýzlanmasýna ve kapitalistler arasýndaki çeliþkilerin keskinleþmesine neden olur. Þu
iþletmecinin yýkýmý ve bu iþletmecinin zenginleþmesi buradan
gelir.
Böylece, ek artý-deðer saðlama yarýþý, bir yandan üretici
güçleri geliþmeye götürürken, diðer yandan da üretici güçlerin
geliþmesini dizginler.
Sanayide Kapitalist Geliþmenin Üç Evresi
Nispi artý-deðer üretimi, emek üretkenliðinin ilerleyiþi üzerine kurulmuþtur. Bunun içindir ki, nispi artý-deðerin tahlili, kapitalist sistemde, emek üretkenliðinin geliþmesindeki üç tarihsel
evreyi ortaya çýkarmýþtýr: basit elbirliði, manüfaktür, makinecilik.
Tarihsel planda, emek üretkenliðini artýrmanýn ilk ve en basit
þekli, basit kapitalist elbirliði oldu. Bunun baþlýca özelliði, ayný
nitelikteki bir iþi yapan nispeten önemli sayýda iþçinin, kapitalist
tarafýndan bir atelyede toplanmýþ olmasýydý.
Birçok insan, tek ve ayný iþi birlikte yaptýklarý zaman, kapitalist, bunlarýn her birinin üretkenliðini birbiriyle karþýlaþtýrarak,
iþçileri, tempoyu hýzlandýrmaya zorlayabilir. Emeðin üretkenliði
de o oranda artar. Örneðin, birarada çalýþan 5 kiþinin ortaklaþa
üretkenliði onlarýn ayrý ayrý çalýþtýklarýnda [sayfa 89] elde ettikleri üretkenlikten çok daha yüksektir.
Emeðin bu yeni üretkenliði, kapitaliste hiçbir yeni gider
yüklemedi. Çünkü kapitalist, önce olduðu gibi, bunlarý birbirinden ayrý çalýþtýrýrken, her birinin emek-gücü için ne ödüyorsa, gene aynýný ödüyordu. Ama elde edilen ürün daha çok olduðu için
kapitalist daha büyük kar saðlýyordu. Bundan baþka, birçok iþçi
birarada çalýþtýðý zaman, kapitalistin bina, elektrik, ýsýtma vb. giderleri azalýr.
Ýþçiler birlikte çalýþýrlarken, aralarýndan bazýlarý bu iþlemde,
diðer bazýlarý þu iþlemde daha baþarýlý olur.
Öyleyse, kapitalist, her iþçiye, daha iyi baþardýðý iþi ver-
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meyi, kendisi için daha yararlý bulurdu. Böylece, atelyelere yavaþ
yavaþ iþbölümü girdi. Ýþbölümü ve el tekniði üzerine kurulmuþ
olan kapitalist iþletmelere, manüfaktür adý verildi.
Ýþçiler arasýnda iþbölümü, emeðin üretkenliðini belirgin
þekilde artýrdý. Örnek olarak, 18inci yüzyýldaki iðne üretimini verelim. 10 iþçi çalýþtýran bir manüfaktür, günde 48.000 iðne üretiyordu. Ýþçi baþýna 4.800 iðne düþer. Oysa, iþbölümü olmadan yapýlan
üretimde, bir iþçi günde 20 iðne üretiyordu. Demek ki. emek
üretkenliði, 240 kat artmýþtýr.
Manüfaktürde, çalýþma koþullarý çok kötüydü. Pek karmaþýk
olmayan ayný hareketlerin sürekli olarak yinelenmesi, iþçiyi fiziksel bakýmdan da, moral bakýmdan da çökertiyordu. Ücret çok
düþük olduðu halde, iþgünü 18 saat ve hatta daha fazlaydý.
Manüfaktür, büyük makine sanayiine geçiþ için gerekli
koþullarý hazýrladý: 1) iþlemlerin basitleþtirilmesi, iþçinin kollarý yerine makinenin geçmesini saðladý; 2) farklý iþlemlerin yapýmý, iþ
aletlerinin özgülleþmesine vardý, makineli üretime girmek için
gerekli teknik koþullarý yaratan da bu oldu; 3) manüfaktür, makine sanayii için becerikli iþçi kadrolarý hazýrladý. Ýþte, manüfaktürün tarihsel rolü budur.
Manüfaktür, fabrikaya doðru bir geçiþi gösterir. Ýlkin, eskiden iþçinin yaptýðý ayný iþleri yapan, el tezgahý ortaya çýktý. Bununla birlikte, iþçi, makineyi harekete geçirecek yetenekte [sayfa 90]
deðildi. Birçok el tezgahýný harekete geçirecek olan buharlý makine icat edildi. Sonra da, meta üretimi için bir makineler sistemi
uygulayan kapitalist fabrika ortaya çýktý.
Emeðin üretkenliði, makinelerin kullanýlmasýný ve onlarýn
yetkinleþmesini izleyerek, hatýrý sayýlýr ölçüde arttý. Metalar ucuzladý. Ama ayný zamanda, küçük üreticilerin ve el iþi üzerine kurulu iþletmelerin büyük kitlesi yýkým ile karþý karþýya geldi. Kapitalist
fabrika, emeðin, sermaye tarafýndan köleleþtirilmesinin yeni bir
evresini gösterir. O, iþçiyi makinenin bir eki haline getirdi. Kapitalist makinecilik, iþgününün uzatýlmasýna, kadýn ve çocuk emeðinin kullanýlmasýna, bir iþsizler ordusunun oluþumuna,
proletaryanýn durumunun aðýrlaþmasýna götürdü. Bununla birlikte, kapitalistler her zaman makine kullanmadýlar. Kapitalist rejimde makineciliðin de sýnýrlarý vardýr: kapitalistler, makineleri, ancak
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iþçilerin yerini alan makinelerin fiyatý iþçi ücretlerinden daha düþük
oldu-ðu ve hesaplarýna geldiði zaman kullandýlar. Bundan dolayý,
makineli üretim, Ýngiltere, Birleþik Devletler gibi en ileri kapitalist
ül- kelerde bile günümüze kadar geniþ ölçüde uygulanan el iþini
or-tadan kaldýrmadý.
Manüfaktürden fabrikaya geçiþ, kapitalist üretim tarzýnýn
kesin olarak yerleþmesini gösterir.
Kapitalizmin Temel Çeliþkisi
Emeðin ve üretimin kendiliðinden toplumsallaþmasý süreci, büyük makine sanayii ile gerçekleþmeye baþlar. El tekniði üzerine kurulan küçük atelyelerin yerini, her meslekten binlerce ve
yüzbinlerce iþçinin çalýþtýðý büyük fabrikalar, iþletmeler almýþtýr.
Ýþbölümü, daima daha ileri götürülmüþtür. Bütün iþletmeler ve
bütün sanayi kollarý, kendi aralarýnda, birbirlerine baðlanmýþ ve
birbirine baðýmlý hale gelmiþlerdir. Böylece, makine yapým sanayii, metalürjiye ait iþletmelerden gelen ürünler olmaksýzýn
çalýþamaz duruma gelmiþtir; metalürjiye ait iþletmeler, kömür olmadan çalý- þamaz; kömür iþletmeciliði, makine yapým sanayiine
ve diðerlerine baðýmlýdýr. [sayfa 91] Üretimin toplumsal bir nitelik
kazanmasý iþ-te böyle olmuþtur.
Oysa, kapitalist rejimde bütün iþletmeler, toprak ve toprakaltý gibi, özel mülktür. Toplumsal emek ürünleri de, kapitalistler
tarafýndan mülk edinilmiþtir. Çeliþki, üretimin toplumsal niteliði
ile mülk edinmenin kapitalist özel biçimi arasýnda belirir ve gittikçe keskinleþir. Bu, kapitalizmin temel çeliþkisidir.
Bu çeliþki, sürekli ilerlemekte olan üretici güçlerle, kapitalist üretim iliþkileri arasýndaki çeliþkiyi ifade eder. Üretim günden
güne toplumsallaþýrken, kapitalizm, bu arada, toplumun üretici
güçlerinin geliþmesine bir engel oluþturur. Bu engeli kaldýrmak
için, kapitalist mülkiyeti kaldýrmak gerekir. Üretici güçleri geliþtirirken, kapitalizm, özel mülkiyeti kaldýrýp, onun yerine, sosyalist,
toplumsal mülkiyeti geçirecek olan kendi mezar kazýcýsýný, proletaryayý da doðurur.
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6- KAPÝTALÝST REJÝMDE ÜCRET
Ücret Nedir?
Daha yukarda, kapitalizmde, emek-gücünün bir meta olduðunu saptamýþtýk. Emek-gücünün para olarak ifade edilen,
emek-gücünün fiyatýný temsil eden bir deðeri vardýr.
Burjuva bilginleri, kapitalist sömürüyü gizlemek için, ücretin, iþçi emeðinin fiyatý olduðunu öne sürerler. Kapitalist fabrikada çalýþan iþçi, derler, çeþitli meta üretir ve emeðinin karþýlýðý olarak da emeðinin fiyatýný, yani ücreti alýr.
Ücretin emeðin karþýlýðý olarak görülmesi, iþçinin, ücretini,
ancak belli bir süre çalýþtýðý zaman almýþ olmasýndan dolayýdýr.
Üstelik, ücret, emek-zamanýna (saat, gün, hafta) ya da imal edilen ürün miktarýna göre saptanmýþtýr. Gerçekte ise, Marxa göre,
ücret, bir þekil deðiþikliðidir, yani meta olan emek-gücü fiyatý ya
da deðerinin gizlenmesi, maskelenmesidir.
Emek bir meta deðildir, bundan dolayý da ne deðeri vardýr,
[sayfa 92] ne de fiyatý. Gerçekte, emek, satýlabilmesi için, satýþa çýkmadan önce varolmalýdýr. Olmayan þey satýlamaz. Örneðin kunduracý, çizmeleri pazara götürdüðü zaman, çizmeler gerçekte vardýr ve bundan dolayý da satýlabilirler. Ama iþçi, kapitalist tarafýndan
kiralandýðý zaman, henüz hiçbir emek yoktur. Ancak çalýþma yeteneði, emek-gücü vardýr. Ýþte, iþçinin kapitaliste sattýðý da budur.
Kapitalisti, satýn aldýðý ve bedelini parayla ödediði emek-gücü ilgilendirir; iþçi, iþçi olarak kapitalisti ilgilendirmez; onu, iþçinin çalýþma
yeteneði, iþçinin bir artý-deðer yaratma yeteneði ilgilendirir.
Kapitalist toplumda, ücret, emeðin bedeli þeklinde araya
girdiðinden, kaçýnýlmaz olarak, iþçiye emeðinin eksiksiz olarak
ödendiði izlenimini verir. Ýþçi ve ailesinin geçim araçlarýnýn üretimi için altý saatlik bir toplumsal bakýmdan gerekli-emek zamanýna gereksinme olduðunu varsayalým. Eðer bu zamanýn 1 saati 1
dolarla ifade edilirse, emek-gücünün deðeri 6 dolara eþit olur.
Kapitalist, emek-gücünün bütün deðerini 6 dolarla karþýlamýþtýr,
ama iþçiyi 12 saat çalýþtýrmýþtýr. Gerçekte, 1 saatlik emeðe, 50
sent ödenmiþ oluyor. Ücret, kapitalist tarafýndan iþgününün yarýsýnýn bedelinin ödendiði, öbür yarýsýnýn ödenmediði, olgusunu
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gizliyor. Ücretin, emek-zamanýnýn gerekli emek-zamaný ve ek
emek-zamaný, bedeli ödenen zaman ve bedeli ödenmeyen zaman olarak bölünmesinin bütün izlerini gözden saklamasý, iþte
böyle oluyor. Ücret, ücretli iþçinin tüm emeðinin karþýlandýðý görüntüsünü yaratýr ve böylece de sömürüyü maskelemiþ olur. Kapitalizmi daha önceki sömürücü toplumlardan en baþta ayýran þey,
iþte budur.
Ücret Biçimleri
Kapitalizmde ücret, farklý biçimlere bürünür. Eðer, meta
olan emek-gücünün deðeri, emek süresine göre ödenirse, günlük, haftalýk, aylýk vb. buna, zamana göre ücret denir.
Kapitalizmde zamana göre ücret konusunda doðru bir fikir
edinmek için ücreti, iþgünü süresine göre ele almak gerekir. [sayfa
93] Örneðin, kapitalist, iþçiye günde 10 dolar ödüyor ve iþçi de
günde 10 saat çalýþýyor. O zaman, 1 saatlik emeðin ortalama bedeli
1 dolar olacaktýr. Ve eðer kapitalist, iþgününü 10 saatten 12 saate
uzatýrsa, 1 saatlik emeðin bedeli 1 dolardan 83 sente düþecektir.
Burada görülüyor ki, zamana göre ücret sistemi, kapitalist için iþçilerin sömürüsünü pekiþtiren bir araçtýr. Zamana göre ücret yanýnda, bir de parça baþýna ücret þekli vardýr.
Parça baþýna ücret, belirli bir süre içinde (örneðin, bir saat,
bir gün) imal edilen maddeler oranýnda yapýlan ödemedir.
Marx, parça baþýna ücretin zamana göre ücretin deðiþtirilmiþ bir þekli olduðunu söyler. Gerçekte, her parçanýn bedelinin
kendilerine göre ödenmesi gereken tarifeler saptamak için, a)
zamana göre günlük ücret ve b) en becerikli ve en dayanýklý iþçi
tarafýndan bir günde yapýlan parçalarýn miktarý gözönünde tutulur.
Zamana göre ücret, günlük 10 dolar olarak gösterilse ve
iþçi tarafýndan elde edilen maddeler de günlük 20 birimle rakamlansa, kapitalist, parça baþýna yarým dolar ödemiþ olacak. Böyle
olunca, kapitalistin parça baþýna ödediði ücret, zamana göre ödediði ücretin üstünde olmaz. Öyleyse, kapitalistler, parça baþýna
iþe niçin girerler? Kapitalistlerin parça baþýna iþe giriþmeleri, bu
sistemin kapitalistler için, ödemede elveriþli bir dizi özellikler
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taþýmasýna dayanýr. Parça baþýna ücrette, yapýlan iþin kalitesi tek
tek denetlenir. Kapitalist, orta ve üstün kalitedeki ürünlerin bedelini öder. Kalitesi düþük ürünlerin bedelini ödemez. Bu þekildeki
ücret, daha fazla para almak için iþçinin çabasýný yoðanlaþtýrýr,
onu daha fazla üretmeye iter. Ve bütün iþçilerin çalýþmasý arttýkça, üretkenliði arttýðýnda, kapitalist kendi karýný yükseltmek için,
ücret tarifelerini düþürür. Marxýn, iþçinin çalýþmasý arttýkça kendisine yapýlan ödeme azalýr, demesi bundan ötürüdür.
Somut koþullara göre kapitalistler, farklý emek bedeli ödeme biçimleri uygularlar. [sayfa 94]
Zamana göre ücret, parça baþýna ücretin yerini alýr. Zamana göre ücret, kapitalizmin ilk geliþme döneminde, kapitalistlerin
iþgününü uzatarak artý-deðeri artýrmak istedikleri zaman geniþ
ölçüde uygulanmýþtý. Emek bedelini ödemenin bu þekli onlara
daha yararlý geliyordu. Daha sonra, iþgünü süresi yasayla sýnýrlanýnca, parça baþýna ücret biçimi, daha geniþ olarak uygulandý.
Günümüzde, farklý emek bedeli ödeme zamana göre ve primli
biçimleri gittikçe daha fazla uygulanmaktadýr. 1957 yýlý sonunda
Birleþik Devletler sanayiinde çalýþan iþçilerin %70ine bu þekilde
ödeme yapýlýyordu.
Parça baþýna ücretten, zamana göre ücrete geçiþi nasýl
açýklamalý? Modern kapitalist sanayide, modern kapitalist sanayiin birçok kollarýnda zincirleme çalýþma sistemine, hareketlerin
ivmelendirilmiþ ardarda geliþlerine geçilmiþtir. Bu sistem üretim
temposunun iþçiye baðlý olmadýðýný gösterir. Bu sistemde, üretim
temposu, çalýþma zincirinin yer deðiþtirmesindeki hýzlanma fonksiyonuna baðlýdýr. Çalýþma, yeðinleþmiþ, ama ücret oraný deðiþmemiþtir.
Zamana göre ve parça baþýna ücret, ayný iþletmeler içinde
çoðunlukla birlikte uygulanýr. Kapitalist rejimde bu iki biçim, iþçi
sýnýfýnýn sömürüsünü aðýrlaþtýrmanýn yalnýzca farklý araçlarýdýr.
Kapitalistler, artý-deðer yarýþmasýnda, belirli bir zamanda
iþçiden en fazla emek sýzdýrmaktan ibaret olan farklý terletme sistemlerini (sweating system) ayný þekilde uygularlar.
Terletme sisteminin birçok çeþidi vardýr.
Bu sistemlerin önde gelenlerinden biri, Amerikan mühendisi olan bulucusunun adýný taþýyan Taylor sistemi olmuþtur.
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Bu sistem þöyledir: Kapitalist, kendi iþletmesinde çalýþtýrdýðý en
dayanýklý ve en becerikli iþçiyi seçer. Gerekli unsurlar iþlemeye
hazýr duruma getirilir. Ýþçi tarafýndan yapýlacak olan her iþlemin
zamaný saniye ve saliselerle belirlenmiþtir. Bu veriler, özel olarak
kurulmuþ olan teknik kurul emrine verilmiþtir. Bu hesaplardan
yola çýkarak, bütün iþçiler için zaman normlarý ve üretim rejimi
bu teknik kurul tarafýndan [sayfa 95] saptanýr. Burada ücretler, iki derecelidir. Bunlardan biri, üstün ücrettir ki, bu, iþi eksiksiz yapanlara ödenir. Diðeri çok düþük bir ücrettir ki, bu, birinci kategoride
olamayanlara ödenir. Bunlar hedefe ulaþamayanlardýr. Böylesine
bir ücret sistemi, emeðin üretkenliðini hissedilir derecede yükseltmeye varýr. Ýþçilerin ücret göstergesi hemen hemen hiç yükselmezken, bu ücret sistemi, emeðin üretkenliðini hýzla artýrýr: Bu
yüzden emeðin sömürü oraný, görülmedik ölçüde artar.
Ford sistemi, terletici sistemin bir baþka biçimidir. Ayný
amacý izler: zincirleme hareketin ivmelendirilmesi yolu ile, iþçiden,
en büyük ölçüde emek sýzdýrmak. Eðer daha önce, örneðin, zincir dakikada 3 metre süratle ilerliyorsa, bu kez dakikada 4-5 metre
ilerler. Ýþçi, ister istemez daha yoðun çalýþmaya, daha fazla güç
harcamaya zorlanýrken, ücreti ayný düzeyde kalýr ve tükettiði enerji
yerine getirilemez. Bu sistemle, iþçilerin çoðu 40-45 yaþlarýnda
saðlýðýný yitirir ve iþlerine patron tarafýndan son verilir.
Zincirleme iþlemlerin basitliði, patronlara, vasýflý olmayan
iþçileri kullanma, ücretleri daha düþük olarak dondurma ve bundan ötürü de daha büyük ölçüde kar saðlama olanaðýný verir.
Terletici sistemler arasýnda kârlara katýlma sistemini de
belirtmeliyiz. Burada patron, iþçileri daha kiralarken, onlara öbür
kapitalistlerden daha az ücret ödeyeceðini, ama yýl sonunda bilanço sonucuna göre, iyi çalýþmýþ olan iþçilere, iþletme karýndan
bir pay vereceðini bildirir.
Bu sistemin uygulanmasý, emeði yoðunlaþtýrma ve iþçi sýnýfýnýn bilinçlenmesini geciktirme, onlarýn uyanýklýðýný gevþetme,
iþçileri birbirinden koparýp ayýrma ve kapitalizme karþý yürütülen
savaþýma engeller koyma sonucunu verir. Kârlara katýlma sistemi, iþçilerde, kapitalist iþletmelerde verimliliði artýrarak, çýkar
saðlayacaklarý kuruntusunu yaratýr. [sayfa 96]
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Nominal Ücret ve Gerçek Ücret
Kapitalist geliþmenin ilk aþamalarýnda, iþçiye seyrek olarak para ödenirdi. Genel olarak bu iþ þöyle olurdu: kapitalist
iþletmelerde besin maddeleriyle giyim maddeleri satan dükkanlar bulunurdu. Ýþçiler oradan metalar alýrdý. Ay sonunda, ya da
mevsim sonunda, kapitalist, hesaplarý çýkarýrdý: hesap, iþçi kazancýnýn tümünü tutar ya da borç krediyi aþmýþ olurdu. Bazan
iþçinin kazancýndan kendine pek az kalýr, bazan eline bir þey
geçmezdi.
Emeðin ayni olarak karþýlanmasý, bugün de iktisadi bakýmdan zayýf ülkeler ile azgeliþmiþ ülkelerde geniþ ölçüde uygulanmaktadýr.
Günümüzün ileri kapitalist ülkelerinde, ücretin yaygýn ödeme þekli, para olarak ödemedir ve buna nominal (itibari) ücret
adý verilir.
Bununla birlikte, bu þekilde ödeme, iþçi emeðinin gerçek
bedelini gösteremez. Gerçek bedeli belirlemek için gerçek ücret
kavramý sözkonusudur ki, bununla iþçinin geçim aracý ifade edilir. Yani gerçek ücret, iþçinin kendisinin ve ailesinin geçimlerini
saðlayabilecek miktar ve nitelikte geçim nesneleri satýn alabilmeye yeterli bir ücrettir.
Gerçek ücreti belirlemek için, nominal ücreti, tüketim nesneleriyle hizmetlerin fiyatlarýný, mali yükleri, kira ve diðer ödemeleri gözönüne almak gerekir. Kapitalizmin geliþmesiyle, gerçek
ücret düþme eðilimi gösterir.
Kapitalizmde gerçek ücretin düþmesi, birçok nedenlere
dayanýr. Birincisi, fiyatlarýn yükselmesidir. Ýþçinin nominal ücreti
birazcýk artsa, meta fiyatlarý, bu ücret artýþýndan kat kat fazla artar. Bu demektir ki, ayný para ile iþçi daha az meta satýn alabilecektir, yani gerçek ücret düþer. Kapitalist ülkelerde olan þudur:
fiyatlar ücretlerden daha çabuk artar. Böylece, Fransada 1938 ile
1954 arasýnda, her cins metaýn fiyatý 32 kattan daha fazla arttýðý
halde nakit olarak ücret ancak 21 kat artmýþtýr. Sonuç: Fransýz
iþçileri, 1954te, 1938de satýn alabildikleri metalardan daha az
meta satýn [sayfa 97] alabilmekteydiler. Diðer kapitalist ülkelerde de
durum aynýdýr. Gerçek ücretin düþmesini belirleyen bir baþka
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neden de, vergi ve diðer ödemelerin (kira, gaz, elektrik, su vb.)
artmasýdýr. Bu arada Birleþik Amerikada, 1959da halka yüklenen
vergiler, 1939a bakarak aþaðýyukarý, 12 kat fazla olduðu halde,
1958de alýnan kira, ücretin yüzde 25-30u oldu. Gerçek ücretlerin
azalmasýnda, yýldan yýla artarak kesilen üretim cezalarýnýn artýþý
da büyük rol oynar.
Kapitalist rejimde, iþçi sýnýfýnýn gerçek ücret düþüþünü belirleyen önemli durumlar iþte bunlardýr.
Kapitalist ülkelerde, kadýn ve erkek emeði arasýnda ücret
eþitsizliði vardýr. Kadýn, erkekle ayný iþi yaptýðý halde, erkekten
hissedilir derecede düþük bir ücret alýr.
Amerika Birleþik Devletleri nde, iþçi kadýnlarýn aldýklarý ortalama ücret, erkeklerinkinden %30-40, Fransa da %15-20, Japonyada %35-40 daha düþüktür. Yalnýz Birleþik Devletlerde kadýn
emeði ile erkek emeði arasýndaki ödeme eþitsizliðinin, Amerikalý
kapitalistlere kazandýrdýðý ek kar, yýlda milyar dolarlarý tutan rakamlarla ifade edilmektedir.
Irk ayrýmý da kapitalistler için geniþ bir çýkar kaynaðýdýr.
Birleþik Amerikada zenci iþçiler, beyaz iþçilerden daha kötü koþullar içinde çalýþtýrýlmaktadýr. Genel olarak zenciler, en aðýr iþlerde, saðlýk ve yaþam için en zararlý, en tehlikeli iþlerde istihdam
edilirler. Ücretleri de, beyazlarýn ücretinden oldukça düþüktür.
Farklý kapitalist ülkelerde, iþçi ücretleri eþit düzeyde deðildir. Bu durum, birçok nedenlerle açýklanýr. Bazý ülkelerin kapitalistlerinin kendi iþçileri hakkýnda diðer kapitalistlerden daha iyi
niyetli olduklarýný düþünmek, kuþkusuz ki, yanlýþtýr. Onlar, daima
ve her yerde ücreti son sýnýrýna kadar düþürme eðilimindedir.
Bununla birlikte çeþitli ülkelerin ücret düzeylerini kýyaslarken, iþçi
sýnýfýnýn oluþumunda baþta gelen tarihsel koþullarý gözönünde
tutmak gerekir. Ýþçinin gereksinmelerine göre saptanan ücret düzeyi, kazanýlan niteliðe uygun düþecek giderlere, emeðin üretkenliðine, sýnýf savaþýmýna ve ülkenin baþka ayýrdedici özel koþullarýna baðlýdýr. [sayfa 98]
Örneðin, insan gücünün bol olduðu yerde geliþmesi gereken kapitalizm, Birleþik Devletlerde, insan gücünün az bulunduðu bir ortam içinde geliþmiþtir. Bu durum, giderek ücretlerin
de artmasýna vardý. Ýngilterede iþçi sýnýfý, kapitalistlere karþý di-
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renmek için diðer Avrupa ülkelerinden daha önce örgütlenmiþtir.
Ýngiltere iþçilerinin ücreti, örneðin, Ýrlanda iþçilerinin ücretine bakarak daha yüksektir. Farklý ülkelerde ücret konusunu bu durumlar belirler.
Ýþçi Sýnýfýnýn Ücretlerin Artýrýlmasý Uðruna
Savaþýmý
Kapitalistler, iþçilerin geçim araçlarýný kýsýtlamak, ancak
onlara en gerekli þeyleri saðlamaya yeterli ücretler vermek için
sürekli olarak çaba harcarlar. Bu, daha çok kar saðlamak için
yapýlýr. Burjuvazi, iþçi sýnýfýna karþý savaþýmýnda, devletten, hukuktan, kiliseden, gazetelerden, radyodan vb. yararlanýr. Bunlardan baþka kapitalistlerin kendileri, patron dernekleri kurarak tek
cephe halinde iþçilere karþý koyarlar.
Sermayeye karþý direnmek ve iktisadi durumlarýný düzeltmek için savaþým vermek üzere, iþçiler de sendikalarda toplanmýþlardýr. 1960 yýlýnda, bütün dünyada sendikalý iþçilerin sayýsý 180
milyondu. Bunun 100 milyondan fazlasý, Dünya Sendikalar Federasyonunda toplanmýþtýr. Bu durum, günümüzde, iþçi sýnýfýnýn örgütlenme konusunda ne kadar ilerlediðini gösterir. Proletarya ile
burjuvazi arasýndaki çetin sýnýf savaþýmý, ücretin þu ya da bu düzeye ulaþmasý sonucuna varýr. Ýþçilerin, grevci harekette direnme
ve kararlýlýk gösterdiði yerde kapitalistler, çok kez iþçilerin
koþullarýný kabul etmek ve onlarýn ücretlerini yükseltmek zorunda kalmýþlardýr. Yaþam koþullarýnýn iyileþtirilmesi uðruna, iþçi sýnýfýnýn yürüttüðü savaþým, son zamanlarda baþlýca kapitalist ülkeler
olan Birleþik Devletlerde, Ýngilterede, Fransada, Batý Almanyada,
Ýtalyada vb. özel bir yayýlma gösteriyor. Yalnýzca 1962de, grevlere, 60 milyon emekçi [sayfa 99] katýlmýþtýr. Fransýz iþçilerinin yýðýn
hareketleri, Belçika iþçilerinin grevi, 1.250.000in üstünde emekçinin katýldýðý Ýtalyan madenci ve makine yapým sanayii iþçilerinin
büyük grevi, Ýngilterede makine yapým sanayii fabrikalarý iþçilerinin grevi, iþçi hareketi tarihinde önemli bir yer tutacaktýr. Kapitalist ülkeler emekçilerinin ekonomik ve toplumsal haklarýný savunma uðruna savaþýmý gittikçe keskinleþmektedir.
Proletaryanýn ekonomik savaþýmý büyük bir önem taþýr.
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Ama iþçi sýnýfýnýn istemler içeren savaþýmýnýn hedefini tam yakýndan bilerek, marksizm-leninizm öðretir ki, bu savaþým, tek baþýna
iþçileri sömürü boyunduruðundan kurtarmaz. Bu, ancak, politik,
devrimci savaþýmla kapitalist üretim biçimini kaldýrarak, iþçi sýnýfýnýn ekonomik ve politik ezilmesinin tasfiye edilebilmesiyle olur.
[sayfa 100]
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SERMAYE BÝRÝKÝMÝ VE PROLETARYANIN
DURUMUNUN KÖTÜLEÞMESÝ

ARTI-DEÐERÝN sermayeden kaynaklandýðýný daha önce
görmüþtük. Ama sermayenin kendisi de artý-deðerden kaynaklanýr. Bu nasýl olur? Soruyu yanýtlamak için kapitalist üretimin mekanizmasýný bilmemiz gerekir.
1- SERMAYE BÝRÝKÝMÝ VE ÝÞSÝZ ORDUSUNUN OLUÞUMU
Yeniden-Üretim ve Sermaye Birikimi
Üretimden sözettiðimiz zaman, maddi mallarýn yaratýlmasý
sürecini anlýyoruz. Bu, kapitalist rejimde, iþletmecinin pazardan
üretim araçlarý ve emek-gücü satýn aldýðý ve insanlarýn, maddi
mallarýn yaratýlmasýyla sonuçlanan üretici faaliyeti anlamýna gelir. Üretim süreci tamamlanmýþtýr. Bu, maddi mallarýn üretimini
devam ettirmenin gereksizliði [sayfa 101] anlamýna mý gelir? Kuþkusuz
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hayýr. Maddi mallar üretimini durdurarak yokolma tehlikesini göze
almayan toplum, üretim yapmadan edemez. Bunun içindir ki,
maddi mallarýn üretim süreci devam ettirilmelidir, yani ayný
aþamalar tekrar tekrar aþýlmalýdýr. Maddi mallarýn bu üretim sürecine, kesintisiz olarak yinelenen bu sürekli yenilenme sürecine,
yeniden üretim denir.
Yeniden-üretim süreci, her toplumda yerine getirilir. Ama,
yeniden-üretimin nedenleri toplumlara göre farklý olur. Kapitalizmde, yeniden-üretimin uyarýcýsý, kapitalistlerin artý-deðer elde
etme yarýþýdýr. Maddi mallarýn üretimi ve yeniden-üretim, emekçilerin gereksinmelerini karþýlamak için deðil, kapitalistin kazanç
saðlayabilmesi için yapýlýr.
Artý-deðeri, kapitalist yeniden-üretim yaratýr ve ona kapitalist sahip çýkar. Ama burada, bizi ilgilendiren, yalnýz, artý-deðere
sahip çýkýlmasý deðil, ayný zamanda artý-deðerin kullanýlmasý, yani
onun harcanmasýdýr. Eðer artý-deðerin tamamý, kiþisel, tüketimi
için kapitalist tarafýndan kullanýlmýþsa, bu, basit yeniden-üretimdir. Örneðin, kapitalist, 160.000 dolarý deðiþmeyen ve 40.000 dolarý da deðiþen sermaye olmak üzere 200.000 dolarlýk bir sermaye
yatýrmýþ olsun. Artý-deðer oraný, %100e eþit olduðunda, bütün
deðiþmeyen sermayenin ürün deðeri içine girdiði varsayýlarak,
üretim 240.000 dolara ulaþacaktýr. (160.000s +40.000d +40.000a
=240.000). Bu 240.000 dolarýn 200.000i iþe baþlarken yatýrýlan miktar ve 40.000i iþçilerin emeði ile yaratýlmýþ olan artý-deðerdir.
Basit yeniden-üretimde bütün artý-deðer kapitalistle ailesinin kiþisel tüketimine ayrýlmýþ olduðundan, ertesi yýlýn üretim süreci, ayný geçen yýldaki oranda yenilenmiþ olacak, bunu izleyen
yýllarda da durum gene deðiþmeyecektir. Basit yeniden-üretimde
maddi mallarýn üretim süreci, hacim deðiþmeden yenilense bile,
onun tahlili, kapitalistlerin zenginleþme kaynaðýný çözme olanaðý
verecektir.
Üretim süreci içinde ilk olarak yatýrýlan sermaye, yenidenüretilmiþ, kapitalistin kiþisel gereksinmeleri için [sayfa 102] harcadýðý
bir artý-deðer yaratmýþtýr.
Eðer kapitalist, artý-deðere sahip çýkmasaydý, baþlangýçta
yatýrdýðý sermayenin tamamýný kiþisel tüketimi için yavaþ yavaþ
harcardý. Örneðimizde olduðu gibi, kapitalist, yýlda 40.000 dolar
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harcadýðý takdirde, baþlangýçta yatýrýlan 200.000 dolarlýk sermayeden, beþ yýl sonra, elinde, hiçbir þey kalmayacaktýr. Ama böyle
olmuyor, çünkü gereksinmelerini karþýlamak üzere kapitalist tarafýndan harcanmýþ olan para toplamý, karþýlýðý iþçiye ödenmeyen emekle yaratýlan artý-deðerden oluþur.
Ýlk yatýrýlan sermayenin kaynaðý ne olursa olsun, kapitalist
basit yeniden-üretim sýrasýnda, bu sermaye, belirli bir zaman dönemi sonunda, iþçilerin emeði ile yaratýlmýþ ve bedava olarak
kapitalist tarafýndan elkonulmuþ bir deðer haline gelir.
Buradan þu sonuç pek önemli þey çýkar ki, iþçi sýnýfý,
sosyalist devrim sýrasýnda, kapitalistleri mülksüzleþtirdiði, fabrikalarýna ve iþletmelerine elkoyduðu zaman, iþçi sýnýfý kuþaklarýnýn
emeðiyle yaratýlaný geri almaktan baþka bir þey yapmaz. Demek
ki, kapitalist özel mülkiyetin tasfiyesi, haklý bir olay, tarihsel adaletin yerine getirilmesi olayýdýr.
Biz, kapitalistin, kiþisel gereksinmeleri için artý-deðerin tamamýný harcadýðýný varsaymýþtýk. Ama bu durum sonuna kadar sürdürülebilir mi? Kapitalist geliþmenin ilk aþamasýnda, böyle durumlar çok oluyordu. O zaman, kapitalist, az miktarda iþçiyi sömürürdü. Bazan kendisi de çalýþýrdý. Kapitalist iþletmeler büyüyünce
ve kapitalist, yüzlerce, binlerce iþçiyi sömürmeye baþlayýnca, durum deðiþti. Örneðin, 1.000 iþçi kiralayýp da yýlda onlara 2 milyon
dolar ücret ödediði zaman, iþçiler kapitalist için (artý-deðer oraný
%100e eþit varsayýlarak) yýlda 2 milyon dolarlýk bir artý-deðer yaratýyorlar. Þimdi, iþletme sahibi, kiþisel gereksinmeleri için artýdeðerin tamamýný deðil, artý-deðerin yalnýz bir bölümünü harcýyor.
Artý-deðerin diðer bölümünden, üretim hacmini büyütmek için,
makineler, hammaddeler satýn almakta ve tamamlayýcý emekgücünün istihdamý için yararlanýlmaktadýr. Bu durumda, [sayfa 103]
geniþletilmiþ yeniden-üretim ya da bir sermaye birikimi ile karþý
karþýyayýz demektir.
Artý-deðerin sermayeye dönüþmesi sürecini gösteren bir
örnek alalým. Bir kapitalistin 10 milyon dolarý olduðunu varsayalým. Bu toplamýn 8 milyon dolarý deðiþmeyen sermaye, 2 milyon
dolarý da deðiþen sermaye olarak yatýrýlsýn, ve artý-deðer oraný da
%100e eþit olsun. Üretim süreci sonunda da, deðiþmeyen sermayenin ürün deðerine girdiðini varsayarak, 12 milyon dolarlýk meta
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imal edilmiþ olacaktýr (8 milyons +2 milyond+2 milyona).
2 milyon dolarlýk artý-deðerin de, kapitalist tarafýndan þu
þekilde yeniden bölündüðünü varsayalým: 1 milyon dolarý üretimi
geniþletmek için ve 1 milyon dolarý da kapitalistin kiþisel tüketimi
için. Artý-deðerin üretimin geniþlemesine ayrýlan bölümü, ilkin yatýrýlan sermayeninkiyle ayný oranda yani 4/1 (800.000s+200.000d)
deðiþen ve deðiþmeyen sermaye olarak harcanmýþtýr.
Öyleyse, ikinci yýlda, iþletmede 11 milyon dolarlýk bir sermaye iþ görecektir (8.800.000s+2.200.000d). Eðer artý-deðer oraný
%100e eþit olursa, ikinci yýlda 13.2 milyon dolar tutarýnda meta
üretilmiþ olacaktýr (8.800.000s+2.200.000d +2.200.000a).
Ýkinci yýlda üretim hacminde bir artýþ ve artý-deðer kitlesinde bir çoðalma oldu. Çünkü ilk yýlda gerçekleþtirilen artý-deðerin
bir bölümü sermayeye çevrilmiþti. Böylece, artý-deðer, sermaye
birikiminin bir kaynaðý olur. Sermaye haline sokulma, yani artýdeðerin sermayeye aktarýlmasý yoluyla kapitalist, sermayesini giderek artýrýr.
Zenginleþme amacýyla, artý-deðere sahip olma tutkusunun
sonu, kapitalistin, üretim hacmini durmadan geniþletmesine varýr. Bundan baþka rekabet, yýkým pahasýna da olsa, her kapitalisti,
tekniði modernleþtirme, üretimi geniþletmeye zorlar. Tekniðin ve
üretimin ilerlemesini durdurmak, geri kalmanýn belirtisidir. Oysa,
geri kalanlar, rakipleri tarafýndan yenilgiye uðratýlýr.
Ama, eðer kapitalistler üretimi sürekli olarak geniþletirlerse,
[sayfa 104] bu, tüketime ayrýlan artý-deðer payýný azalttýklarý anlamýna
mý gelir? Kapitalist sýnýfýn zenginliðinin artmasýyla, kendi kiþisel
gereksinmelerini giderdikleri artý-deðer payý artar. Bunun içindir
ki, günümüzde, Amerikan milyonerleri, kiþisel gereksinmeleri için,
gelirlerinin %25ini harcarlar. Belli milyoner ailelerinin birçok özel
otelleri ve yatlarý, onlarca ve hatta yüzlerce lüks otomobilleri, uçaklarý vardýr. Þu olgu, Amerikalý milyonerlerin çýlgýn müsrifliklerini
gösterir: her mevsimde Amerika Birleþik Devletlerinin en zengin
60 ailesinden birinin verdiði bir ziyafet için harcanan para, 5 üyeli
mütevazi bir aileyi ömrü boyunca ve hiçbir eksiði olmadan
yaþatmaya yetecek miktardadýr.
Bütün bunlar, sermaye birikimiyle, kapitalist sýnýfýn asalaklýðýnýn ve yaðmasýnýn gittikçe aðýrlaþtýðýna tanýklýk eder.
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Vülger burjuva ekonomi politiðin temsilcileri, sermaye birikimini, sözümona, toplumun huzuru kaygýsýyla gereksinmelerini
sýnýrlayan kapitalistlerin para biriktirme anlayýþýyla açýklarlar.
Böyle bir anlayýþýn en belirgin sözcüsü, 19uncu yüzyýlýn
Ýngiliz ekonomisti olan Senior olmuþtur. Ben diyordu böbürlenerek, sermaye sözü yerine, buna bir üretim aracý gözüyle baktýðým için, perhiz sözünü koyuyorum.
Bu perhiz (abstinence) konusu üzerinde Marx nükteli bir
ifade ile, kapitalistin, buhar makinelerini, demiryollarýný, otlaklarý,
vb. kendisi yiyip tüketeceði yerde, emek araçlarýný iþçiye ödünç
vererek gereksinmelerini sýnýrladýðýný yazar. Kapitalizmin savunuculuðunu yapan bu teoriye iþaret ederken Marx alaylý bir dille,
kapitalisti, üretim araçlarýnýn mülkiyet hakkýndan yoksun býrakarak, onun bu yürek sýzlatan özverilerden kurtarýlmasýnýn düpedüz bir insanlýk borcu olduðunu belirtir.
19uncu yüzyýlýn sonunda, Seniorun teorisi, Ýngiliz ekonomisti Marshall ile Amerikan ekonomisti Carver tarafýndan, biraz deðiþtirilmiþ olarak, yeniden ortaya atýldý. Bunlar perhiz sözcüðünün yerine bekleme (attente) sözcüðünü [sayfa 105] koymakla yetinmiþlerdi.
Bütün bu teoriler, kapitalizmi ve kapitalist sömürüyü haklý göstermeyi hedef almýþlardý. Gerçekte ise, sermaye birikimi,
bu birikimin oranlarý, kapitalistin perhizine ve burjuva ideologlarýn bunu tanýtlamaya koyulmalarýna deðil, iþçi sýnýfýnýn sömürülmesine baðlýdýr. Örneðin, 8.000s+2.000dye eþit bir sermayeyi alalým. Artý-deðer oraný da %100 olunca, 2.000a kazanýlacak. Artý-deðer %200 olduðu takdirde, bu kazanç, 4.000a olacak. Buna göre,
sömürü derecesi arttýkça daha fazla artý-deðer, daha fazla birikimlere varýr. Emek-gücünün sömürü derecesinin yükselmesi, iþgününün uzatýlmasý, emeðin yeðinleþmesi, ücretin emek-gücü
deðeri altýna düþürülmesi, vb. ile elde edilir.
Emek üretkenliðinin artýrýlmasý, sermaye birikimini hýzlandýran önemli bir etkendir. Emek üretkenliðinin artýrýlmasý, metalarýn fiyatýný düþürür. Bu da kapitalistlere: a) emek-gücü metaýnýn
deðerinin düþürülmesi, öyle ki, ayný miktarda deðiþen sermaye
ile daha büyük canlý emek kitlesini istihdam etme, bunun için de
daha çok üretmenin mümkün olmasý; ve buna göre, artý-deðerin
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artýrýlmasý; b) üretimin geniþletilmesine ayrýlan artý-deðer bölümünü azaltmadan, kiþisel tüketimin çoðaltýlmasý; c) sermayeleþen
artý-deðer miktarýný artýrmadan, daha ucuz makineler kullanarak,
üretim hýzýnýn büyütülmesi olanaðýný verir.
Ensonu, yatýrýlan sermayenin büyüklüðü, sermaye birikimini etkiler. Sermaye arttýkça, sermayenin s (deðiþmeyen sermaye) ve d (deðiþen sermaye)ye bölünmesi oranýnda, deðiþen
sermaye de artar. Bunun içindir ki, bütün koþullar eþit olsa, birikim oraný, doðrudan doðruya baþlangýçta yatýrýlan sermayenin
büyüklüðüne baðlýdýr. Sermaye birikiminin oranlarýný belirleyen
baþlýca etkenler iþte bunlardýr.
Sermaye birikimi, iþçi sýnýfýnýn durumunu nasýl etkiler? Bu
soruyu yanýtlamak için, önce Marxýn, sermayenin organik bileþimi
konusundaki teorisini irdelemek gerekir. [sayfa 106]
Sermayenin Organik Bileþimi
Artý-deðer teorisinde, Marx, sermayenin, deðiþmeyen ve
deðiþen sermaye olarak bölündüðünü keþfettiði zaman, artý-deðerin gerçek kaynaðýný da günýþýðýna çýkarmýþ oluyordu. Kendi sermaye birikimi teorisine, Marx, sermayenin organik bileþimi teorisini
de katmýþ oldu.
Sermayenin deðer bileþimi iki açýdan ele alýnabilir: doðal
ve maddi bileþimine göre ve deðer bileþimine göre.
Sermayenin deðer bileþimi, sermayeyi deðiþmeyen ve
deðiþen bölümlere ayýran iliþkiyle belirlenmiþtir. Deðere göre sermaye bileþimine, sermayenin deðer bileþimi adý verilir.
Doðal ve maddi biçimi ile, üretim süreci içinde görev yapan sermaye, üretim araçlarý ve emek-gücü olarak bölünür. Kullanýlan üretim araçlarý kitlesi ile bu araçlarý iþletmek için
gerekli-emek miktarý arasýnda varolan iliþki ile belirlenen sermaye
bileþimine, sermayenin teknik bileþimi adý verilir. Bu iliþki, belirli
bir iþletmenin donatýmýna baðlýdýr.
Deðer bileþimi ile teknik bileþim arasýnda sýký bir karþýlýklý
baðlýlýk vardýr. Genel kural olarak, sermayenin teknik bileþimindeki
her deðiþme, deðer bileþiminde bir deðiþmeyi de birlikte getirir.
Bundan dolayýdýr ki, Marx, deðiþmeyen sermaye ile deðiþen ser-
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maye arasýndaki iliþkiye, yani deðer bileþiminin, sermayenin teknik bileþimi ile belirlendiði ve onun deðiþikliklerini yansýttýðý ölçüde deðer bileþimine sermayenin organik bileþimi adýný vermiþtir.
Öyleyse, sermayenin organik bileþimi snin [deðiþmeyen
sermayenin) dye (deðiþen sermaye) oranýdýr: örneðin, sermaye,
800s+200d ise organik bileþimi 4/1e eþit olacaktýr. Deðer bileþimi
ile organik bileþimi birbirine karýþtýrmamak gerekir. Deðer bileþimi,
üretim araçlarýyla emek-gücü fiyatlarýnýn pazarda dalgalanmasý
nedeniyle sürekli olarak deðiþebilir. Sermayenin organik bileþimi,
ancak teknik bileþim deðiþmesinin etkisi altýnda deðiþir. Kapitalizmin geliþmesi ve sermaye birikiminin büyümesiyle, sermayenin organik bileþiminin ilerlemesi süreklidir. Böylelikle, ABD
transformasyon [sayfa 107] sanayiinde, sermayenin organik bileþimi,
1889da 4,5/1; 1939da 6/1 ve 1955te ise 8/1di.
Sermayenin organik bileþiminin ilerlemesi þu olguda ifadesini bulur ki, üretimin geliþmesiyle, hammadde, makine, alet,
avadanlýk kitlesi, üretime sokulan emek-gücü miktarýna göre artar. Örneðin, baþlangýçta, sermayenin organik bileþimi 1/1 idiyse,
sonra bu 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 vb. olur. Bu, tüm sermaye içinde, deðiþen
sermaye payýnýn 1/2den 1/3e; 1/4e 1/5e, 1/6ya vb. düþmesi
demektir. Ama emek talebi, tüm sermaye tarafýndan deðil de,
yalnýz sermayenin deðiþen bölümü tarafýndan belirlenmiþ olacaðýndan, deðiþen sermayenin göreli düþüþü, iþçilerin üretime
çekilme ritminin gittikçe azalmasýna ve sermayenin birikim temposunda gecikmeye varýr.
Sonuç: iþçilerin giderek büyüyen bir bölümü iþ alaný bulamaz. Ýþçi sýnýfýnýn bir bölümü ise, sermaye birikiminin gereksinmesine oranla fazla sayýda bulunur. Böylece bir fazla nüfus ya
da nispi nüfus fazlasý, iþsizlik ortaya çýkar.
Nispi nüfus fazlalýðýnýn sürekli varlýðýnda, Marx tarafýndan
bulunan kapitalist nüfus yasasý kendini gösterir. Bu yasaya göre,
artý-deðer, ne kadar artar ve sermaye birikimi ne kadar yoðunlaþýrsa, sermayenin organik bileþimi de o oranda yüksek olur.
Sermaye birikimi arttýkça, onun organik bileþimi yükselir ve üretim sürecine katýlan emek-gücü daha az olur.
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Yedek Sanayi Ordusu ve Bu Ordunun Þekilleri
Ýþçilerin üretim sürecinden elenmesi, kapitalist ülkelerde
bir iþsizler ordusunun oluþumuna varýr.
Kapitalist düzende, yedek bir sanayi ordusunun oluþumunun baþlýca nedeni, sermayenin organik bileþimindeki yükselmedir. Ama iþsizliði kabartan baþka etkenler de vardýr. Bu etkenler
arasýnda: a) (iþ) gününün uzatýlmasý ve emeðin yeðinleþtirilmesi.
Ýþsizler ordusunun varlýðýndan yararlanan kapitalistler, iki, üç vb.
kiþinin iþini bir kiþiye [sayfa 108] yaptýrýrlar. Bu durum yedek sanayi
ordusunun artýrýlmasýna yardým eder; b) kadýnlarýn ue çocuklarýn
çalýþtýrýlmasýnýn yaygýnlaþmasý. Tekniðin kullanýlmasý ve çalýþma
iþlemlerinin basitleþtirilmesi çalýþma ücreti daha düþük olan kadýn ve çocuklarý üretime çekme, yetiþkin iþçilere yol verme koþullarýný hazýrlar; c) küçük üreticilerin yýkýmý. Sermaye birikimi arttýkça,
küçük üreticilerin köylülerin ve zanaatçýlarýn yýkýmý artar, ve
bunlar da iþsizler ordusunu büyütür.
Yedek sanayi ordusu, iþçilere, sistemli bir þekilde kompresör silindiri gibi baský yapabilmesi bakýmýndan kapitalizm için
gereklidir; kovma tehdidi altýnda, kapitaliste, iþçi ücretlerini düþürme, emeði yeðinleþtirme, yani iþçi sýnýfýnýn sömürülmesini pekiþtirme olanaðý verir. Ýþsizliði, belirli sýnýrlar içersinde kapitalistlerin desteklemekte gösterdikleri ilginin nedeni, tamamen buradan
gelir.
Kapitalist ülkelerde nispi nüfus fazlalýðý ya da iþsizlik, çeþitli
kýlýklara girer. Bunlarýn baþlýca üç þekli vardýr: oynak (dalgalanan)
iþsizlik, gizli iþsizlik ve atýl iþsizlik. Bunlarýn herbirini ayrý ayrý inceleyelim.
Nispi nüfus fazlalýðýnýn oynak þeklinde, iþçi yýðýný üretime
çekilir, ya da elenir; öyle ki, tümü içinden, bir kesimi daima iþsiz
kalýr. Üretimin geniþletilmesi ve yeni iþletmelerin açýlmasý nedeniyle iþçiler üretime çekilir. Üretimin azalmasý, yeni makinelerin
kullanýlmasý, iþletmelerin kapanmasý vb. dolayýsýyla da iþçiler elenerek iþten çýkarýlýr. Ýþsizliðin bu þekli, kentlerde ve sanayi merkezlerinde daha geniþ olarak yayýlmýþtýr.
Nüfus fazlasýnýn gizli þekli ya da tarýmsal nüfus fazlasý, daima fazla emek-gücü þeklinde tarýmda bulunur. Bunun nedeni
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þudur ki, toprak parçacýklarýndan baþka bir þeye sahip olmayan
küçük köylülük karnýný doyuramaz. Karþýsýna çýkan ilk alýcýya
emek-gücünü satmaya hazýrdýr.
Ayný zamanda, köylülükte, zengin ve yoksul bölünmesi
þeklinde bir farklýlaþma olur. Kýrsal burjuvazi için ücretle çalýþan,
sayýca kabarýk bir tarým proletaryasý oluþur. Ama [sayfa 109] topraðý
tekeline alan kapitalist iþletmeler, giderek makine kullanmaya
baþlarlar. Tarýmsal emek-gücü talebi, mutlak olarak azalýr. Tarým
iþçileri, açlýktan ölmemek için kentlere, iþçi sitelerine gelirler ve
orada iþsizler ordusu kabardýkça kabarýr.
Nispi nüfus fazlalýðýnýn atýl þekli, sürekli iþçi olmayan iþçi
yýðýný içinde yerleþmiþtir (ev iþi, günlük iþ vb.). Ýþçilerin yaþam düzeyleri, iþçi sýnýfýnýn ortalama yaþam düzeyinden hissedilir derecede düþüktür.
Bu baþlýca þekiller dýþýnda, nispi nüfus fazlalýðýnýn düþük
bir kategorisi daha vardýr. Bunlar, serseriler, dilenciler, katiller,
hýrsýzlar, ve benzerleridir.
Kapitalizm geliþtikçe, nispi nüfus fazlalýðý da artar. Ýþsizlik;
kapitalist rejimde kaçýnýlmaz bir olgudur. Bu nedenle, iþsizliðin
varlýðýný ve oluþ nedenlerini açýklama görevi de burjuva ekonomistlerine düþer.
Malthusun Ýnsandan-Kaçma (Misantropie) Teorisi
Buýjuva ekonomistlerinin çoðu, iþsizliði ve sefaleti, doðanýn
ölümsüz yasalarýyla açýklamaya yeltenirler. Bu ekonomistler
arasýnda, Ýngiliz papazý Malthus, 1798de, en gerici teorilerden
birisini önermiþtir.
Malthus tarafýndan formüle baðlanan bu tez, þunu iddia
eder: insan toplumunun baþlangýcýndan bu yana, nüfus, geometrik bir ilerlemeye (1, 2, 4, 8, vb.) göre, ve geçim araçlarý ise doðal
zenginliklerin sýnýrlý olmasý sonucu, aritmetik bir ilerlemeye (1, 2,
3, 4, vb.) göre artar. Malthusa göre, kalabalýk halk yýðýnlarý, bu
dünyaya çok fazla gelmektedir: bunlar ne iþ bulabilirler, ne de
yiyecek. Malthus bu sonucu, yanlýþ istatistik hesaplarý üzerine
kurmuþtur.
Malthusun bu teorisini, bütün saçmalýðýna karþýn burju-
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vazi, büyük bir sevinç ve esrime içinde kabul etti. Çünkü bu teori,
kapitalizmin bütün kötülüklerini haklý göstermeye elveriþliydi.
Ýþsizlik, iþçi sýnýfýnýn sayýsýnýn mutlak olarak aþýrý hýzla çoðalmasýna yoruluyordu. Sefalet, doyurulacak [sayfa 110] boðazýn fazlalýðý ve
geçim araçlarýnýn kýtlýðý ile açýklanýyordu. Malthusa göre, proletarya, iþsizlikten de, sefalet ve açlýktan da kurtulabilirdi. Ama bu,
kapitalist düzenin deðiþtirilmesiyle deðil, evlenmekten kaçýnmak
ve doðumu yapay yollarla önlemekle olabilirdi. Bundan baþka,
Malthus, savaþ, salgýn hastalýk vb. gibi afetleri, insanlýk için bir
iyilik olarak kabul ediyordu. Çünkü, diyordu, bu afetler, fazla
nüfusu yokedip geçim araçlarý miktarýna uygun hale indirir.
Bütün ilericiler, Malthus öðretisine karþý savaþýma giriþtiler.
Ürkürük (misanthrope) maltusçuluða karþý kuvvetle savaþanlar
arasýnda Çerniþevski, Pissarev gibi Rus devrimci-demokratlarýný
belirtmek gerekir.
Malthusun uydurmalarý, Marx tarafýndan sermaye birikimi
teorisinde iyiden iyiye açýða çýkarýlmýþtýr. Bununla birlikte, maltusçuluk, kapitalist dünyada, öncelikle Birleþik Amerikada bugüne kadar fazlasýyla tutuldu. Amerikada, bu amaçla, Kurtuluþ Yolu
adýyla bir kitap yayýnlandý. Burada, yazar Vogt, dünyada yalnýzca
500 ila 900 milyon insanýn yaþayabileceðini ileri sürüyor ve bütün
fazla insanlarýn yokedilmesini öneriyordu. Cookun kitabý olan
Ýnsanýn Dölverimi Bugünün Bir Ýkilemidir ise, nüfus artýþýnýn insanýn varlýðý için tehlikeli olduðunu ileri sürer.
Kapitalist rejimde, iþsizliðin, sefalet ve açlýðýn gerçek nedeni, marksizm-leninizmin kurucularý tarafýndan bilimsel olarak
tanýtlanmýþtýr. Emekçi yýðýnlarýn iþsizlik, açlýk ve sefaletini doðuran, sermaye biriktirme tutkusuyla, kapitalist üretim biçimidir. Bu
kötülüklerden kurtulmak için, kapitalizmin devrim yolu ile kaldýrýlmasý gerekir. Sosyalist ülkelerin evrimi buna tanýklýk etmektedir.
2- KAPÝTALÝST BÝRÝKÝMÝN GENEL YASASI
Kapitalist Birikimin Genel Yasasý Nedir?
Ýþçi sýnýfýnýn durumunun aðýrlaþmasý ve iþsizliðin yaygýnlaþ-
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masý, doða yasalarýyla deðil, kapitalist üretim yasalarýyla [sayfa 111]
açýklanýr. Marx, þöyle yazýyordu: Toplumsal servet, iþleyen sermaye, bu sermayenin büyüme ölçüsü ile hýzý ve dolayýsýyla, proletaryanýn mutlak kitlesi ve emeðin üretkenliði ne kadar büyük
olursa, yedek sanayi ordusu da o kadar büyük olur. ... Ama, bu
yedek ordunun faal orduya oraný ne kadar büyükse, sefaleti,
çalýþma sýrasýnda katlandýðý ýstýrapla ters orantýlý olan toplam artýnüfusun kitlesi de o kadar büyük olur. Ensonu, iþçi sýnýfýnýn
düþkünler tabakasý ile yedek sanayi ordusu ne kadar yoðun olursa, resmi yoksulluk da o kadar yaygýn olur. Bu, kapitalist birikimin mutlak genel yasasýdýr.*
Böylece, kapitalist birikimin genel yasasý: bir uçta zenginliðin büyümesini belirleyen sermayenin birikmesidir, ki kapitalist sýnýfýn elinde toplanýr bir uçta da iþçi sýnýfýnýn yanýnda bulunan
ve durmadan büyüyen iþsizlik ve yaþamýn güvensizliðidir.
Kapitalist birikimin genel yasasý, kapitalizmin temel ekonomik yasasýnýn, artý-deðer yasasýnýn etkisinin somut bir belirtisidir. Açýkçasý, artý-deðer elde etme yarýþý giderek zenginliklerin
birikimine, lükse, asalaklýða, burjuvazinin israfýna varýr. Zenginliklerin birikimi burjuvazide toplandýkça, iþsizler ordusunun sayýsý
da çoðalýr. Ýþ tutan iþçilerin sömürü derecesi yükseldikçe onlarýn
maddi durumu da gittikçe kötüleþir. Bunun içindir ki, sermaye
birikimi ile proletaryanýn yoksullaþmasý, kapitalist toplumun birbirinden ayrýlmaz iki yönüdür.
Proletaryanýn Durumunun Nispi ve Mutlak Kötüleþmesi
Kapitalizmin geliþmesiyle birlikte, proletaryanýn nispi yoksullaþmasý da ortaya çýktý. Bu durum, toplumsal zenginlik arttýkça, toplumda yeni yaratýlan deðerden (yani ulusal gelirden) iþçinin
aldýðý payýn azaldýðýný, kapitalistlere düþen payýn da arttýðýný gösterir.
Ýþçi sýnýfýnýn durumunun sürekli olarak nispi yoksullaþmasýný
[sayfa 112] açýkça gösteren örnek, özellikle Amerika, Ýngiltere gibi
ileri kapitalist ülkelerde ortaya çýkmýþtýr. Örneðin 1890da ABDnin
* Karl Marks, Kapital, Birinci Cilt, s. 661.
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ulusal gelirinde emekçilerin payý %56ydý; 1923te %54; bugün ise
%50den daha azdýr.
Ama iþçi sýnýfýnýn ulusal gelirden aldýðý pay azalýrken, kapitalistlerin payý devamlý olarak artmaktadýr. ABDde kapitalist sýnýflar ulusal gelirin yarýsýndan fazlasýna sahip oluyorlar, oysa ülke
nüfusunun hemen hemen onda-birini temsil etmektedirler.
Ýþçi sýnýfýnýn nispi yoksullaþmasý, iþçi sýnýfýnýn zararýna, kapitalistlerin yararýna olan ücret ile kâr arasýnda mevcut oran deðiþikliðiyle ifade edilir.
Kapitalist birikimin genel yasasýnda, iþçi sýnýfýnýn maddi durumunun mutlak kötüleþmesi eðilimi yanýnda, iþçi sýnýfýnýn mutlak yoksullaþmasý da vardýr.
Kapitalist rejimde güvensizlik, iþçinin nasibidir. Sermaye
birikimi, sürekli olarak ücretli iþçi üretir, onu, bir sömürü nesnesi
haline getirmek üzere, emek pazarýna sürer. Bir yandan, iþçi sýnýfýnýn büyük bir bölümünü aþýrý çalýþmaya, korkunç bir sömürüye
mahkum eder; öbür yandan da önemli miktarda bir iþsiz ordusu
yaratýr.
Mutlak yoksullaþma, iþçilerin çalýþma ve yaþam koþullarýnýn
aðýrlaþmasý demektir: gerçek ücret düþer, yaþam pahalanýr, iþsiz
ordusu, kýrlarda olduðu gibi kentlerde de kabarýr, emek (çalýþma)
yeðinleþir, konut koþullarý çekilmez hale gelir, vb.. Bu etkenlerden bazýlarýný inceleyelim.
Kapitalist ülkelerde yaþam, daha pahalý oluyor. Örneðin,
Birleþik Devletlerde yaþam pahalýlýðý göstergesi 1947-1949larda
100 alýnýrsa, 1950de 103, 1955te 115 ve 1960ta 126,4. Demek ki,
1 Ocak 1961de yaþam pahalýlýðý, Birleþik Amerikada 1947ye oranla %26,4 artmýþtýr.
Heller Komisyonunun verilerine göre, 1954te, ABDde, dört
kiþilik bir ailenin yýllýk bütçesi (asgari gelir), 5.335 dolar olarak
hesaplanmýþtýr. Ama ayný yýl içinde Amerikan [sayfa 113] ailelerinin
%32sinin yýllýk geliri ise 3.000 dolarýn altýndaydý. Amerikan ailelerinin %31inin geliri ise 3.000-5.000 dolardý. Demek ki, 1954te Amerikan ailelerinin %63'ü, asgari gelirin altýnda bir gelire sahipti. 1961de Heller bütçesi, daha o zaman yýllýk 6.826 dolarý temsil ediyordu. Hemen hemen vasýflý iþçi ailelerinin %53'ünün, yarý-vasýflý iþçi
ailelerinin %67'sinin, vasýfsýz iþçi ailelerinin %85inin ve tarým iþçileri
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ailelerinin %94'ünün, asgari gelirin altýnda bir yýllýk geliri vardý.
Vasýfsýz iþçi ailelerinin üçte-biri ve tarým iþçileri ailelerinin yaklaþýk
dörtte-üçü, ancak bu asgari gelirin yarýsýný kazanýyordu.
Eðer Büyük Britanyadaki yaþam pahalýlýðý göstergesini
1938de 100 olarak alýrsak, bu rakam, 1950de 185 ve 1955te 246ya
yükselmiþtir. Böylece, 1938 ile 1955 arasý yaþam pahalýlýðý ikibuçuk kat artmýþ oluyor. Bu artýþ hareketi, 1955ten sonra da devam etmiþtir. 1956daki yaþam pahalýlýðý göstergesini 100 olarak
alýrsak, gösterge, 1958de 109 ve 1960ta 110,7dir.
Ýþsizliðin artmasý, kapitalist rejimde iþçi sýnýfýnýn mutlak yoksullaþmasý eðiliminde olaðanüstü önem taþýyan bir etkendir. Kapitalist ülkelerde iþsizlik, kesintisiz, süreðen bir durum almýþtýr.
Tam iþsizlere, milyonlarca kýsmi iþsiz katýlmýþtýr. ABDde, Ýkinci
Dünya Savaþýndan sonra, tam iþsizlerin sayýsý 2-3 milyon, 1962de
ise, 4 milyondan fazlaydý. Bundan baþka, her yýl için 10 milyona
yakýn kýsmi iþsiz hesap edilmiþtir.
Yoksulluklar, acýlar, yalnýzca iþsizlerin yazgýsý deðildir. Ýþsizlik, tüm iþçi sýnýfýnýn durumunu kötüleþtirir. Çünkü kapitalistler,
bundan yararlanarak, çalýþtýrdýklarý iþçilerin ücretlerini düþürürler.
Ýþçi sýnýfýnýn yaþam düzeyinin düþme belirtilerinden biri de
kapitalist iþletmelerde emeðin gittikçe yeðinleþmesidir. Ýþ güvenliðinin yetersizliði ve emek yeðinleþmesinin aþýrýlýðý nedeniyle, iþ
kazalarý da gittikçe artmaktadýr. Örneðin, Amerikan fabrikalarýnda, her üç dakikada ya bir ölüm ya da bir sakatlanma olayý ve her
on saniyede bir iþ kazasý olur. [sayfa 114] Resmi istatistiklere göre,
1950 ile 1960 yýllarý arasýnda, Birleþik Amerikada 22 milyon iþ
kazasý olmuþtur, yani yýlda 2 milyon.
Mutlak yoksullaþma eðilimini tahlil ederken emperyalizmin sefalet ve yüksek ölüm oranýndan baþka miras býrakmadýðý
sömürge ve baðýmlý ülkelerdeki emekçilerin durumunu; tüm kapitalist ülkelerdeki zanaatçý ve köylü yýðýnlarýnýn yoksullaþmasýný
ve yýkýlýp gitmesini de hesaba katmak gerekir.
Ýþte, kapitalist ülkelerdeki yoksullaþma etkenlerinden bazýlarý kýsaca bunlardýr.
Mutlak yoksullaþmadan, iþçilerin yaþam düzeyinin yýldan
yýla, günden güne sürekli ve genel bir düþmesi anlaþýlmamalýdýr.
Kapitalist dünya ekonomisinin tümü içinde bu düzey düþerken,
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þu ya da bu ülkede, ya da birçok ülkede, bu düzey yükselebilir.
Kapitalist ülkelerde emekçilerin durumunu deðerlendirirken, iþçi
sýnýfýnýn þu ya da bu þekilde maddi düzeyinin, burjuvazi ile proletaryanýn güçleri arasýndaki iliþki tarafýndan belirlenmiþ olduðunu
unutmamak gerekir. Kapitalizmin bütün tarihi boyunca, iþçiler,
kendi varlýk koþullarýný iyileþtirme uðruna inançla savaþmýþlardýr.
Bu, iþçi sýnýfýnýn yaþam düzeyinin düþmesini dizginleyen bir etkendir.
Kapitalist dünyada, grev hareketi, yýldan yýla yaygýnlaþýyor.
ABDde grev hareketi, özel bir geniþleme gösterir. Ýkinci Dünya
Savaþý öncesinin on yýlý ile (1931-1940) savaþ sonrasýnýn on yýlýný
(1946-1955) kýyaslayarak, grev sayýsýný 22.021den 43.159a, grevci
sayýsýnýn 9,5 milyondan 26,5 milyona; kaydedilen iþgünü toplamýnýn 145 milyondan 434 milyona çýktýðýný saptarýz. 1962de,
ABDde, yaklaþýk 1,5 milyondan fazla iþçinin katýldýðý 3.500 grev
yapýldý. Grevler giderek daha inatçý ve daima daha uzun süreli
oluyor.
Bütün kapitalist dünyada grevlere katýlan iþçi ve hizmetlilerin sayýsý, (1956da) 14 milyondan 1960ta 54 milyona çýkmýþtýr,
yani hemen hemen 4 kat fazla. Ýþçi sýnýfý gittikçe yoðun bir politik
etkinlik gösteriyor. 1958de, bütün kapitalist dünyada, politik grevlere katýlan grevcilerin oraný yaklaþýk [sayfa 115] %43 iken, 1960ta bu
oran, %75e yaklaþmýþtýr.
Burjuva ve sað sosyalist ekonomistler, kapitalizmi iyi göstermek kaygýsýyla bir yýðýn teoriler ileri sürerek, kapitalist rejimdeki emekçi yýðýnlarýn mutlak ve nispi yoksullaþmasý üzerine
marksist-leninist teoriyi yalanlama çabasýna koyuldular.
Son zamanlarýn yaygýn teorilerinden en uydurma olaný,
halk kapitalizmi teorisidir. Þimdi bu, emperyalizmin emekçi yýðýnlarý aldatmakta kullandýðý resmi teori olmuþtur. Böylece, örneðin,
Birleþik Amerikada resmi bir danýþma ajansý, bu uydurma teoriyi
yayma görevini üstlenmiþtir. Bu örgütün yöneticilerinden birine
göre, halk kapitalizminin bugünkü Amerikan kapitalizmi ile Marx
ýn sözünü ettiði 100 yýl önceki Avrupa kapitalizmi arasýndaki farký
gösteren bir terim olmasý çok önemlidir.
Halk kapitalizmi teorisinin propogandacýlarýna göre, kapitalist düzende, iþçi ücretleri öylesine hýzlý artar ki, iþçilerle kapi-
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talistler arasýndaki sýnýf farklarý tamamen silinir. Ýþçi, kendi ücretiyle bir araba, bir ev, hisse senetleri satýn alýr, para biriktirir, birçok
iþletmelerin kârlarýna katýlýr. Savunucularýnýn iddiasýna göre halk
kapitalizmi, zenginler ile yoksullarýn yaþam tarzý arasýndaki uçurumu azaltarak gelirlerde devrim yapar; maddi mallar, toplum
üyeleri arasýnda, eþit þekilde üleþilir. Bunun sonucu olarak, eþitlik,
uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarýnýn yerine geçer, ve onlara göre marksizm-leninizmin sýnýf savaþýmý teorisi artýk zorunlu olmaktan çýkar, çünkü, her iþçi eðer çalýþkansa ve para biriktirirse kapitalist
haline gelebilir.
Bununla birlikte çürütülemez olgular, halk kapitalizmi teorisinin aldatýcý niteliðini gösterir. Bunun en iyi tanýtý, grev hareketinin geniþlemesidir. Toplumsal barýþý, sýnýflar uyumunu ileri
sürenler, kendi sýnýf çýkarlarý için emekçileri savaþýmdan vazgeçirmek amacýyla, iþçi hareketi içinde bölünmeyi kýþkýrtmak için, iþçi
sýnýfýný silahsýzlandýrmak ve onu devrimci savaþým olmadan da
kapitalist sistemin kötülüklerinin yokedilebileceðine inandýrmak
için tanýtlanamaz [sayfa 116] olaný tanýtlamaya çalýþýyorlar.
Kapitalist Birikimin Tarihsel Eðilimi
Sermaye birikimini bütün yönleriyle tahlil ettikten sonra
Marx, kapitalist birikimin tarihsel eðilimini ortaya koyar.
Kapitalist mülkiyetin çýkýþ noktasý, küçük üreticilerin özel
mülkiyetidir. Feodal rejimde, küçük meta ekonomisi parçalanmaya ve kapitalist öðeler belirmeye baþladý. Ama bu parçalanma
süreci çok yavaþ oldu. Ancak sermayenin ilkel birikim döneminde küçük üreticinin kabaca soyulmasýyla parçalanma süreci
tamamlandý. Sonuç: kapitalist mülkiyet egemen duruma geldi.
Üretim araçlarýnýn tastamam özel mülkiyeti üzerine kurulan burjuva üretim iliþkileri, geliþmesinin ilk aþamasýnda üretici
güçlerin hýzlý ilerlemesine katkýda bulunmuþtur: malzemenin artmasýna, yüzlerce ve binlerce iþçinin bir yerde toplaþmasýna yardým etti; üretim toplumsal bir nitelik kazandý.
Üretimin bu toplumsal niteliði, kapitalizme baðlý ekonomik
yasalarýn etkisi ile daha da belirginlik kazanýr. Kapitalizmin temel
ekonomik yasasý artý-deðer yasasý, iþçi sýnýfýnýn gittikçe artan
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sömürülmesini ve, bu temel üzerinde, sermayenin gittikçe büyüyen birikimini belirler. Sermayenin organik bileþimini artýran da,
üretimi merkezileþtiren de, sermayenin bu birikim sürecidir.
Üretimin toplumsallaþmasý süreci, sermaye kodamanlarýnýn
sayýca sürekli azalmasýyla atbaþý gider; sermaye kodamanlarý, toplumsal servetin giderek dikkate deðer bir miktarýný ellerinde toplar ve milyonlarca emekçinin kolektif emeðinin ürünlerini maledinirler.
Kapitalizm ilerleyip geliþtikçe üretim sürecinin toplumsal
niteliði ile özel mülkiyetin kapitalist biçimi arasýndaki çeliþki artar
ve özel mülkiyet, üretici güçlerin geliþmesine bir engel haline
gelir.
Emeðin sermaye yolu ile toplumsallaþmasý kapitalizmin [sayfa
117] ortadan kalkmasýnýn nesnel öncüllerini hazýrlar. Ama kapitalizmin iç yasalarýnýn eylemi de, bu ortadan kalkmanýn öznel öncüllerini yaratýr. Sermayenin artmasýyla, üretimin merkezileþmesi,
ayný zamanda olur. Ýþçi sýnýfý sayýca kabarýr ve ayný kapitalist üretim mekanizmasý ile biraraya gelir, örgütlenir ve yeni, sosyalist
toplumda üretimin yönetici rolüne kendini hazýrlar. Kapitalist birikim sýrasýnda iþsizlik büyür, iþçi sýnýfýnýn durumu aðýrlaþýr.
Savaþýmýn güçlenmesi de buradan gelir. Ýþçi sýnýfý, sefaletten ve
açlýktan, sömürüden ve kölelikten kurtulmak için izlenecek tek
yolun, devrim sonucu kapitalizmi kaldýrmak olduðunu giderek
daha iyi anlar.
Böylece, kapitalizm, kendi yokoluþunun nesnel ve öznel
öncüllerini kendisi hazýrlar. Kapitalist birikimin tarihsel eðilimi iþte
budur; özel mülkiyeti kamulaþtýrmak, kapitalizmi ortadan kaldýrmak ue sosyalizmin zaferini saðlamak için gerekli bütün koþullarý
bu eðilim hazýrlar.
Kapitalizmin kaçýnýlmaz yokoluþu, tarihsel geliþmenin bütün
akýþýyla doðrulanmýþ bulunuyor. Böylece, 1917de, Rus iþçi sýnýfý,
yoksul köylülük ile sýký ittifak halinde, ve baþýnda Leninin bulunduðu Komünist Partisi öncülüðünde, Büyük Sosyalist Ekim Devrimini tamamladý. Devrimci dönüþümler sýrasýnda, Sovyet
ülkelerinin iþçi sýnýfý, burjuvaziyi mülksüzleþtirdi, üretim araçlarýnýn özel mülkiyetini tasfiye etti ve onun yerine üretim araçlarýnýn toplumsal sosyalist mülkiyetini getirdi. Bundan dolayý, toplum
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üyeleri arasýnda yeni üretim iliþkileri, her türlü sömürüden kurtulmuþ insanlar arasýnda elbirliði ve sosyalist yardýmlaþma iliþkileri
de ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr. [sayfa 118]
Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra, ekonomik ve toplumsal
büyük dönüþümler yoluna, bugün sosyalizmi baþarýyla kurmakta
olan baþka birçok ülke halklarý da girmiþtir.
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM
ARTI-DEÐERÝN KARA DÖNÜÞMESÝ VE ÇEÞÝTLÝ
SÖMÜRÜCÜ GRUPLAR ARASINDA DAÐILIMI

1- SERMAYENÝN FARKLI ÞEKÝLLERE GÝRMESÝ
Daha önceki bölümlerde, proletarya ile sanayi burjuvazisi
arasýndaki iliþkileri irdelemiþtik. Öteki sömürücü gruplar olan ticari burjuvazinin, bankacýlarýn, tarým kapitalistlerinin, büyük toprak sahiplerinin de bulunduðu olgusunu hesaba katmamýþtýk.
Bunlarýn tümü de iþçi sýnýfýnýn sömürülmesine katýlýrlar ve iþçiler
tarafýndan yaratýlan artý-deðeri kendi aralarýnda paylaþýrlar. Burjuvaziyi, birbirinden farklý gruplara bölen nedenler de, ayný kapitalist üretim koþullarýnda aranmalýdýr.
Sermaye Hareketi
Sermaye, devamlý hareket halindedir. Hareketin durmasý
ya da yavaþlamasý, kapitaliste giden artý-deðerin azalmasý [sayfa 119]
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ya da tamamen yokolmasý demektir.
Kendi evrimi sýrasýnda sermaye, birçok aþamalardan geçer
ve farklý þekiller alýr.
Birinci aþamada, sermaye, para þeklinde dolaþým alanýnda görev yapar. Kapitalist, bu para ile, kapitalist üretim sürecini
hazýrlayan üretim araçlarý ve emek-gücü satýn alýr. Bu aþamada
sermaye hareketi, aþaðýdaki formülle gösterilebilir.
PM

E

Üa
(P-para, M-meta, E-emek-gücü, Üa üretim araçlarý.)
Böylece, sermaye, birinci aþamada para þeklinden bir baþka
þekle, üretici sermaye þekline geçer.
Ýkinci aþamada, sermaye, üretim alanýnda görev yapar.
Burada, ücretli iþçilerle üretim araçlarýnýn birleþtiði görülür. Ýþçilerin
emeði, artý-deðer dahil, yeni bir deðer içeren, yeni metalar üretir.
Bu aþamada sermayenin hareketi þu formülle ifade edilir:
E
M
.. Ü ... M
Üa
Böylece, bu aþamada, sermaye, üretici þeklinden meta
þekline geçer.
Üçüncü aþamada, sermaye, dolaþým alanýnda, yeniden görev yapar. Burada, üretilmiþ metalar paraya çevrilir. Ticari sermaye, para-sermayeye dönüþür. Bu aþamada sermayenin hareketi
þu þekilde gösterilir:
MP
Böylece hareketine para þeklinde baþlayan sermaye yeniden para þekline döner. Ama kapitalist, ilk yatýrdýðý sermayeden
[sayfa 120] daha fazla para alýr.
Sermayenin hareketi þu formülle gösterilebilir:
E
PM
..... Ü ... M ... P
Üa
Sermayenin bu hareketi, yani sermayenin ardarda bir
þekilden ötekine dönmesi ve üç aþamadan geçmesi, sermayenin
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devri (rotation) adýný alýr.
Sermayenin devri, iki dolaþým ve bir üretim aþamasýna
bölünür. Bundan dolayý, kapitalist yeniden-üretim, dolaþým süreci
ile üretim sürecinin baðlanmasýný gösterir. Bununla birlikte, üretim ile dolaþým her ne kadar bir bütün oluþturursa da, kesin rol
üretimdedir. Çünkü, artý-deðer, açýk olarak, üretimde yaratýlmýþtýr.
Farklý Sermaye Þekilleri ve Kapitalist Gruplar
Sanayi sermayesinin devri içinde geçirdiði üç aþamaya üç
sermaye þekli tekabül eder: para þekli, üretken þekli ve meta
þekli. Kapitalizm geliþtikçe sermayenin her türü de kendi kiþiliðini
buldu. Ticaret ve kredi alanlarýnda baðýmsýz þekilde görev yapmaya baþlayan ticari sermaye ve ikraz sermayesi, üretime baðlanan sermayeden ayrýldý. Sermayenin bu farklý þekilleri, burjuvazinin
farklý gruplarýna tekabül eder: sanayiciler, tüccarlar, bankacýlar.
Sanayici kapitalistlerin görevi, doðrudan doðruya iþçi sýnýfýnýn artý-emeðini, artý-deðeri kendine maletmekten ibarettir. Tüccar kapitalistlerin görevi, meta-sermayeyi, para-sermayeye
çevirmekten ibarettir. Ýkrazcý kapitalistlerin görevi, para-sermayeyi toplamaktan ve gerekli yere yatýrmaktan ibarettir. Her kapitalist grup, iþçi sýnýfýnýn yaratmýþ olduðu artý-deðerden payýný alýr.
[sayfa 121] (Burada belirtilen burjuva gruplarýndan ayrý olarak tarým
kapitalistleri de vardýr. Ýlke olarak, bunlarý, sanayi kapitalistlerinden farklý bir grup olarak almaya gerek yoktur.)
Bu grup kapitalistlere paralel olarak, sömürücü sýnýfa dahil
bir baþka grup daha vardýr: bunlar, toprak sahipleridir. En önemli
üretim araçlarýndan biri olan topraðýn sahibi olduklarýndan, bunlar, kapitalist toplum içinde özel bir yer tutarlar. Bunlar da artýdeðerin toplam kitlesinden kendi paylarýný alýrlar.
Toplumsal sermayenin, baðýmsýz sermayeler olarak, sanayici, tüccar ve ikraz sermayesi olarak farklý bölümlerde özelleþtirilmesi ve büyük toprak sahiplerinin varlýðý, sömürücüler arasýnda, artý-deðere sahip çýkma uðruna aþýrý bir rekabete neden
olmaktadýr. Her kapitalist tarafýndan sahip çýkýlan artý-deðer, kâr
þeklini alýr. Sanayici kapitalistler sanayici kârý, tüccarlar ticari kâr,
bankacýlar faiz, büyük toprak sahipleri de toprak rantý alýrlar.
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2- ORTALAMA KÂR VE ÜRETÝM FÝYATI
Üretim Giderleri ve Kâr Oraný
Kapitalist iþletmede üretilen metaýn deðeri üç bölüm içerir: 1) s deðiþmeyen sermaye deðeri (makinelerin, binalarýn deðerinin bir kýsmý, hammaddelerin, yakýtýn, vb. deðeri); 2) d deðiþen
sermaye deðeri ve 3) a artý-deðer.
Bu üç bölümden, kapitalist, ancak ilk ikisini ödemiþtir ve
kapitaliste göre üretim harcamalarý bunlardýr. Bu yüzden, kapitalist üretim harcamalarýný, deðiþmeyen sermaye þekline giren giderlerle deðiþen sermaye þekline giren giderler (s+d) oluþturur.
Kapitalist, kendi iþletmesinde üretilen metaý sattýðý zaman,
artý-deðer, kapitalist üretim harcamalarý üstünde bir fazlalýk olarak görünür. Kapitalist, iþletmesinin verimliliðini belirlerken, bu
fazlalýðý, üretime baðlanmýþ ya da önceden yatýrýlmýþ sermayeye
baðlar, yani üretim harcamalarýndan sayar. Sermaye toplamýna
katýlan artý-deðer kâr þeklinde ortaya çýkar. Kâr, üretime baðlanmýþ
sermaye toplamýna oraný içinde gözönüne alýnan artý-deðerdir ve
sermayeden doðmuþ [sayfa 122] bir þey gibi görünür. Gerçekte, kâr
bir artý-deðer meydana getirir ve ancak sermayenin deðiþen bölümü tarafýndan doðurulur. Bundan dolayý, Marx, kârý, artý-deðerin
deðiþmiþ þekli olarak niteler.
Kapitalist iþletmenin verimlilik derecesi, kâr oraný ile ölçülür.
Kâr oraný, artý-deðerin üretime baðlanan sermaye toplamýna oranýdýr ve yüzde ile ifade edilir. Örneðin, yatýrýlan sermaye (s+d)
200.000 dolar ise, (160.000s+40.000d), ve artý-deðer (a) yýlda 40.000
dolar olmuþsa, kâr oraný (k) þudur:
k=a/(s+d) xý %100=40.000/200.000 x %100=%20
Kâr oraný ile artý-deðer oranýný da birbirinden ayýrdetmek
gerekir. Bir ve ayný iþletmede kâr oraný, daima artý-deðer oranýndan düþüktür. Bu durumda artý-deðer oraný (a) þöyle ifade edilir:
a/d x %100=40.000/40.000 x %100=%100
Kâr oraný, kapitalist üretimin devindirici gücüdür. Kapitalist
sistemdeki kâr oranýnýn rolü üzerine, Ýngiliz sendikacý ve yayýmcýsý Ý. J. Dunning, ýsrarla þunu der: Güvenli bir yüzde 10 kâr ile
her yerde çalýþmaya razýdýr; kesin yüzde 20, iþtahýný kabartýr; yüz-
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de 50, küstahlaþtýrýr, yüzde 100, bütün insani yasalarý ayaklar altýna aldýrýr; yüzde 300 kâr ile, sahibini astýrma olasýlýðý bile olsa,
iþlemeyeceði cinayet, atýlamayacaðý tehlike yoktur.*
Bu ayýrdedici özellik, modern kapitalistlerin pratik tutumlarýyla tamamen doðrulanmýþtýr. Amerikan milyarderleri Morgan,
Rockefeller, Dupont ve benzerlerinin zenginlik ve kudretleri, insanlýðýn bütün yasalarýný ve bütün haklarýný çiðneyerek kurulmuþ
ve ayakta tutulmuþtur. [sayfa 123]
Ortalama Kâr Oranýnýn Oluþumu ve Üretim Fiyatý
Kapitalist ekonomi, her çeþit meta üreten, farklý birçok iþletmeden oluþmuþtur. Ayný cins meta üretimi yapan iþletmeler,
benzemez koþullar içinde çalýþýrlar. Bu iþletmeler, birbirlerinden
üretim oranlarý, teknik donatým düzeyi ve üretim organizasyonlarý bakýmýndan ayrýlýrlar. Sonra, farklý iþletmeler tarafýndan üretilen
metalarýn bireysel deðerleri de ayný deðildir. Ama bir sanayi dalýndaki, yani tek ve ayný bir daldaki kapitalistler arasýndaki rekabetin sonu, meta fiyatlarýnýn, kendi üretimleri için bireysel emek
giderleriyle de, kendi bireysel deðerleriyle de deðil, ama bu metalarýn pazardaki deðeriyle (toplumsal deðer) ölçülmesine varýr.
Metalarýn fiyatý, onlarýn pazar deðeriyle belirlenmiþ olduðundan, emek üretkenliði yüksek, daha iyi donatýlmýþ iþletmeler daha
elveriþli bir durumda olur. Dolayýsýyla, ek bir kâr ya da fazla-kâr
saðlarlar. Ama serbest rekabet olduðu için, bu durum hep böyle
kalmaz. Yüksek kâr, herkesi kendine çeker. Üretim tekniði daha
geri olan iþletme sahibi kapitalistler, araç ve gereçlerini yetkinleþtirerek, üretim tekniðini daha modern hale getirmeye çalýþýrlar,
iþçilerin çalýþmalarýný yeðinleþtirip, verimliliði artýrýrlar. Bundan þu
sonuç çýkar ki, bu iþletmelerde ürünlerin deðeri, ilerlemiþ
iþletmelerdeki bireysel deðerin düzeyine düþer ve bu deðer, artýk
toplumsal deðer, pazar deðeri haline gelir. Fazla-kar kaybolur.
Ama yeni teknik yetkinleþmeler, yukarda sözü geçen ya da baþka
iþletmelerin bir fazla-kar elde etmeleri için gerekli koþullarý yeni
baþtan yaratýr.
* K. Marks, Kapital, Birinci Cilt, s. 779 (67 nolu dipnot).
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Sanayi kollarýnýn kendi aralarýndaki iç rekabete paralel olarak, kapitalist toplum içinde, bir de sanayiler arasý bir rekabet,
yani üretimin çeþitli kollarýna sermaye yatýrmýþ kapitalistler arasýndaki rekabet vardýr. Bu tür rekabetin sonu, çeþitli kollardaki kâr
oranlarýnýn birbirine eþit kâr elde etmesine varýr.
Kapitalistler arasýndaki kâr oranlarýnýn birbirine eþit duruma nasýl geldiðini görelim. Toplum içinde üç sanayi [sayfa 124] kolu
olduðunu kabul edelim. Bunlar, deri ve kösele, dokuma ve makine yapýmý olsun. Bu kollara ayný önemde, ama organik bileþimleri
birbirlerinden farklý sermayeler yatýrýlmýþtýr. Bu kollardan herbiri
için yatýrýlan sermaye büyüklüðünün 100 birime eþit olduðunu
kabul edelim (örneðin, milyar dolar). Deri ve kösele sanayii için
70 birim deðiþmeyen sermaye ve 30 birim deðiþen sermaye; dokuma sanayii için 80 birim deðiþmeyen sermaye ve 20 birim deðiþen sermaye olarak hesaplansýn; makine yapýmý sermayesi de
90 birim ile 10 birim olsun. Bu iþkollarýndan herbirinde, artý-deðer
oranýný da %100e eþit varsayalým. Bu demektir ki, deri ve köselede 30 birim, dokumada 20 birim ve makine yapýmýnda 10 birim
artý-deðer üretilmiþ olacaktýr. Birinci iþkolundaki metalarýn deðeri
130a, ikinci iþkolundaki metalarýn deðeri 120ye, üçüncü iþkolundaki metalarýn deðeri 110a eþittir; ve üç iþkolundaki metalarýn
deðeri 360 birim olur.
Eðer, metalarýn kendi deðerlerine satýldýðý varsayýlýrsa, deri
ve köselede kâr oraný %30, dokumada %20 ve makine yapýmýnda
%10dur. Bu durum, deri ve kösele kapitalistleri için elveriþli, ama
makine yapýmý kapitalistleri için elveriþsizdir. Kâr elde etme
yarýþýnda, makine yapýmý kapitalistleri, makine yapýmýndaki sermayelerini deri ve kösele sanayiine aktarýrlar. Bu sermaye akýný
sonucu, deri ve kösele sanayii, talepten fazla meta üretecektir.
Bunu takiben de fiyatlar ve daha sonra da kâr oraný, örneðin
%20ye kadar, düþecektir.
Ayný zamanda, makine yapýmýndaki üretim azalacak, oysa
talep eskisi gibi kalacaktýr. Arz ve talep arasýndaki oran deðiþimi
iþletmecilere, fiyatlarý yükseltme fýrsatý verecektir. Sonuç olarak,
kâr oraný, örneðin %10dan %20ye yükselecektir.
Böylece sermayelerin bir iþkolundan diðer bir iþkoluna aktarýlmasý, farklý kâr oranlarýný bir ortalama kâr oranýna götürür.
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Artý-Deðer

Kâr Oraný

Meta deðeri

Kâr Ortalamasý

Ürün Fiyatý

Ürün Fiyatý ile Deðer
arasýndaki deðiþim

Deri ve Kösele
Dokuma
Makine Yapým
Toplam

Artý-deðer
Oraný

Sermayenin Organik
Bileþimi

Ortalama kâr oraný, farklý üretim dallarýna yatýrýlan eþit büyüklükte sermayeler için eþit bir kâr saðlar. Ortalama kar oranýnýn
oluþmasýyla, metalar, artýk kendi deðerleriyle [sayfa 125] (s+d+a)
deðil, üretim giderleri ve ortalama kârýn meydana getirdiði fiyatla
(s+d+k) satýlýrlar. Metaýn üretim giderleri artý ortalama kâra eþit
fiyata üretim fiyatý denir.
Farklý kâr oranlarýnýn ortalama bir orana eþitlenmesi, ürün
fiyatýnýn oluþmasý, aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir:

70s+30d %100
80s+20d %100
90s+10d %100
240s+60d 100

30
20
10
60

30
20
10
20

130
120
110
360

20
20
20
20

120
120
120
360

-10
0
+10
-

Tabloda gösterildiði gibi, farklý kâr oranlarý, ortalama bir
orana getirilmiþtir. Ürün fiyatý, meta deðerinin dýþýna çýkmýþtýr. Þu
iþkolunda deðerin üstüne yükselmiþ, bu iþkolunda deðerin altýna
düþmüþtür.
Sermayenin organik bileþimi düþük olan iþkollarýnda (örneðimizde, deri ve kösele sanayileri sözkonusudur) ürün fiyatý deðerin altýnda bulunur ve kâr, üretilen artý-deðerden düþüktür. Sermayenin organik bileþimi ortalama olan iþkollarýnda, ürün fiyatlarý
ile deðer ve kâr ile artý-deðer uyuþur. Sermayenin organik bileþimi
yüksek olan iþkollarýnda (örneðimizde, makine yapýmý sözkonusudur), ürün fiyatlarý deðerden ve kâr da artý-deðerden yüksektir.
Ürün fiyatýnýn deðer üzerindeki bu fazlalýðý, sermayenin organik
bileþimi düþük olan sanayi kollarýnda, iþçiler tarafýndan yaratýlmýþtýr. Ama buna, sermayenin organik bileþimi yüksek olan iþkollarýndaki kapitalistler sahip çýkar.
Bundan dolayýdýr ki, iþçiler, yalnýz kendilerini istihdam eden
kapitalistler tarafýndan deðil, kapitalist sýnýfýn tümü [sayfa 126] tarafýn-
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dan sömürülmüþ olurlar. Bütün kapitalist sýnýfýn, iþçilerin sömürülme derecesini artýrmakta yararý vardýr, çünkü bu, ortalama kâr
oranýnýn artmasýna varacaktýr. Kapitalistlerin proletaryaya karþý
sýnýf savaþýmýnda tek cephe kurmalarý buradan gelir. Tüm kapitalist sýnýf tarafýndan sömürülmekte olan iþçi sýnýfý da, sýnýf dayanýþmasýný ayný þekilde uygulamak ve tek cephe kurmak zorundadýr. Ýþçilerin kýsmi çýkarlarý uðruna tek tek kapitalistlere karþý savaþým, sermaye boyunduruðunu, kapitalist sömürü boyunduruðunu, ancak kapitalizmi kaldýrarak atabilecek olan iþçi sýnýfýnýn durumunu köklü olarak deðiþtiremez. Bu sonuç, proletaryanýn sýnýf
savaþýmý bakýmýndan marksist ortalama kâr oraný teorisinin önemli
politik rolünü gösterir.
Böylece, metalarýn, kapitalist rejimde, kendi deðerleriyle
deðil, üretim fiyatlarýyla satýldýklarýný saptamýþ bulunuyoruz. Bununla birlikte bu, deðer yasasýnýn çiðnendiði anlamýna gelmez.
Ürün fiyatý, deðerin bir þekil deðiþtirmesinden ibarettir. Bazý kapitalistler metalarýný, deðerinin üzerinde, bazýlarý da deðerinin altýnda fiyatlarla satarlar. Ama bütün kapitalistler, metalarýn deðerlerinin
topunu alýrlar ve bütün kapitalist sýnýfýn kârlarý, toplumda meydana getirilmiþ tüm artý-deðer kitlesine uygun düþer. Bütün toplum
ölçüsünde ürün fiyatlarýnýn toplamý, meta deðerlerinin toplamýna
eþittir, ve kâr kitlesi de bütün artý-deðer kitlesine eþit olur. Böylece, deðer yasasý etkisini üretim fiyatlarý arasýnda göstermiþ oluyor.
Kâr Oranýnýn Düþme Eðilimi
Kapitalizm geliþtikçe sermayenin organik bileþimi artar. Bu,
hammadde kitlesiyle iþletmelerdeki makinelerin ve donatýmlarýn
miktar bakýmýndan artmasý demektir. Ýþçi sayýsý da artar, ama daha yavaþ olarak. Bu nedenle, deðiþen sermaye, deðiþmeyen sermayeye göre daha yavaþ ilerler. Ama sermayenin organik bileþimi
yükseldiði oranda, kâr oraný düþer. Bununla birlikte bu, kâr kitlesinin de ayný oranda [sayfa 127] düþtüðü anlamýna gelmez. Ýþte bir
örnek: 70s+30d olarak meydana gelen 100 milyarlýk toplumsal
sermaye 20 yýlda iki kat bir artýþla 200 milyar dolara ulaþýyor.
Organik bileþimi 160s+40d olmak üzere çoðalmýþtýr. Baþlangýçta
%100 bir artý-deðer oraný ile kâr kitlesi 30 milyar dolara eþitti;
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ikinci durumda, kâr kitlesi 40 milyara eþit oldu. Ayný zamanda kâr
oraný, %30dan %20ye düþtü. kâr oranýnýn düþmesi (sermayenin
organik bileþiminin çoðalmasý kaçýnýlmaz oldukça) kaçýnýlmazdýr. Bununla birlikte, bu düþmeyi engelleyen bir dizi etken araya
girer.
Kâr oranýnýn düþmesini engelleyen baþlýca etken, iþçilerin
sömürülme derecesinin yükseltilmesidir. Gene örneðimizi alalým.
Ýkinci durumda, sömürme derecesinin %200e eþdeðerde arttýðýný kabul edelim. Artýk gerçekleþmiþ olan kâr, 80 milyar dolar, ve
kâr oraný,
80/(160+40) x %100=%40 olacaktýr.
Böylece, iþçi sýnýfýnýn sömürülme derecesinin artmasý, kâr
oranýnýn da artmasýna varýyor.
Kâr oranýnýn düþmesini engelleyen öbür etkenler: ücretlerin emek-gücü deðeri altýna düþmesi; deðiþmeyen sermayede,
iþçilerin yaþamýna ve saðlýðýna zararlý tasarruf fonlarý, vb.
Bütün bu etkenler, kâr oranýnýn düþmesini ortadan kaldýrmak þöyle dursun, onu hafifletmekten ve ona eðilimsel bir nitelik
vermekten baþka bir þey yapmazlar.
Kâr oranýnýn düþme eðilimi, kapitalist çeliþkileri önemli þekilde keskinleþtirir. Proletarya ile burjuvazi arasýndaki çeliþki keskinleþir; burjuvazi, kâr oranýnýn düþmesini engelleme kaygýsýyla,
iþçi sýnýfýnýn sömürüsünü yeðinleþtirir. Bu çeliþkiler, sermayelerini, kâr oraný yüksek olan iþkollarýna kaydýran kapitalistler kampýnda da katmerleþir. Giderek, kapitalistler arasýnda azgýn bir rekabet baþlar. Ve sonunda, bazý kapitalistler yýkýlýr gider, bazýlarý
da daha fazla zenginleþir. [sayfa 128] Çeliþkiler, kapitalist güçler arasýnda da ayný þekilde keskinleþir. Daha yüksek bir kâr elde etmek
için, sanayi bakýmýndan geliþmiþ devletlerin sermayeleri, emekgücünün daha ucuz, sermayenin organik bileþiminin daha düþük
olduðu az geliþmiþ ülkelere doðru akmaya baþlar.
Kapitalist çeliþkiler keskinleþirken, kâr oranýnýn düþme eðilimi yasasý, kapitalist üretim tarzýnýn tarihsel darlýðýný ve onun dayanýksýz niteliðini günýþýðýna çýkarýr.
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3- TÝCARÝ KÂR
Sanayi Sermayesi ve Ticari Sermaye
Artý-deðer, üretim süreci içinde, iþçi sýnýfýnýn emeði ile yaratýlmýþtýr. Artý-deðere, ilkin iþletme sahibi olan sanayi kapitalisti
sahip çýkar. Artý-deðer, ticaret kapitalistleri dahil, sömürücü sýnýfýn bütün öteki gruplarýna, sanayici kapitalistten geçerek gider.
Sanayi kapitalisti, artý-deðerin bir bölümünü neden tüccara býrakýr? Kapitalist ekonomide, üretilen metalar, satýþa çýkarýlýr. Bundan dolayý, metalarýn yalnýzca üretilmiþ olmasý yeterli deðildir.
Onlarýn bir de satýlma iþi vardýr. Sanayici kapitalist, genel kural
olarak metaýný, tüketiciye ulaþtýracak olan tüccara satar.
Tüccar kapitalistin görevi, meta-sermayeyi para-sermayeye
çevirmekten ibarettir. Eðer ticaret kapitalisti olmasaydý, sanayici
kapitalist, yerel ticarethaneler açmak ve onlarý iþletmek için tezgahtar vb. tutmak amacýyla ek bir sermayeye gereksinme duyacaktý. Ama sanayici kapitalist bunu tüccara býraktý. Toplumsal
planda, ticari sermaye, tamýtamýna sanayi sermayesinden ayrýlan
ek sermayeyi oluþturur; bu sermaye, kârýn bir bölümünden yararlanan tüccar kapitalistlerin sermayesi þeklinde, sanayi sermayesinin karþýsýna çýkar. Tüccarlarýn aldýðý kâra, ticari kâr denir. [sayfa 129]
Ticari Kârýn Kaynaðý
Ticari kâr, artý-deðerin bir bölümünü oluþturur. Bu artý-deðer
bölümünü, sanayici, metalarýný satmayý üzerine alan tüccara býrakýr. Sanayici kapitalistler metalarýný tüccarlara, üretim fiyatlarýnýn altýnda bir fiyata satar. Tüccar da, bu metalarý, üretim fiyatlarý
üzerinden satar. Kapitalist tüccarlar, bu farka sahip olurken, bütün
sanayiciler gibi, sermayelerinden ortalama bir kâr elde ederler.
Kapitalist tüccarýn karý, ortalama kârýn altýna düþerse, ticaret, zararýna olur ve tüccar, sermayesiyle birlikte sanayiye geçer. Sanayici
ve tüccar ortalama bir kâr gerçekleþtirirler. Bununla birlikte bu,
onlarýn eþit bir kâr quantumu elde edecekleri anlamýna gelmez.
Pek doðaldýr ki, sanayici kapitalistler, tüccarlarýn meta satýþýna
ayýrdýklarý sermayeden çok daha fazlasýný üretime yatýrarak, daha
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yüksek bir kâr quantumu elde edeceklerdir. Ama yatýrýlan sermaye payý eþitse, onlarýn kârlarý da eþit olur.
Ticari kâr þekline dönmekle, artý-deðer, tanýnmayacak bir
kýlýða girer. Ticari sermaye üretime katýlmaz, ve kârýn bizzat ticari
iþlem sonucunda, yani dolaþým sýrasýnda ortaya çýktýðý sanýlýr.
Dolaþým Harcamalarý
Metalarýn satýþa çýkmasý, dolaþým harcamalarý adý verilen
bazý giderleri gerektirir.
Kapitalist dolaþým harcamalarý ikiye ayrýlýr. Gerçek anlamda harcamalar, metalarýn alýmýna ve satýmýna doðrudan doðruya
baðlý bulunan giderlerdir. Bunlar, metaýn paraya ve paranýn metaya dönmesi bakýmýndan zorunlu giderlerdir. Büyük kýsmý personele ödenen giderler, ticari bürolarýn yönetim, ilan giderleriyle,
spekülasyon ve rekabetin rasgele ortaya çýkardýðý giderler, buraya girer. Gerçek dolaþým harcamalarý, metaya hiçbir deðer katmazlar ve sanayici kapitalistlerden alýnan artý-deðerin bir bölümü
ile kapitalistler tarafýndan [sayfa 130] karþýlanmýþtýr. Sözkonusu giderlerin büyük bir bölümünü, kapitalist ticaretin dolaþým harcamalarý oluþturur.
Dolaþým alanýnda üretim sürecinin devamýný kapsayan giderler, toplum için zorunlu olan ve kapitalist ekonominin özel
niteliklerine baðlý bulunmayan harcamalarý içerirler: metalarýn
muhafaza ve depolanmasý, tamamlanmasý, taþýnmasý, ambalajý
vb.. Her ürün, ancak tüketime hazýr bir duruma getirildiði zaman
tüketiciye teslim edilir. Metalarýn tamamlanmasý, taþýnmasý, ambalajý, metalarýn deðerine yeni bir deðer katar; ve bundan dolayýdýr ki, dolaþým harcamalarý üretim harcamalarýndan ayrýlmaz.
Kapitalist rejimde dolaþým harcamalarý, en baþta da özellikle reklamýn yolaçtýðý harcamalar durmadan artar. Dolaþým harcamalarýnýn çoðalmasý, burjuva toplumu içinde asalaklýðýn yaygýnlýk kazandýðýný gösterir. Kapitalist ülkelerde dolaþým harcamalarý, perakende ticaret tutarýnýn hemen hemen üçte-birini oluþturur
ve emekçilerin sýrtýnda aðýr bir yüktür.
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Kapitalist Ticaret Þekilleri
Dýþ Ticaret
Bugünkü kapitalist ekonomide iç ticaret, baþlýca iki þekle
girer: toptan ticaret ve perakende ticaret. Toptan ticaret (sanayici
ve tüccar) kapitalistler arasýnda yapýlýr. Perakende ticaret, metalarýn doðrudan doðruya halka satýlmasýdýr.
Toptan ticaretin bir büyük önemi meta borsalarýna baðlanmýþ olmasýdýr. Ticaretin örnek parçalar (eþantiyonlar) üzerinden yapýldýðý, metalarýn arz ve talebinin ülke çapýnda, ve çok kez
de bütün kapitalist dünya çapýnda yansýtýldýðý borsa, pazarýn özel
bir þeklidir.
Dýþ ticaret, yani ülkeler arasýnda yapýlan ticaret, ihracat ve
ithalat þeklindedir. Ýhracat ve ithalat arasýnda (fiyatlar üzerine kurulan) oran, ticari dengeyi belirler. Ticari denge, aktif ya da pasif
olabilir. Ýhracat ithalattan fazla olursa, ticari denge aktiftir. Ýthalat
ihracattan fazla olursa, ticari denge [sayfa 131] pasiftir.
Metalarýn dýþ pazarlarda satýlmasý, kapitalistlere, üretim hacmini büyütme ve böylece de kazançlarýný artýrma olanaðý verir.
Sanayi bakýmýndan ileri ülkelerin kapitalistleri, azgeliþmiþ ülkeler
ile ticaret yapmaktan, özellikle kârlý çýkarlar. Bu durum, sýnai maddelerin, geri kalmýþ ülkelere, nispeten daha yüksek fiyatlarla akýtýlmasýna karþýlýk, hammaddelerin oralardan daha düþük fiyatlarla
satýn alýnmasýna dayanýr. Dýþ ticaret, geliþmiþ ülkeler için, geri
kalmýþ ülkeleri, ekonomik bakýmdan köleleþtirme yollarýndan biridir.
4- ÝKRAZ SERMAYESÝ.
HÝSSE SENETLÝ ORTAKLIKLAR
Ýkraz Sermayesi ve Faiz
Sermayenin devri sýrasýnda yalnýzca ticaret sermayesi deðil, ikraz sermayesi (capital de prét) þekline giren para-sermaye
de özel bir biçim alýr. Kullanýlabilir para-sermaye nereden gelir?
Örne-ðin, sanayici, her ay, kullanýma hazýr bir meta satýyor ve altý
ayda bir hammaddeler satýn alýyor, ayrýca elinde beþ ay kullana-
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bileceði para var. Kapitalist, bir yandan sabit sermayenin yýpranmýþ
bölümlerinin yenilenmesine yönelik para biriktirirken, bir yandan
da elinde hemen kullanabileceði para tutarlarý oluþur. Bu toplam
paralarý, ancak birkaç yýl sonra, yeni bir avadanlýk satýn almak
için harcayacaktýr.
Bir baþka zamanda da, kapitalist, paraya gereksinme duyuyor. Örneðin, kullanýma hazýr metalarýný satamadý ve hammaddeler satýn almasý gerekti.
Buna göre, bir kapitalist geçici olarak fazladan para-sermayeye sahip, baþka bir kapitalistin ise böyle bir sermayeye gereksinmesi var. Kullanýma hazýr sermayenin sahibi olan kapitalist,
bu paralarý bir an için yararlanmak üzere öteki kapitalistlere verir.
Ýkraz sermayesi, belirli bir vadeyle, faiz adý verilen bir gelir karþýlýðýnda, ödünç olarak verilen para-sermayedir. [sayfa 132]
Faiz, kendisine borç para verilen sanayici ya da tüccar
kapitalist tarafýndan para sahibi kapitaliste verilen bir kazanç bölümüdür. Sanayici ya da tüccar kapitalist, kendisine verilen borç
parayý üretime ya da ticarete yatýrýr. Bundan dolayýdýr ki, ikraz
sermayesinin ayýrýcý özelliði, ikraz sermayesinin asýl sahibinden
baþka bir kapitalist tarafýndan kullanýlmýþ olmasýdýr. Sanayici, ikraz
sermayesinin üretimde kullanýlmasý sayesinde iþçiler tutar, ve onlardan artý-deðer saðlar. Bu artý-deðerin bir bölümü, sanayici kapitalist tarafýndan, faiz þekli altýnda ikrazcýya ödenir. Böylece,
borcun faizi, artý-deðerin þekillerinden biridir.
Sanayici kapitalist, örneðin, 100.000 dolar borç aldý. Ortalama %20 kârla, bu sermaye üzerinden kâr toplamý 20.000 dolara
yükselecektir. Sanayici kapitalistin ikrazcý kapitaliste aktardýðý kâr,
bu 20.000 dolarlýk kâr üzerindedir. 100.000 dolar karþýlýðý ikrazcýya
ödenecek faiz derecesi, ya da faiz oraný (Faiz oraný, ikraz edilen
sermaye ile, faizler toplamý arasýndaki orandýr.) 3 olursa, 20.000
dolarlýk kârdan 3.000i ikrazcýya devredilmiþ demektir. Kârýn geri
kalan 17.000 dolarlýk bölümüne ise, sanayici kapitalist tarafindan
sahip çýkýlýr. Kârýn bu kesimine iþletmeci kazancý denir.
Ýþletmeci kazancý ve faiz olarak bölüþülen ortalama kâr
oraný, ikraz sermayesinin arz ve talebi arasýndaki iliþkiye baðlýdýr.
Para-sermaye talebi arttýkça faiz oraný da yükselir ve para-sermaye talebi azaldýkça faiz oraný da düþer. Faiz, ortalama kârýn ancak
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bir bölümü olduðundan, faiz oraný, ortalama kar oranýný geçemez.
Kapitalizmin geliþmesiyle faiz oraný düþme eðilimi gösterir. Bu, önce kâr oranýnýn düþme eðilimi nedeniyle olur. Ýkinci
olarak da, kapitalizmin geliþmesiyle ikraz sermayesinin quantumu
önemli þekilde artar. Sermaye arzý, talebe üstün gelir. Ýþte, ikraz
faizi oranýndaki düþmeyi belirleyen nedenler bunlardýr. [sayfa 133]
Kapitalist Kredi Banka ve Bankacý Kârý
Ýkraz sennayesinin hareketi, kredi þeklinde gerçekleþir. Kapitalist kredinin iki biçimi vardýr: ticari kredi ve banka kredisi.
Ticari kredi, sanayici ve tüccar kapitalistler, birbirlerine kredili meta sattýklarý ve karþýlýðýnda, belirli bir miktar parayý, belirli
bir süre sonunda ödemek üzere, birbirlerini yükümlülük altýna
sokan bir borç senedi aldýklarý durumlarda ortaya çýkar.
Banka kredisi, tüccar ve sanayicilere bankacýlar tarafýndan
verilen kredilerdir. Bankalarda toplanan emre hazýr para-sermaye
burada kullanýlýr.
Kapitalist rejimde, banka, borç alanlarla (emprunteurs) kredi açanlar arasýnda aracý rol oynayan kapitalist bir iþletmedir.
Bankalarýn faaliyeti þundan ibarettir: bankalar, sermayeleri ve kullanýlabilir ve faal olmayan gelirleri toplayarak, onlarý, kapitalistlerin ve hatta burjuva devletin emrine hazýr tutar. Ayrýca bankacýlar,
doðrudan doðruya, sýnai ve ticari iþletmelere, kapitalist olarak,
sermaye yatýrýmýnda da bulunurlar.
Diðer kapitalist iþletmelerde olduðu gibi, banka faaliyetinin
amacý, kazanç saðlamaktýr. Bir bankanýn kâr kaynaðý, üretimde
yaratýlan artý-deðerdir. Banka kârýný, ikraz toplamlarý için banka
tarafýndan alýnan faiz ile mevduatlar için bankanýn ödediði faiz
arasýndaki fark oluþturur. Mevduat, kapitalistler, tüccarlar, toprak
sahipleri ve nüfusun öteki tabakalarý tarafýndan bankaya yatýrýlan,
kullanýlabilir parasal kaynaklardýr. Mevduata ayrýlan daha az bir
faizle, ikrazlar toplamýndan peþin aldýðý (daha yüksek) faiz arasýndaki farký, banka, kendine maleder. Banka iþlemlerinin yürütülmesine baðlý giderler, bu toplamdan kapatýlýr. Kalan toplam ise,
banka kazancýný oluþturur. Kapitalist rekabet, bu kârý, kendiliðin-
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den, bankanýn kendi sermayesine göre ortalama kar oraný düzeyine indirir. Banka sermayelerinin en büyük [sayfa 134] bölümünü,
mevduat yolu ile elde edilen, istikraz edilmiþ sermaye meydana
getirmiþtir.
Bankalar kredi iþlemlerinde oynadýklarý aracý rollerinden
fazla olarak, kapitalistler arasýndaki hesaplarý düzenler ve kapitalistlerin hesaplarý konusunda her çeþit mali iþlemler yaparlar.
Bundan dolayý, banka, birçok kapitalist için kasadar rolü oynar.
Kapitalist rejimde, bankalar, ekonomi dallarý arasýnda, para
kaynaklarýnýn kendiliðinden daðýlýmý için bir çeþit mekanizma
oluþtururlar. Bununla birlikte, bu daðýlým, toplum yararýna deðil,
kapitalistlerin yararýna olmuþtur. Çeþitli ekonomi dallarýný, kendi
aralarýnda sýkýsýkýya baðlayan kapitalist kredi, emeðin toplumsallaþmaya itilmesine katkýda bulunur.
Bununla birlikte, bu toplumsallaþma, üretim araçlarýnýn özel
mülkiyet temeli üzerinde olur. Kredi geliþmesi, bu arada, kapitalist üretim tarzýna baðlý çeliþkileri daha da keskinleþtirir ve kapitalist üretimdeki anarþiyi artýrýr.
Hisse Senetli Ortaklýk
Kapitalizmin þafaðýnda, fabrika ve iþletmeler, bireysel
iþletmeciler tarafýndan kurulmuþlardý. Ama daha sonra, demiryollarý, limanlar vb. gibi dev eserlere bireysel sermayenin gücü yetmez oldu. 19uncu yüzyýlýn ikinci yarýsýndan baþlayarak, sanayide,
demiryollarý yapýmýnda ve banka kurmada, yaygýn þekilde hisse
senetli ortaklýða geçilmiþtir. Hisse senetli ortaklýk (la société par
actions), sermayesi üyeleri tarafýndan yapýlan ödemelerden oluþan, üyelerinin yatýrdýklarý meblaðlar oranýnda hisse senedine sahip olduðu bir iþletme þeklidir. Hisse senedi, sahibine, iþletme gelirinden bir pay, yani bir temettü alma hakkýný verir. Hisse senetleri, hisse senedi kuru denilen belirli bir fiyatla, deðerler borsasýnda
satýlýr ve alýnýrlar. Deðerler borsasý, deðerlerin, her þeyden önce
de hisse senetlerinin pazarýdýr. Hisse senetlerinin alýnýp satýldýðý
ve kurlarýnýn takdir edildiði yer, borsadýr.
Kur ya da hisse senetlerinin fiyatý iki etkene baðlýdýr: [sayfa
135] 1) bankalarýn mevduat için ödedikleri faiz oraný, ve 2) her
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hisse senedinin getirdiði yýllýk gelir. 100 dolarlýk bir hisse senedi,
yýlda 10 dolar gelir saðlarsa, bu hisse senedi öyle bir para toplamýna satýlmalýdýr ki, bu para bankaya yatýrýldýðýnda, faiz þeklinde
gene yýlda ayný 10 dolarý getirmiþ olsun. Bankanýn mevduat için
yýlda %5 ödediðini kabul edelim. Bu durumda, hisse senedi 200
dolara satýlmýþ olacaktýr, çünkü bankaya yatýrýlmýþ olan bu para,
sahibine, yýlda 10 dolara eþit bir gelir saðlayacaktýr.
Hisse senetli ortaklýðýn faaliyetini örgütlendirip yürütmek
için hissedarlar genel kurulu, seçim yoluyla, yönetim kurulunu
seçer ve yöneticiler ve imza sahiplerini atar. Genel kurulda oy sayýsý hisse senetlerinin sayýsýna göredir. Ama hisse senetlerinin
miktar bakýmýndan çoðu, genel kural olarak, büyük kapitalistler
azýnlýðýnýn elinde bulunduðu için, pratikte de hisse senetli ortaklýðýn sahibi, bu azýnlýktýr. Deneyim, iþletmenin mutlak sahibi olmak içim hisse senetlerinin yarýsýndan daha azýna sahip olmanýn
yettiðini göstermiþtir. Bir tek kiþi ya da birbirlerine baðlý kiþiler
grubu tarafýndan elde tutulmuþ olan ve ortaklýk içinde rakipsiz
egemenlik kurmaya olanak veren hisse senedi sayýsý, büyük hisse senetleri paketi adýný alýr.
Deðer þekli altýnda varolan (hisse senetleri, tahviller) ve
elinde bulunduranlara bir gelir getiren sermayeye, itibari sermaye
(capital fictif) denir. Senetlerin bu adý almalarý, kendi baþlarýna
bir deðer taþýmamalarýndan dolayýdýr. Ancak, dolaylý olarak, gerçek (efektif) sermaye hareketini yansýtýrlar.
Hisse senetli ortaklýklarýn çoðalmasý, giderek, kapitalistleri,
faiz ve temettüden kazanç saðlayan kimseler durumuna getirmiþtir. Oysa, iþletmelerin yönetimi, ücretli kiþiler, yöneticiler ve
müdürler tarafýndan yürütülür. Böylece de, kapitalist mülkiyetin
asalak niteliði daima yeðinlik kazanýr.
Hisse senetleri bütün halk tabakalarý arasýna yayýlýp yerleþmiþtir. Bu durum, kapitalistlerin çýkarýnadýr: hisse senetleri alýcýlarý arttýkça, hisse senetli ortaklýklarý yöneten [sayfa 136] büyük hisse
sahiplerinin ellerinde toplanan sermaye de artar. Bu hisse senetlerinin bazý emekçi gruplarý tarafýndan satýn alýnmasý, burjuva ideologlarýna sermayenin demokratizasyonu teorisini göklere çýkarma olanaðýný vermiþtir. Bu teori, hisse senetli iþletmeler þeklinin
geliþmesiyle kapitalizmin niteliðinin deðiþtiðini, her emekçinin,
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bir hisse senedi satýn alarak hisse senetli ortaklýðýn ortak-sahibi
olacaðýný ve yönetime katýlabileceðini ileri sürer. Gerçekte, anonim ortaklýklar, tamamen büyük hisse senetleri paketini ellerinde
bulunduran büyük kapitalistler tarafýndan yönetilir. Hisse-senedisermayenin bütün üstünlüklerinden yararlananlar, bu kapitalistlerdir. Senetlerin küçük bir bölümüne sahip olan emekçilerin,
hisse senetli ortaklýklarýn yönetiminde bir rolleri ne vardýr ve ne
de olabilir.
Daha yukarda, artý-deðerin kâra nasýl dönüþtüðünü ve sanayicilerin, tüccarlarýn ve bankacýlarýn onu nasýl elde ettiklerini
saptamýþtýk. Ama, kapitalist rejimde bir sömürücü grup daha vardýr. Bunlar, büyük toprak sahipleridir. Onlar da, kapitalist toprak
rantý þekline giren artý-deðerin bir bölümünden eþit olarak yararlanýrlar.
5- KAPÝTALÝST REJÝMDE TOPRAK RANTI VE
TOPRAK ÝLÝÞKÝLERÝ
Kapitalist Toprak Rantý
Toprak rantý nereden gelir? Onu kim üretir ve o toprak sahibinin eline nasýl varýr? Bu sorularý yanýtlayan marksizm-leninizm, ücretli emeðin sömürüsü üzerine kurulmuþ olan kapitalist
bir tarýmýn varlýðýndan hareket eder. Toprak sahibi ile kapitalistin,
farklý iki kiþi olduðu da varsayýlmýþtýr.
Toprak sahibinin kendisi tarýmla uðraþmaz. Tarýmsal üretim alanýna sermaye yatýrmaya kararlý kapitaliste, topraðýný kiraya
verir. Artý-deðer yaratan iþçileri, sermayesini topraða yatýran kapitalist tutar. Artý-deðer, her þeyden önce, [sayfa 137] bu artý-deðeri iki
bölüme ayýran kapitalist-kiracýnýn elinde toplanýr. Kapitalist-kiracý, onun birini kendine ayýrýr; bu, yatýrýlan sermaye üzerinden,
ortalama kâr oranýna eþdeðerde olan kendi kârýdýr. Ortalama kârýn
üstünde, fazladan kâr olan öteki bölümü ise, toprak sahibine ayrýlmýþtýr. Ýþte, toprak rantýný oluþturan, artý-deðerin bu bölümüdür.
Kapitalist-kiracýnýn tuttuðu iþçiler tarafýndan yaratýlan artý-deðerin
bir bölümü, neden toprak sahibinin malý oluyor? Nedeni
basit, o, topraðýn sahibidir ve onun izni olmadan hiç kimse o
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topraðý iþletme hakkýna sahip deðildir. Bu nedenle, toprak rantýnýn, toprak özel mülkiyetinin gerçekleþmesinin ekonomik þekli
olduðu söylenir. Eðer kapitalist, topraðýn da sahibi olsaydý, tarým
iþçileri tarafýndan yaratýlan artý-deðerin tümüne o sahip çýkacaktý.
Kapitalist rejimde toprak rantý, feodal toprak rantýndan farklýdýr. Feodalizmde toprak rantý, þekli ne olursa olsun (emek olarak, ayni olarak, para olarak temsil edilsin), baþlýca iki sýnýf olan
toprak sahipleri ile serf köylüler arasýndaki feodal üretim iliþkilerini
ifade ediyordu. Kapitalist rejimde ise, toprak rantý, üç sýnýf arasýndaki iliþkileri ifade eder: toprak sahipleri, kiracý-kapitalistler ve
tarým ücretlileri. Feodal rejimde, rant, köylüler tarafýndan (feodal
beye) teslim edilen artý-ürünün (surproduit) tamamýdýr. Kapitalist
rejimde ise artý-deðer, sömürücü iki sýnýf arasýnda bölüþülür: kiracý-kapitalistler ve toprak sahipleri.
Farklýlýk rantý ile mutlak rantý ayýrdetmek gerekir. Bu rant
þekillerinin varlýðý, Leninin belirtiði gibi, iki tür tekele baðlýdýr: biri,
iþletme konusu olarak toprak üzerinde kurulan tekel, ki bu farklýlýk rantýnýn kaynaðýný oluþturur; ikincisi toprak özel mülkiyetinden
gelen tekel, ki mutlak rantýn doðuþu da buradan gelir.
Farklýlýk Rantý
Sanayide, metaýn deðeri ve üretim fiyatý, üretimin ortalama koþullarýyla belirlenmiþtir. Tarýmda, tarýmsal aþlýklarýn [sayfa 138]
üretim fiyatý, ortalama üretim koþullarýyla deðil, en verimsiz topraklarda yapýlan üretim koþullarý tarafýndan belirlenir. Topraðý,
yüzölçümü sýnýrlý olduðundan, büyütmek olanaðý yoktur. Ýyi ve
orta topraklarý kiralayan kiracýlar, kötü topraklarý kiralayan kiracýlardan daha elveriþli bir durumda bulunurlar. Farklý topraklar
üzerindeki bu kiracýlar tekeli, topraklar iþletme konusu olduðu
sürece, gelirlerde farklar doðuracaktýr. Farklýlýk rantý, daha elveriþli
koþullar içinde bulunan iþletmelerde elde edilen, ortalama kârýn
üstünde bir kar fazlasýdýr. Ama, rantýn kaynaðý topraðýn kendisi
deðildir. Daha iyi topraklara uygulanan emek, daha üretkendir ve
ek bir kâr saðlar.
Farklýlýk rantý elde etmeye olanak veren üç etken vardýr.
Bunlar: 1) çeþitli topraklar arasýndaki verimlilik farklarý, 2) pazar-
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la olan iliþkisi bakýmýndan topraklar arasýndaki konum farklarý,
3) topraða yatýrýlan ek sermayeden saðlanan verim farklarý.
Topraklarýn verimlilik ve konum farklarýndan ileri gelen ranta, Marx, farklýlýk rantý-I adýný veriyor. Bunu inceleyelim:
Örneðin, yüzölçümü ayný olup da verimliliði farklý üç tarla
alalým. Kiracý, her tarla için, iþçi kiralamak, tohum, malzeme vb.
satýn almak için 100 dolar harcamýþ olsun. Ama tarlalarýn verimliliði farklý olduðundan, kaldýrýlan ürün de doðal olarak farklý olacaktýr. Diyelim ki, birinci tarla 4 kental, ikinci tarla 5 kental ve
üçüncü tarla da 6 kental ürün verdi.
Ortalama kâr oraný da %20ye eþit olsun. Bu durumda,
herbir tarlada bütün tahýlýn üretim fiyatý (üretim gideri ve ortalama kâr) 120 dolara eþdeðerdir. Kental baþýna düþen üretim fiyatý
nedir? Birinci tarlada, bir kental tahýl 30 (120/4=30) dolara, ikinci
tarlada bir kental tahýl 24 (120/5=24) dolara, üçüncü tarlada bir
kental tahýl 20 (120/6=20) dolara malolur.
Ama tahýlýn pazar fiyatý, en az verimli tarlanýn üretim fiyatýna, yani kentalini 30 dolara maleden tarlanýn üretim fiyatýna göre
saptanýr. Eðer fiyat, maloluþ fiyatý düzeyi 24 dolar [sayfa 139] olan
(orta) tarlaya göre saptansa, en kötü tarlayý iþleten kapitalist-kiracý, yalnýz 96 dolar elde eder ki (4 çarpý 24), bu durumda, kârdan
sözetmek þöyle dursun, yatýrým harcamalarýný bile geri alamaz.
Bu durum, en verimsiz tarlalarý iþleten iþletmecilerin, tarýmdan
vazgeçmelerine neden olabilir. Bunlar, diðer kapitalist-kiracýlar
tarafýndan iþgal edilmiþ olan daha iyi ya da orta verimlilikteki topraklara geçemezler. Kötü topraklar üzerinde üretimin durmasý
ise genel tahýl miktarýný azaltýr. Tahýl fiyatlarý yükselmeye baþlar
ve kentali 30 dolarlýk bir düzeye ulaþtýðý zaman, kötü topraklarý
yeniden iþletmeye baþlamak kârlý olur.
Böylece, birinci tarlanýn kiracýsý, ürününü 120 dolara; ikinci
tarlanýn kiracýsý ürününü 150 dolara; üçüncü tarlanýn kiracýsý da
ürününü 180 dolara satar. Ýkinci tarlanýn üretim fiyatý üzerinde
saðlanan 30 dolarla, üçüncü tarlanýn üretim fiyatý üzerinde saðlanan 60 dolar fazlalýk, farklýlýk rantýný oluþturur.
Bu durumu daha açýk görmek için aþaðýdaki tabloya bakalým:
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Tarlalar

Harcanan
Sermaye (dolar)

Ortalama Kâr
(dolar)

Ürün (Kental)

Tüm
Üretim

1 Kental

1 Kental

Tüm
Üretim

Farklýlýk Rantý

Tarla Baþýna
Genel
Üretim Fiyatý Üretim Fiyatý

I
II
III

100
100
100

20
20
20

4
5
6

120
120
120

30
24
20

30
30
30

120
150
180

30
60

Sonuç olarak, farklýlýk rantý, ortalama kâr üstünde bir fazlalýktýr. Tarým ücretlilerinin emeðiyle yaratýlmýþtýr. Ýþçilerin [sayfa 140]
farklý verimlilikte topraklarda çalýþmasý, farklý bir üretkenlikle sonuçlanýyor. Farklý artý-deðer niceliklerinin meydana gelmesi bundan dolayýdýr.
Farklýlýk rantý-Iin ortaya çýkýþý, tarlalarýn konumuna da baðlýdýr. Burada, büyük kentlerle iliþki kurma yönünden, nehirlere,
denizlere ya da demiryollarýna olan uzaklýk rol oynar. Pazarlama
merkezlerine daha yakýn iþletmeler, pazarlama merkezlerine daha
uzak iþletmelere oranla, iþ ve taþýt giderleri bakýmýndan daha
elveriþli durumdadýrlar. Pazarlama merkezlerine yakýn olanlar,
kendi ürünlerini, uzaktan getirilen ürünlerle ayný fiyat üzerinden
satarak fazla bir deðer saðlarlar.
Topraða ek sermayeler yatýrýldýðý takdirde de, farklýlýk rantý
elde edilir (suni gübre, çalýþma yöntemlerini iyileþtirme, modern
makineler kullanma vb. sayesinde). Yoðun (intensive) bir ekonomik yönetimden gelen fazla-kar, farklýlýk rantý-II adýný alýr.
Farklýlýk rantý-I ve IInin kiracý ile toprak sahibi arasýnda bölünmesi ve bu bölünmede, onlardan herbirinin sahip olduðu pay,
toprak talebi ve iþletme konusu olduðu sürece, arz gibi somut koþullara baðlýdýr. Bu koþullar, kira sözleþmesinde yansýr.
Sözleþme imzalanýrken, toprak sahibi, geçmiþte, topraktan
kazandýði farklýlýk rantýný genel kural olarak sözleþmede saptar.
Bundan dolayýdýr ki, farklýlýk rantýný maledinen, büyük toprak sahibidir. Ama daha sonra; kapitalist-kiracý, sözleþmede geçen paydan daha fazla bir farklýlýk rantýný elde ederse, bundan kârlý çýkacak
olan, hiç deðilse yeni bir sözleþme imzalanýncaya kadar, kiracý-
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dýr. Toprak sahibi, I ve II farklýlýk rantlarýndan, ayrý olarak mutlak
ranta da sahip olur.
Mutlak Rant
Topraðýn Fiyatý
Kapitalist rejimde toprak, ayrý ayrý kiþilerin özel mülküdür.
Bundan dolayý da tarýma sermaye yatýrmak, toprak sahibinin rýzasýna baðlýdýr. Topraðýn özel mülkiyet tekeli, sermayenin
sanayiden tarýma serbestçe aktarýlmasýna engel olur. Bu yüzden,
tarýmda, sermayenin organik bileþimi, sanayideki sermayenin organik bileþiminden düþüktür. Bu durum, ayný sermaye ile, tarýmda, sanayidekinden daha fazla artý-deðer üretileceðini gösterir.
Eðer sermaye, sanayiden tarýma serbestçe aktarýlabilseydi, tarýmda yaratýlan artý-deðer fazlasý, sermayenin organik bileþimi düþük
olduðu için, sanayi sermayesi ile tarým sermayesi arasýnda bölüþülmüþ olacaktý. Ama topraðýn özel mülkiyeti kapitalistler arasýnda
bu bölüþümün yapýlmasýna olanak vermemektedir. Toprak sahipleri, sermayelerini tarýma yatýran kapitalistlerden, peþin almak
suretiyle, bu fazlaya sahip çýkarlar.
Kapitalistler, toprak sahibine topraðý kullanmak için gereken ödemeyi yapmadan, tarýmsal üretim hazýrlýðýna giriþemezler.
Toprak üzerindeki özel mülkiyet hukuku gereðince, toprak sahibinin, peþin olarak aldýðý haraca mutlak rant denir.
Mutlak rantýn oluþumunu aþaðýdaki örnek üzerinde inceleyelim. Sanayideki sermayenin organik bileþimini 4/1e eþit ve
tüm sermayeyi 80s+20d olarak kabul edelim. [sayfa 142] Artý-deðer
oraný %100 olduðuna göre, artý-deðeri temsil eden ürün, 20 birim
olur. Tüm üretimin deðeri, 120 birime eþittir. Tarýmdaki sermayenin organik bileþimi, sanayideki sermayenin organik bileþiminden
düþüktür ve örneðin 60s+40d, yani 1,5/1i oluþturur. %100'lük artýdeðer oraný ile 40 birim artý-deðer üretilecek ve tüm tarým üretiminin deðeri 140 birime eþit olacaktýr. Kapitalist-kiracý, sanayici
kapitalist gibi, 20ye eþit bir ortalama kâr gerçekleþtirecektir. Bundan ötürü, tarýmsal ürünün satýþ deðeri 140'a eþit olduðu halde,
üretim fiyatý (üretim gideri+ortalama kâr) 120ye (100+20) eþit
olacaktýr. Tarýmsal ürünün deðeri ile üretim fiyatý arasýndaki fark
[sayfa 141]
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(örneðimizde, 140 - 120=20), toprak sahibinin sahip çýktýðý mutlak rantý oluþturacaktýr. O halde, mutlak rant, toplumsal üretim
fiyatýna oranla, tarýmsal ürünün deðer fazlasýdýr.
Demek ki, her toprak için, bu topraðýn verimliliðinden ve
konumundan baðýmsýz olarak, ödenen mutlak rantýn kaynaðý,
özel toprak mülkiyeti tekelinde yatar.
Toprak bir doða vergisidir, deðer içermez; ama kapitalist
rejimde alýnýp satýlýr, yani bir meta olur. Satýþa çýkarýlan tarlanýn
fiyatýný belirleyen nedir?
Tarlanýn fiyatý iki etkene baðlýdýr: 1) yýllýk gelir (rant) ve 2)
ikraz faizinin oraný. Eðer toprak, sahibine yýlda 10.000 dolarlýk bir
gelir saðlýyorsa, sahibi bu tarlayý öyle bir paraya satmalýdýr ki, satýþtan gelen toplam para, bankaya yatýrýldýðý zaman, ayný geliri,
yani 10.000 dolarý getirsin. Bankanýn mevduat için %4 faiz verdiðini varsayalým. Toprak sahibi, topraðýný 250.000 dolara satmalýdýr.
Bu para bankaya yatýrýlýnca, toprak sahibine getireceði yýllýk gelir
(%4ten) 10.000 dolara eþit olur. Bundan dolayýdýr ki, topraðýn fiyatý, sermayeleþmiþ ranttýr, yani faiz þeklinde gelir getiren sermayeye dönüþtürülmüþ bir rant. Kapitalizmin geliþmesiyle rantýn büyümesindeki ve ikraz faizi oranýndaki düþmeye baðlý olarak topraðýn fiyatý da artar. [sayfa 143]
Tarýmda Kapitalist Geliþmenin Ayýrdedici Özellikleri
Tarýmda kapitalizmin geliþmesi, sanayideki ile ayný ekonomik yasalara baðlýdýr. Öte yandan, somut tarihsel duruma göre,
tarýmda kapitalizm, farklý biçimlerde geliþmiþtir. Geliþme yollarýndan ikisi en tipik olanlardýr.
Birinci yol, büyük malikanelerin muhafaza edilmesi, ve yavaþ yavaþ deðiþikliðe uðrayarak, kapitalist iþletmeler haline gelmesidir. Özellikle Almanya, çarlýk Rusyasý ve Ýtalyada, tarýmda
kapitalizmin geliþmesi, bu yoldan olmuþtur.
Ýkinci yol, büyük toprak sahiplerinin burjuva devrimiyle tasfiye edilerek, elkonulan topraklarýn köylülere satýlmasý, kapitalist
üretimin hýzla geliþtiði çiftlik iþletmelerinin ortaya çýkmasýdýr.
Birleþik Amerikada, tarýmda kapitalizmin geliþmesi bu yoldan
olmuþtur.
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Tarýmda kapitalistleþme ne þekilde olursa olsun, toprak
mülkiyeti, daima büyük burjuvazinin elinde toplanýr. Küçük çiftçilerin ve feodallerin mülkü, burjuvazinin özel mülkiyetine býrakýlmýþtýr. Böylece, 1954te Birleþik Amerikada, çiftlik iþletmelerinin
%73,4'ü, toplam arazinin %19,6sýna sahipti; oysa çiftlik sahiplerinin %26,6sýnýn sahip olduklarý toplam arazi %80,4 idi. Bunlar arasýnda en önemli iþletmeler (%2,7) ise, topraðýn %45,9una sahiptir.
Tarýmda kapitalizmin geliþmesi, üretimin yoðunlaþmasýyla
atbaþý gider. Bu yoðunlaþma, büyük kapitalist iþletmelerin küçük
üretime göre sahip olduklarý kesin üstünlükler nedeni ile, küçük
köylü iþletmelerinin büyük kapitalist iþletmeler tarafýndan geriye
atýlmasýna neden olur. Büyük üretim, tarýmsal makinelerin kullanýlmasýna geniþ ölçüde olanak saðlar. Burada, emek üretkenliði
daha yüksektir. Belirli iþkolunda (bitki ve hayvan yetiþtirmede)
uzmanlaþma ve pazara bol ürün sürme, büyük üretimde önemli
üstünlükler saðlar. Büyük üretimle rekabete dayanamayan küçük
üretim yýkýma uðrar. 1948den 1958e kadar Birleþik Amerikada
yýkýma uðrayan çiftlik sayýsý, bir milyondan fazladýr.
Sanayide, büyük üretimin küçük üretim üzerindeki zaferi
[sayfa 144] kaçýnýlmaz bir olgudur. Kapitalizmin savunucularý bile bunu
yadsýyamazlar. Tarýma iliþkin olarak, çok mutlu bir iþletme ve
oturma alaný olarak gösterdikleri küçük köylü iþletmesinin kalýmlýlýðý üzerine düzmece bir teori öne sürmüþlerdir. Gerçekte,
küçük köylü iþletmesi hiç de kalýmlý deðildir ve varlýðýný ancak
aþýrý bir biçimde sömürülen köylünün ve aile üyelerinin olaðanüstü yoksulluklarý pahasýna sürdürür.
Tarýmda kapitalizmin geliþmesi, kent ile köy arasýndaki
çeliþkiyi derinleþtirdi ve keskinleþtirdi. Ekonomik temel, kent burjuvazisi tarafýndan köylülüðün sömürülmesi, sanayiin, ticaretin,
mali sistemin ve kredinin geliþmesinden bu yana, kýrsal nüfusun
büyük bölümünün yýkýmýna dayanýr. Köy, kente göre, ekonomik,
politik ve kültürel alanlarda gittikçe geride kalýr.
Çetin yaþam koþullarý, köylülüðü kapitalist rejimin ortadan
kaldýrýlmasý gereðinin bilincine götürür. Bu nedenle, köylülüðün
temel yýðýnlarýnýn hayati çýkarlarý, proletaryanýn çýkarlarýyla uyumlu
hale gelir. Kapitalist düzene karþý ortak savaþýmlarýnda, proletarya ile emekçi köylülüðün ittifakýnýn ekonomik temeli budur.
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Topraðýn Ulusallaþtýrýlmasý ve Toprak Rantý
Tarýmýn sanayiye göre geri kalýþýnda en önemli neden topraðýn özel mülk oluþudur.
Yukarda da belirttiðimiz gibi, topraðýn özel mülkiyeti, sanayi sermayesinin tarýma serbestçe aktarýlmasýna engel olur. Kapitalist-kiracýnýn tarýma ek sermaye (gübre, sulama kanallarýnýn
iyileþ-tirilmesi vb.) yatýrmasýný engeller. Çünkü, toprak üzerinde
yapýlan sözleþmenin bitiþiyle ek yatýrýmlardan (kapitalist-kiracý deðil,) büyük toprak sahibi yararlanacaktýr. Topraðýn özel mülkiyeti,
top-rak sahipleri tarafýndan cebe indirilen mutlak rantý doðurur,
top-rak sahiplerine asalak bir yaþam sürme olanaðý saðlar. Bu,
topraðýn özel mülk oluþunun üretici güçlerin geliþmesini engellediðini [sayfa 145] kanýtlar. Topraðýn özel mülkiyet þeklinin kaldýrýlmasý, bundan dolayý, bir zorunluluk haline gelir. Bunu gerçekleþtirme yollarýndan biri, topraðýn ulusallaþtýrýlmasý, yani topraðýn
devlet mülkiyeti haline sokulmasýdýr.
Kapitalizmin þafaðýnda, burjuvazinin bazý temsilcileri, topraðýn ulusallaþtýrýlmasýný salýk verdiler. Topraðýn özel mülkiyet
þeklini ortadan kaldýrmayý (o zaman feodal mülkiyet egemendi)
ve topraðý, burjuva devlete býrakmayý önerdiler. Bu önlem, kapitalizmin ayakta tutulmasýyla, nasýl bir sonuç verirdi? Topraðýn devlete býrakýlmasýyla, toprak mülkiyetinden doðan mutlak rant
kalkardý.
Her ne kadar burjuva devlet tarafýndan topraðýn ulusallaþtýrýlmasý, kapitalizmin ve üretici güçlerin geliþmesini hýzlandýracak idiyse de, burjuvazi, pratik olarak, bunu gerçekleþtirecek
yetenekte deðildi. Þunun için ki, özel toprak mülkiyetinin ortadan
kaldýrýlmasý, kapitalist mülkiyet de dahil, genel olarak özel mülkiyetin temellerini sarsmýþ olurdu.
Ýkincisi, kapitalizm geliþtikçe, bizzat burjuvazi de bir yýðýn
taþýnmaz mala sahip olmuþ ve bu nedenle, çýkarlarý, toprak sahiplerinin çýkarlarýyla gittikçe içiçe girmiþti.
Geliþmiþ kapitalizm çaðýnda, topraðýn özel mülkiyetini ortadan kaldýrmak, yalnýzca, genel olarak, özel mülkiyetin kaldýrýlmasý uðruna savaþým veren sýnýfýn harcýdýr. Bu sýnýf, devrimci proletaryadýr. Ama topraðýn proleterce ulusallaþtýrýlmasý, kapitalizmin
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geliþmesine yolaçmaz, tam tersine, kapitalizmin tasfiyesinin
baþlangýcý olur.
SSCBde topraðýn ulusallaþtýrýlmasýyla, toprakta özel mülkiyetle birlikte mutlak rant da kalktý. Bu önlem, büyük tarýmýn sosyalist þekillerinin ilerlemesinin en önemli koþullardan biri olmuþtur.
ÞÝMDÝ sermaye hareketi içinde, artý-deðerin aldýðý özel biçimleri incelemiþ bulunuyoruz. Bütün burjuva gruplarýn ve toprak
sahiplerinin gelirlerinin tek kaynaðýnýn, artý-deðeri yaratan ücretli
iþçilerin emeði olduðunu saptadýk. Artý-deðerin aldýðý özel þekiller,
kapitalist toplumun baþlýca sýnýf çeliþkisini, burjuvazi ile proletarya arasýndaki çeliþkiyi gizler, [sayfa 146] gölgeler. Marx, artý-deðer
üretimini, sermaye birikimini ve proletaryanýn yoksullaþmasýný ve
sonunda da artý-deðerin bölüþülmesini tahlil ederken, ayný zamanda, proletarya ile burjuvaziyi birbirinden ayýran kapitalizmin
baþlýca sýnýf çeliþkisini bütün yönleriyle inceledi ve iþçi sýnýfýnýn
tarihsel görevinin, bu uzlaþmaz çeliþkiyi çözmekten, yani kapitalist üretim tarzýný ve sömürüyü ebediyen ortadan kaldýrmaktan
ibaret olduðunu çürütülemez þekilde tanýtladý. [sayfa 147]
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ALTINCÝ BÖLÜM
TOPLUMSAL SERMAYENÝN YENÝDEN-ÜRETÝMÝ VE
EKONOMÝK BUNALIMLAR

KAPÝTALÝST ekonomi, birbirinden ayrý ve baðýmsýz birçok
iþletmeden oluþmuþtur. Her kapitalist, belirli bir zaman içinde,
kendisine en çok kâr saðlayacak olan metalarý üretmeye bakar.
Demek ki, üretim, plansýz ve anarþi içinde geliþir. Üretim anarþisi,
kapitalist toplumda metalarýn pazarlanmasýnda birtakým güçlükler yaratýr ve fazla-üretim bunalýmlarýna neden olur.
Ekonomik bunalýmlar, emekçiler için sayýsýz kötülükler
doðurur ve kapitalizmin çeliþkilerini büyük ölçüde yeðinleþtirir.
Bu bunalýmlar, kapitalizmin kaçýnýlmaz sonunu haber verirler.
Toplumsal sermayenin kapitalist yeniden-üretiminin mekanizmasýný genel olarak inceleyelim. [sayfa 148]
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1- TOPLUMSAL SERMAYENÝN YENÝDEN-ÜRETÝMÝ
Bireysel Sermaye ve Toplumsal Sermaye
Kapitalist rejimde toplumsal üretim, uyumlu bir bütün deðil-dir. Toplumsal üretim, bireysel kapitalist iþletmeler arasýnda
daðýlmýþtýr. Bu iþletmelerden herbiri, þu ya da bu kapitalistin özel
mülkiyetindedir; birer özerk üretim birimi gibi görünürler. Oysa,
birbirinden farklý her iþletmedeki yeniden-üretim, öteki kapitalistler tarafýndan üretilen her çeþit makine-araçlarýn, tesisatlarýn, yardýmcý maddelerin, yakýtlarýn, iþçiler için gerekli tüketim maddelerinin vb. üretilmesine baðlý olur. Birbirlerinden ayrý kapitalistlerin
faaliyeti ve dolayýsýyla farklý sermaye hareketleri birbirleriyle çatýþýr.
Karþýlýklý iliþkileri ve karþýlýklý baðýmlýlýklarý içinde, bireysel
sermayelerin toplamý, toplumsal sermayeyi oluþturur. Kapitalist
düzende yeniden-üretim, ayný zamanda toplumsal sermayenin
birer parçalarý da olan tek tek sermayeler hareketinin iþte bu içi
çe girmesi içinde gerçekleþir. Yeniden-üretimin gerçekleþebilmesi
için yalnýz bireysel kapitalist deðil, ayný zamanda toplumdaki tüm
kapitalistlerin, fabrikalarýnda üretilen metalarý pazarda paraya çevirmesi ve gereksinme duyduklarý metalarý pazardan satýn almalarý gereklidir. Toplumsal sermayenin, toplu olarak, yeniden-üretiminin nasýl yapýldýðýný görmek için, toplam toplumsal ürün bileþimini bilmemiz gerekiyor.
Toplam Toplumsal Ürün
Toplam toplumsal ürün ile, belirli bir sürede, örneðin bir
yýlda, toplumun ürettiði maddi mallar yýðýný (makineler, makinearaçlar, yakýt, tahýl, giysiler, vb.) anlaþýlýr.
Toplam toplumsal ürün, kendi deðeriyle ele alýnýrsa: 1) (üretime) baðlanmýþ olan deðiþmeyen sermayeyi, yani avadanlýklarýn
yýpranmasýný, tüketilen hammaddelerin deðerini, [sayfa 149] yardýmcý maddeleri, vb. karþýlayan deðerden; 2) deðiþen sermayeyi, yani
emek-gücünün deðerini karþýlayan deðerden; 3) artý-deðerden
oluþmuþtur. Baþka bir deyiþle toplam toplumsal ürün deðeri
s+d+a (deðiþmeyen sermaye+ deðiþen sermaye+artý-deðer) top-
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lamýna eþit olur.
Toplam toplumsal ürünün farklý bölümleri, yeniden üretim
sýrasýnda farklý görevler yaparlar. Deðiþmeyen sermaye, üretim
hizmetini sürdürmekle görevlidir. Deðiþen sermaye, iþçilerin kendi gereksinmelerini gidermek için, yani emek-gücünün yenidenüretimi için harcadýklarý ücret haline gelir. Basit yeniden-üretimde,
artý-deðerin tamamýný, kapitalistler, kendi kiþisel gereksinmeleri
için tüketirler. Artý-deðer bölünmelerinden biri, kapitalistler tarafýndan geniþletilmiþ yeniden-üretimde kullanýlýr. Artý-deðerin geri kalan en önemli bölümü, genel kural olarak, ek araçlar alýmý ile ek
bir emek-gücünün kiralanmasýna ayrýlmýþtýr.
Toplam toplumsal sermayenin devrinin ve yeniden üretimin tahlilinde gözönünde tutulan önemli bir nokta da, toplam
toplumsal ürünün maddi þekle baðlanmasýdýr.
Toplam toplumsal ürün, maddi þekli bakýmýndan, üretim
araçlarýyla tüketim nesnelerinden oluþur. Her toplumsal üretim,
sonuç olarak, iki önemli kesim içerir: Iinci kesim, üretim araçlarýnýn üretimi; ve IIinci kesim, tüketim nesnelerinin üretimidir.
Çeþitli kesimler, toplam toplumsal ürünün maddi þekilleri bakýmýndan üretimde farklý bir görevi yerine getirirler: üretim araçlarý,
sonraki bir üretimde; tüketim nesneleri, insanýn kiþisel gereksinmelerini gidermede iþe yararlar.
Gerçekleþme Sorunu Niteliði
Toplumsal sermayenin yeniden-üretimi, her bireysel sermayenin ve dolayýsýyla toplam toplumsal sermayenin, kendi dolaþýmlarýný sürekli olarak tamamlamasý, yani para þeklinden üretici
þekle; üretici þekilden meta þekline; meta þeklinden yine para
þekline vb. geçmesi sanýlýr. Bu dolaþým, ancak, bütün kapitalistler
yýðýný ve her kapitalist, tek baþýna, kendi [sayfa 150] ürününü
gerçekleþtirebilir, satabilirse olur. Gerçekleþtirme süreci þundan
ibarettir: toplumun toplam yýllýk ürününün her bölümü, kendi deðeri ve kendi maddi þekli ile, topluca deðiþilir ve üretim süreci
içinde kendi rolünü tamamlar.
Soru þudur: bir yýllýk para olarak ifade edilen yýllýk toplam
ürünü gerçekleþtirmek için gerekli koþullar nelerdir? Marksist-leni-
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nist yeniden-üretim teorisi, bu koþullarý açýklar ve ayný zamanda,
kapitalist üretimin geliþmesi sýrasýnda, bu koþullara kaçýnýlmaz
olarak, sürekli bir biçimde aykýrý davranýldýðýný, bunun da fazlaüretimden doðan ekonomik bunalýmlara yolaçtýðýný gösterir.
Basit Kapitalist Yeniden-Üretimde Gerçekleþme
Basit yeniden-üretimde, üretim süreci, kendisinden önceki oranlarda yenilenir ve artý-deðer, tümüyle kapitalistlerin kiþisel
tüketimine gider.
Basit yeniden-üretimde, toplam toplumsal üretimin gerçekleþmesini tahlil edelim. Örneðin, milyon dolar olarak ifade edilen
deðiþmeyen sermaye deðerinin, Iinci kesimde, 4.000; deðiþen
sermaye deðerinin 1.000; artý-deðerin de 1.000 olduðunu varsayalým. IIinci kesimde de, deðiþmeyen sermaye deðerini 2.000;
deðiþen sermaye deðerini 500; artý-deðeri de 500 dolar kabul edelim. Böylece, toplam toplumsal ürün aþaðýda gösterilen kesimlerden oluþacaktýr:
Kesim I: 4.000s+1.000d+1.000a= 6.000
Kesim II: 2.000s+500d + 500a= 3.000
Iinci kesimde, toplam ürün deðeri, yýl sonunda, makineler, hammaddeler vb. þeklinde 6.000 dolara eþittir. Oysa bu kesimin iþçilerinin üretim araçlarýna deðil, tüketim nesnelerine de
gereksinmeleri vardýr. Iinci kesimdeki ürünleri gerçekleþtirmek
önemlidir. Gerçekleþtirme süreci nasýl olur?
Birinci kesimde, üretimin bir bölümü, 4.000 dolarlýk deðiþmeyen sermayeye eþit bölümü, tüketilen deðiþmeyen sermayeyi
[sayfa 151] karþýlamak amacýyla, ayný kesimin iþletmelerine satýlacaktýr. Iinci kesim ürünlerinden geri kalan (1.000d+1.000a), üretim araçlarý þeklinde, tüketim nesneleri üreten iþletmelere
satýlmýþtýr. Toplamý 2.000 dolar tutan bu üretim araçlarý, IIinci
kesimin deðiþmeyen sermayesini karþýlamaya yarayacaktýr.
IIinci kesimde, tüketim nesneleri (giysiler, ayakkabýlar, besin maddeleri vb.) þeklinde mevcut olan toplam ürünün deðeri
3.000 dolardýr. IIinci kesimde üretilen, toplam deðeri 2.000 dolar
tutan tüketim nesneleri, Iinci kesimin üretim araçlarý karþýlýðý deðiþilmiþ olacaktýr. Ayný zamanda tüketim nesnelerinden ibaret

136

Nikitin
Ekonomi Politik

olan ve deðiþen sermayenin yeniden üretilen deðerini (500d) ve
yeniden üretilen artý-deðeri (500a) gösteren, IIinci kesimden geri
kalan ürün, bu IIinci kesimdeki iþçilere ve kapitalistlere satýlmýþtýr.
Böylece, bütün toplumsal ürün gerçekleþtirilmiþ oldu. Basit kapitalist yeniden-üretimde, denklem þöyledir: Iinci kesimin
deðiþen sermayesi ile artý-deðeri, IIinci kesimin deðiþmeyen sermayesine eþit olmalýdýr.
Kendi kesimleri içersinde gerçekleþtirilen ürün dilimleri üçgenler içine ve öteki kesimle deðiþilen ürün dilimleri de, aralarýndaki bir çizgi ile birbirine baðlanan dikdörtgenler içine alýnýrsa,
aþaðýdaki þemayý elde ederiz:

Bu þema, kapitalist basit yeniden-üretimde gerçekleþme
koþulunu gösterir: I(d+a)=IIs. [sayfa 152]
Geniþletilmiþ Kapitalist Yeniden-Üretimde
Gerçekleþme Koþullarý
Geniþletilmiþ yeniden-üretim ya da birikim, kapitalizmin ayýrdedici özelliðidir. Üretimi geniþletmek için, ya mevcut iþletmeyi
büyütmek ya da bir yenisini kurmak gerekir. Her iki durumda da,
belirli bir miktarda yeni üretim araçlarýný iþe sokmak gerekiyor.
Ama üretim araçlarý Iinci kesim tarafýndan üretildiðinden, yeniden yaratýlmýþ olan bir deðeri gösteren bu kesimin bir ürün dilimi
I(d+a), IIinci kesimin deðiþmeyen sermayesinden (IIs) büyük olmalýdýr. Her iki kesimde de üretimi geniþletmek için piyasaya sürülebilecek olan üretim araçlarý fazlalýðýný yalnýzca bu koþul doðurabilecektir.
Bu koþulu hesaba katarak, örneðimizi, aþaðýda gösterildiði
þekilde kuracaðýz:
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Kesim I: 4.000s+1.000d+1.000a= 6.000
Kesim II: 1.500s+ 750d+ 750a= 3.000
Geniþletilmiþ yeniden-üretimde, her kesimde artý-deðer iki
bölüm içerir: biri kapitalistler tarafýndan kiþisel olarak tüketilen
bölüm ve diðeri biriktirilmiþ olan parçadýr. Artý-deðerin biriktirilen
bölümünün bir miktarý ek üretim araçlarý alýmýna ve bir miktarý
da ek emek-gücü kiralanmasýna ayrýlmýþtýr.
Iinci kesimdeki kapitalistlerin kendi artý-deðerlerinin yarýsýný, yani 500 dolarýný biriktirdiklerini varsayalým. Bu, onlarýn
deðiþmeyen sermayeye 400 ve deðiþen sermayeye 100 ekleyecekleri, yani biriktirilmiþ bulunan artý-deðer dilimini daha önce
yatýrýlmýþ bulunan sermaye ile ayný oranlar içinde harcayacaklarý
anlamýna gelir. Bundan ötürü, Iinci kesimin bileþim-deðeri, ertesi yýl üretime girince, þu þekilde görünecektir: 4.400s+1.100a.
Iinci kesimin toplam ürününden (6.000), 4.400'ü ayný kesimde gerçekleþmiþtir. Geriye kalan 1.600'ü, IIinci kesimin ürünleriyle deðiþilecektir. Ama IIinci kesim kapitalistlerinin üretim
araçlarýný (son yýl içinde onlar tarafýndan harcanmýþ bulunan [sayfa
153] 1.500 yerine) 1.600 karþýlýðýnda satýn alabilecek bir durumda
olmalarý için, IIinci kesim artý-deðerinin bir bölümünü soðuran
kendi deðiþmeyen sermayelerini %100 artýrmalarý gerekir. IIinci
kesimin deðiþmeyen sermayesinin geniþletilmesine ayrýlan bu 100
artý-deðer birimi, IIinci kesimde daha önce yatýrýlan sermaye 2 :
1 oranýnda harcanmýþ olacaðý için, deðiþen sermayenin de 50 birim artmasýný gerektirecektir. Bundan dolayýdýr ki, gelecek yýl,
üretime giren IIinci kesimin deðer-bileþimi þöyle olacaktýr:
1.600s+800d.
Iinci ve IIinci kesim içindeki tüketim nesnelerinin ve üretim araçlarýnýn daðýlým süreci aþaðýdaki þemada belirtilmiþtir.

I:
II:
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400 + 100
500 +

4000s+ 1000d+ 1000a =
1500s+ 750d+ 750a =
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500

6000
3000

150 + 600
100 + 50

Ürünün gerçekleþmesi, þöyle olacaktýr: Iinci kesimin kapitalistleri birbirlerinden 4.400 karþýlýðýnda üretim araçlarý satýn alýrlar. Geriye kalan üretim araçlarý (1.600), IIinci kesimdeki tüketim
nesneleri ile deðiþilir. Bu deðiþim sonucunda, Iinci kesimin kapitalistleri 1.600 karþýlýðýnda tüketim nesneleri ve IIinci kesimin kapitalistleri de 1.600 karþýlýðýnda üretim araçlarý [sayfa 154] alýrlar. IIinci
kesimde geriye kalan tüketim nesnelerinin (1.400) gerçekleþmesi,
ayný kesim içinde olur.
Kesimler arasýndaki deðiþim sürecini þu þemada izleyebiliriz:
I:
4.400s + 1.100d + 500a
= 6.000
II:

1.600s +

800d + 600a

= 3.000

Geniþletilmiþ yeniden-üretimde gerçekleþme koþulu þu
eþitlikte olur: deðiþen sermaye deðeri (1.000), artý, deðiþen sermayeye eklenen biriktirilmiþ artý-deðer bölümü (100), artý, kapitalistlerin kiþisel tüketime ayrýlan Iinci kesimdeki artý-deðer dilimi
(500), eþit olmalýdýr. IIinci kesimin deðiþmeyen sermaye deðeri
(1.500), artý, IIinci kesimin deðiþmeyen sermayesine eklenen,
biriktirilen artý-deðer parçasý (100).
Ýkinci yýlda yeni üretim çevirimi (cycle), daha büyük bir
sermaye ile yola çýkacak, ve artý-deðer oraný %100 olursa, ikinci
yýlýn toplam toplumsal ürünü þöyle olacaktýr:
Kesim I: 4.400s+1.100d+1.100a = 6.600
Kesim II: 1.600s+ 800d+ 800a = 3.200
Geniþletilmiþ kapitalist yeniden-üretim süreci böyle olur ve
bunu önceden belirleyen gerçekleþme koþullarý bunlardýr.
Geniþletilmiþ yeniden-üretimde, üretici güçlerin geliþmesi,
üretim araçlarýnýn üretimine ayrýlan toplumsal emek payýnýn tüketim nesneleri üretimine giden emek payýndan daha çabuk büyümesinde ifadesini bulur.
Üretim araçlarý üretiminin tüketim nesneleri üretimine oranla öncelikle büyümesi, geniþletilmiþ yeniden-üretimin ekonomik
yasasýdýr.
Bu üretim araçlarýnýn daha hýzlý büyümesi yasasýnýn bütün
anlam ve önemi, el iþinin yerini mekanik iþin almasýnýn [sayfa 155] -
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daha genel bir ifadeyle, makine döneminde teknik ilerlemeninkömür ve demir üretiminin daha ileri bir büyümesini, üretim
araçlarý için üretim araçlarý gerçeðini gerektirmesi olgusuyla özetlenir.*
Gerçekleþme teorisi, basit ve geniþletilmiþ kapitalist yeniden-üretimde, metaýn gerçekleþmesi için zorunlu koþullarý açýklar. Ama bu teori, kapitalist rejimde bu koþullarýn sürekli olduðunu iddia etmez. Tam tersine, kapitalist rejimde bu koþullar, sürek-li olarak bozulur.
Üretim rekabeti ve anarþisi rejiminde, kimse, pazar gereksinmelerini tam olarak bilemez. Sanayi dallarý arasýndaki ve her
dal içindeki belirli iliþkiler, bundan ötürü, zorunlu olarak, çok sayýda ve sürekli oransýzlýða aykýrýlýklar arasýnda kurulur.
Kapitalist düzende üretim ile tüketim arasýnda uzlaþmaz
karþýt bir çeliþki vardýr. Amacý en fazla kâr saðlamak olan kapitalist üretim, buna, üretimi artýrarak ve sermaye biriktirerek ulaþýr.
Üretimin artmasý ve sermaye birikimi, ayný zamanda satýn alma
ve tüketme gücü azalan emekçilerin yaþam düzeyinin düþmesiyle
olur. Bu, pazarý daraltýr ve metalarýn gerçekleþmesini güçleþtirir.
Burjuvazi, bu çeliþkiyi, dýþ pazarlarý tekeline alarak çözümlemeye çalýþýr. Bu pazarlar, bunlarýn tekel konusu olmasý, bölüþülmesi ve yeniden bölüþülmesi uðruna savaþým, çeliþkileri keskinleþtirir ve kapitalist ülkeler arasýnda dünya savaþlarýna da dönüþen
sayýsýz çatýþmalara neden olur.
2- ULUSAL GELÝR
Ulusal Gelir Nedir?
Toplam toplumsal ürün denince, örneðin bir yýllýk sürede,
toplumda üretilen maddi mallarýn tüm kitlesinin anlaþýldýðýný
görmüþtük.
Deðiþmeyen sermaye yýpranmasý, toplumsal ürün üzerinden [sayfa 156] karþýlanýr, çünkü bu, üretim araçlarýnýn yeni imal edilen ürüne aktarýlan deðeridir. Toplumsal üründen geri kalaný (de* V. Lenin, uvres, Paris-Moscou, t. 1, s. 118.
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ðiþen sermaye ile artý-deðer) yýl içinde yeni yaratýlan bir deðerdir.
Toplam toplumsal ürünün bu bölümü, kapitalist toplumun ulusal
gelirini oluþturur.
Örneðin, herhangi bir ülkede, bir yýlda, 60 milyarý bir yýl
içinde yýpranan üretim araçlarýnýn karþýlanmasýna giden 90 milyar dolarlýk meta üretilirse, ulusal gelir 30 milyar dolara eþit olacaktýr.
Ulusal geliri, maddi þekli bakýmýndan kiþisel tüketim nesneleri ile üretimin artýrýlmasýna ayrýlan üretim araçlarý dilimi oluþturur.
Kapitalist rejimde, ulusal gelir, maddi mallarýn üretiminde,
sanayide, tarýmda, inþaatta, ulaþtýrmada, vb. çalýþan emekçiler tarafýndan yaratýlýr. Ulusal geliri iþçiler, köylüler, zanaatçýlar ve maddi
üretimde doðrudan doðruya istihdam edilen aydýnlar yaratýr.
Üretken olmayan dallar, ulusal gelir yaratmazlar. Bunlar,
devlet örgütü, kredi, ticaret (dolaþým alanýnda üretim sürecini
uzatan iþlemler hariç), ordu, saðlýk kurumlarý, tiyatro ve benzerleridir. Bu dallarda yapýlan bütün harcamalar, üretim alanýnda
yaratýlmýþ olan ulusal gelir üzerinden peþinen karþýlanmýþlardýr.
Ulusal gelir, maddi üretim alanýnda yaratýlmýþ olduðundan,
bunun çoðalmasý, üretim dallarýnda çalýþanlarýn artmasýna ve
emek üretkenliðinin yoðunlaþmasýna baðlýdýr.
Ulusal Gelir Daðýlýmý
Kapitalist rejimde, ulusal gelir daðýlýmý, sýnýfsal bir nitelik
taþýr. Bu daðýlým, emekçilerin yararýna deðil, sömürücülerin yararýna yapýlýr. Ulusal gelirin birinci daðýlýmý ile ikinci daðýlýmý arasýndaki farký ayýrdetmek gerekir.
Kapitalist rejimde, ulusal gelir, her þeyden önce kapitalistlere gider. Birinci durumda ulusal gelir, kapitalistlerle iþçiler arasýnda paylaþýlýr. Ýþçiler ücret, kapitalistler artý-deðer [sayfa 157] alýrlar.
Artý-deðer, sanayi kapitalistleri, tüccarlar, bankacýlar ve büyük toprak sahipleri arasýnda paylaþýlýr. Bu daðýlým, aþaðýdaki þemada
gösterilmektedir (milyar dolar olarak).
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Ulusal gelirin, kapitalist toplumun baþlýca sýnýflarý yani proletarya, kapitalistler, toprak sahipleri arasýnda daðýlýmýndan sonra ikinci bir daðýlýmý (yeniden bölünme) daha olur.
Ulusal gelirin yeniden bölünmesi nasýl olur? Üretici olmayan dallarýn (saðlýk kurumlarý, kamu yararýna olan kuruluþlar, tiyatro türünden iþletmeler vb.) ulusal gelir yaratmadýklarýný yukarda
belirtmiþtik. Ama bu iþletmelerin sahipleri olan kapitalistler,
çalýþtýrdýklarý kimselere (doktorlara, artistlere vb.) bir ücret öderler; bu yerleri ayakta tutmak için yapýlan zorunlu giderlere karþý
çýkmakla birlikte, bu [sayfa 158] kuruluþlardan fazla kâr saðlamaktan
da geri kalmazlar. Kapitalistler, týbbi tedavi, öðretim vb. gibi hizmetlere ait tüm giderleri, maddi üretim alanýnda yaratýlan ulusal
gelirle karþýlarlar. Hizmetlerin ödenmesi, bu iþletmeleri ayakta
tutma harcamalarýný karþýlar ve üretken olmayan alandaki kapitalistlere ortalama bir kâr saðlar.
Devlet bütçesi kanalýyla yeniden bölüþtürülen, emekçilerin gelirlerinin bir bölümü de, iktidardaki sýnýfýn çýkarýna kullanýlýr.
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Burjuva devlet, orduyu, polisi, cezai ve adli organlarý, yönetimi vb. kendi bütçe harcamalarýyla ayakta tutar. Bütçe gelirlerinin baþlýca kaynaðý, halktan doðrudan doðruya alýnan vergilerdir.
Bu demektir ki, ulusal gelirin ilk daðýlýmýný takiben emekçiler,
aldýklarý ücretler üzerinden devlete vergi öderler. Böylece, emekçilere düþen ulusal gelir payý kýrpýlmýþ olur. (Kapitalistler de vergi
öderler. Ama bunlarýn vergi olarak verdiklerinden çok daha yüksek bir bölümü, hükümete karþý giriþilmiþ hizmet ve taahhüt ödentisi þeklinde tekrar kapitalistlerin kasalarýna döner. Vergilerle saðlanan gelirlerin diðer bir bölümü, en baþta da ayný kapitalistlerin
çýkarlarýný savunmayý üstlenen devlet aygýtýný, orduyu, vb. ayakta
tutmaya ayrýlmýþtýr. Bunun içindir ki, burjuva toplumunda, yalnýzca daðýlým deðil, ulusal gelirin yeniden bölüþülmesi de sömürücü
sýnýflarýn çýkarýna kullanýlýr.)
Kapitalizmin geliþmesiyle mali yükler de artar. Örneðin,
Ýngilterede vergiler, 1913te, ulusal gelirin %11ini oluþturuyordu;
1924te %23; 1959da %35 oldu. Fransada, 1913te vergiler, ulusal
gelirin %13'ü, 1924te %21i, 1959da %27si oldu. Birleþik Amerikada, örneðin Trumanýn baþkanlýðý döneminde, kendisinden
önceki 156 yýl içinde, bütün baþkanlar zamanýnda toplanan vergilerden daha fazla vergi alýnmýþtýr.
Ulusal Gelirin Kullanýlmasý
Kapitalist rejimde, ulusal gelirin kullanýmý da daðýlýmý gibi
sýnýfsal bir niteliðe bürünür. Ulusal gelir, tüketim ve birikim araçlarýnda kullanýlýr.
Ücretlilerin kiþisel tüketimine ayrýlan ulusal gelir payý, kapitalist ülkeler emekçilerinin büyük çoðunluðunun asgari [sayfa 159]
gelirini bile güvence altýna almaz. Ücretlilerin en kalabalýk bölümü, ölesiye bir yoksulluk içinde, çocuklarýný eðitmekten uzak,
kötü barýnaklarda sefil bir yaþam sürmek zorunda býrakýlmýþtýr.
Ulusal gelirin büyük bir kesimine sömürücü sýnýflar sahip
çýkar. Kapitalistler, onun bir bölümünü kiþisel tüketimleri, lüks
nesnelerin alýmý, sayýsýz hizmetçi ve uþaklarýn bakýmý için harcarlar. Öteki bölümü ise üretimin geniþletilmesine kullanýlýr ya da birikime ayrýlýr. Ama bu bölüm, toplumun olanaklarýna ve gerek-
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sinmelerine bakarak nispeten pek önemsizdir. Birikimin nispeten önemsiz olmasýnýn nedeni, ulusal gelirin büyük bir bölümünün üretken olmayan bir biçimde: ekonominin askerileþtirilmesi,
büyümüþ olan devlet aygýtýnýn bakýmý, reklam vb. için harcanmýþ
bulunmasýdýr.
Kapitalist rejimde ulusal gelir daðýlýmýnýn sýnýfsal niteliði,
geniþleme halindeki üretime bakarak, emekçi yýðýnlarýnýn alým
gücünde bir gerilemeye neden olur. Bu gerileme, bazan önemli
oranlara yükselir ve fazla-üretimden doðan ekonomik bunalýmlara varýr.
3- EKONOMÝK BUNALIMLAR
Bunalýmlarýn Niteliði ve Ýlk Nedeni
Fransýz ütopik sosyalisti Fourier, ekonomik bunalýmlarda
ortaya çýkan çeliþkiyi, uygarlýkta yoksulluk, bolluktan doðar diyerek belirtmiþti.
Fazla-üretimin neden olduðu bunalýmýn baþlýca belirtileri
þunlardýr: ticaret durgunluk içindedir; pazar düþük fiyatta metalarla
dolup taþmaktadýr; fabrikalarda iþler durdurulmuþtur; yýðýn yýðýn
iþçi, geçim araçlarýndan yoksun býrakýlmýþtýr.
Kapitalist toplumda, buðdayýn, giysilerin, yakýtýn vb. maddelerin çok daha fazla üretildiði doðru mudur? Hayýr. Bunalýma
varan, metalarýn fazla-üretimi mutlak deðil, görelidir. Ancak, alým
gücüne oranla bolluk vardýr; toplumun [sayfa 160] gerçek gereksinmelerine oranla meta bolluðu yoktur. Bunalým döneminde toplum gereksinmeleri azalmaz. Yalnýz, emekçi yýðýnlarýn alým gücünde hýzlý bir düþüþ olur. Bunalým sýrasýnda, emekçiler en ciddi, en
hayati gereksinmelerle karþý karþýya kalýrlar. Zorunlu gereksinmelerini gidermede büyük sýkýntýya düþerler.
Fazla-üretimden doðan ekonomik bunalýmlarýn baþlýca nedeni, kapitalizmin temel çeliþkisi olan üretimin toplumsal niteliði
ile üretimin ürünlerini özel mülk edinmenin kapitalist þekli arasýndaki çeliþkidir.
Kapitalist üretim, toplumsal iþbölümü üzerine kurulmuþtur.
Kapitalizm geliþtikçe iþbölümü yayýlýr. Üretim, kesintisiz çoðalan
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sanayi dallarý tarafýndan gerçekleþtirilir. Büyük iþletmeler, yüzlerce ve binlerce iþçiyi buraya toplar. Kendi aralarýnda birbirine baðlanan bütün bu iþletmeler, ulusal pazar ve dünya pazarý için çalýþýrlar. Böylece kapitalizm, emeði büyük ölçüde merkezileþtirirken,
üretime de toplumsal bir nitelik verir, ve her meta binlerce iþçiye
ait toplumsal emeðin bir meyvesi olur.
Bununla birlikte, sermaye, üretime, son derece uzlaþmaz
karþýt bir biçim altýnda toplumsal bir nitelik verir. Toplumsallaþmýþ
üretim, kârlarýný yükseltmeye çalýþan kapitalistlerin yararýna artar.
Milyonlarca insanýn üzerinde çalýþtýklarý üretim araçlarý, kapitalistlerin özel mülkiyetindedir; bu milyonlarca insanýn emek ürünü de bir avuç kapitalistin malý olmaktadýr.
Kapitalizmin baþlýca çeliþkisi, her þeyden önce, farklý iþletmelerdeki üretim örgütü ile bütün toplum içindeki üretim anarþisi
arasýndaki karþýtlýkta ortaya çýkar. Bu durum, her kapitalist iþletme
içinde iþçilerin emeðinin örgütlenmiþ olmasý, ama toplumun bütününde, üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti sonucu, üretimde
anarþinin hüküm sürmesi olgusu ile kendini açýða vurur. Her kapitalist, en büyük kârlarý saðlama peþindedir. En yüksek kâr oraný
uðruna kapitalistler; tüm toplumun gereksinmelerini hesaba katmadan üretimi yaygýnlaþtýrýrlar (ya da sermayelerini daha kârlý
baþka [sayfa 161] dallara aktarmak için üretimi kýsýtlama yoluna giderler). Bu nedenle, üretim dallarý arasýndaki oranlar dengesizleþir,
bu da toplumsal ürünü gerçekleþtirme güçlüklerine ve olanaksýzlýðýna yolaçar.
Devam edelim. Kapitalizmin baþlýca çeliþkisi, onun, üretimi sýnýrsýz geniþletme eðilimiyle, asýl tüketiciler olan emekçi yýðýnlarýn alým gücünün sýnýrlanmasýnda ortaya çýkar.
Üretimi sýnýrsýz çoðaltma eðilimi, kapitalizmin ekonomik
yasasýnýn, artý-deðer yasasýnýn iþlevidir. Kâr yarýþmasý, kapitalistleri, birikimi, üretimi geniþletmeye, tekniði modernleþtirmeye, yeni
makineleri benimsemeye, ek emek-gücü kiralamaya ve büyük
miktarda meta üretmeye zorlar. Tüketime eþdeðerde olmayan
bir artma eðilimi baþgösterir. Bundan baþka, en fazla kârý elde etme eðilimi, kapitalistleri, ücretleri düþürmeye, sömürüyü yeðinleþtirmeye iter. Ama emekçilerin sömürülmelerinin ve yoksulluklarýnýn artmasý, emekçilerin alým gücünde, metalarýn sürüm olanak-
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larýnda bir azalma demektir; ve bütün bunlar, fazla-üretimden
doðan ekonomik bunalýmlara varýr.
Kapitalizmin temel çeliþkisi burjuvazi ile proletarya arasýndaki uzlaþmaz sýnýf karþýtlýðýnda da görülür. Kapitalist rejimde,
kapitalistler tarafýndan elde tutulan üretim araçlarýyla kendi emekgüçlerinin dýþýnda her þeyden yoksun olan dolaysýz üreticiler arasýnda tam bir kopma olur. Bu kopma, bir yanda üretim araçlarýnýn
ve ürün fazlasýnýn, diðer yanda da geçim araçlarýndan yoksun
iþsizler yýðýnýndan oluþan emek-gücünün toplandýðý, fazla-üretim
bunalýmlarýnda apaçýk ortaya çýkýyor.
Kapitalist Çevrim ve Evreleri
Fazla-üretim bunalýmlarý, devirli olarak ortaya çýkar. Ýlk sanayi bunalýmý, 1825te, Ýngilterede patlak vermiþtir. 1847-1848de,
Avrupanýn birçok ülkeleri ile Birleþik Amerikada baþgösteren
ekonomik bunalým, dünya çapýndaki ilk bunalýmdý. [sayfa 162] 19uncu
yüzyýlýn en aðýr bunalýmý, 1873 bunalýmýdýr. Bu bunalým, tekel-öncesi kapitalizmden tekelci kapitalizme, yani emperyalizme geçiþin
baþlangýcýný gösterir. 1929-1933 dünya ekonomik bunalýmý ise,
20inci yüzyýlýn tanýk olduðu bunalýmlarýn en þiddetlisidir.
Bir bunalýmýn baþlangýcýndan, sonraki bunalýmýn baþlangýcýna kadar süren döneme bir çevrim denir ve bu, dört evreyi
içerir; bunalým, çöküntü, toparlanma ve atýlým.
Bunalým çevrimin temel evresidir. Bunalýmýn ayýrdedici özelliði, her þeyden önce, metalarýn fazla-üretimi, fiyatlarýn hýzla
düþmesi, birçok iflas, üretimde önemli bir azalma, iþsizliðin artmasý, ücretlerin düþmesi, metalarýn, donatýmýn, iþletmelerin kayýtsýz þartsýz tahribi, iç ve dýþ ticaretin azalmasýdýr. Bu evrede, üretim
potansiyelinin artmasý ile alým gücünün göreli azalmasý arasýndaki çeliþki þiddet ve yýkýcýlýk gösterir. Üretici güçlerin yüksek geliþme
düzeyi, onlarý dizginleyen kapitalist üretim iliþkilerinin dar çerçevesiyle çatýþýr. Bu, birçok iþletmenin yýkýlýp gitmesi, üretici güçlerin bir bölümünün kayýtsýz þartsýz tahribiyle olur. Bunalým
döneminde üretim azalýr ve toplumda mevcut olan alým gücü
düzeyi düþer. Ýþte o zaman bunalýmdan çöküntüye geçilir.
Çöküntü, çevrimin (cycle) ikinci evresi, bunalýmýn geliþmesi
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durduðu zaman baþlar, bununla birlikte, sanayi üretimi hala týkanýk durumdadýr, meta fiyatlarý düþüktür, ticaret hareketsiz, kâr
oraný azdýr. Ýþsizlik ve ücretler, bunalým sýrasýndaki düzeyde kalýr.
Biriken meta stoklarý kýsmen imha edilir ve kýsmen de düþük
fiyatlarla elden çýkarýlýr. Pazarlar ve hammadde kaynaklarý uðruna yürütülen rekabet ve savaþým, kapitalistleri, sabit sermayeyi
yenilemeye isteklendirinceye kadar, kapitalist üretim çöküntü
halinde kalýr. Kapitalistler, üretim giderini düþürmek ve bunalýmýn sonucu olarak, varýlan düþük fiyatlarda bile, üretimi kârlý kýlmak için avadanlýklarýný yetkinleþtirirler. Donatým olarak
gereksinmeler ortaya çýkaran ve üretim geniþlemesini isteklendiren þey budur. Çevrimin yeni bir evresine, toparlanma evresine
geçmek için gerekli koþullar, böylece yavaþ yavaþ hazýrlanmýþ
olur. [sayfa 163]
Toparlanma evresinde, bunalýmda ayakta kalan iþletmeler,
sabit sermayeyi yenilemeye devam ederler ve gittikçe üretimi geniþletme yoluna girerler. Üretim, bunalým öncesindeki düzeye
ulaþýr ve sonra onu geçer. Ticaret yeniden baþlar, meta fiyatlarý
artar, kazançlar büyür, iþsizlik yavaþ yavaþ azalýr. Kapitalist üretim, bunalým öncesi üretimi aþýnca, atýlým evresine geçiþ belirtisi
görülür.
Bu evrede, üretimin sýnýrsýz çoðalma eðilimi açýkça görülür.
Birbirlerini geçme kaygýsýnda olan kapitalistler, yeniden iþletmelerini büyütürler, yeni þantiyeler açarlar, pazara bir yýðýn meta sürerler. Üretimin baþdöndürücü bir þekilde yükselmesi, alým gücüne gittikçe artan bir hýz kazandýrýr. Fazla-üretim artar, ilkin kendini
göstermez, meta fazlalarý birikir. Atýlýmýn bu yüksek evresinde,
pazarýn bir anda alým gücünü aþacak bir ölçüde doyurulduðu görülür. Fiyatlar düþer ve bunalým patlak verir. Çevrim yeniden baþlar.
Görüldüðü gibi kapitalist üretim sarsýntýsýz deðil, þiddetli
dalgalanmalarla, iniþ-çýkýþlarla geliþir. Kapitalist üretimin geliþmesinin bu çevrimsel þekli, üretici güçlerle üretim iliþkileri arasýnda
durmadan keskinleþen çeliþkinin bir sonucu ve belirtisidir; kapitalizmin kendisinin, kendi geliþmesini engellediðini ve kaçýnýlmaz
olarak kendi sonunu kýsalttýðýný gösterir.
Sanayideki bunalýma paralel olarak, kapitalist ülkelerde,
tarýmsal bunalýmlar, yani tarým ürünlerinin fazla-üretiminden doð-
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an bunalýmlar da olur.
Tarýmsal bunalýmlar, alýþýlageldiði üzere, uzun sürer. Bu
durum tarýmýn sanayiden daha geri olmasýyla açýklanýr. Toprak
üzerindeki özel mülkiyet tekeli sermayenin serbest akýþýna, tarýmda sabit sermayenin kitlesel yenileþtirilmesine engel olur, tarým bunalýmýnýn sona ermesini geciktirir. Küçük üreticilere gelince,
onlar yýkýlma korkusu ile, bunalým süresince bütün güçleriyle üretim hacmini deðiþtirmeden sürdürmeye uðraþýrlar, ama bu durum, tarýmsal aþlýklarýn fazla-üretimini artýrmaktan ve bunalýmý
uzatmaktan baþka [sayfa 164] bir iþe yaramaz.
Tarýmsal bunalýmlarýn en aðýr yükü, köylülüðün temel yýðýnlarý üzerine çöker, bu da onlarý yýkýma sürükler.
Bunalýmlar ve Kapitalizmin Çeliþkilerinin
Keskinleþmesi
Bunalým dönemlerinde, kapitalizmin, kendisinin ortaya çýkardýðý güçleri denetlemeye güç yetiremediði açýkça ortaya çýkar. Her ekonomik bunalým, üretimin hýzla gerilemesini, iç ve dýþ
ticaret hacminin azalmasýný da peþinden getirir.
Örneðin, 1929-1933 bunalýmý ile Ýngilterede kömür üretimi
3.5 yýl önceki düzeye düþmüþtür. Çelik üretimi 23 yýl; döküm
üretimi 76 yýl; dýþ ticaret hacmi 36 yýl geriye gitmiþtir.
Ayný zamanda bunalým, büyük halk yýðýnlarýnýn en zorunlu
gereksinmelerini gidermekten zaten uzak olan büyük zenginlikleri
ortadan kaldýrdý. Böylece, 1929-1933 bunalýmý sýrasýnda, Birleþik
Amerikada 92, Ýngilterede 72, Almanyada 28 yüksek fýrýn söküldü. 1933te, Birleþik Amerikada, iþletmeye yeni açýlan 10,4 milyon akrlýk pamuk fidesi yokedildi.
Bunalým sýrasýnda, toplumun baþlýca üretici gücü olan
emek-gücü israf edildi. Bunalým, boþ gezmeye, amaçsýz bir yaþam
sürmeye mahkum edilen milyonlarca insaný sokaða attý.
Bunalýmlar, proletarya ile burjuvazi, köylülüðün temel yýðýnlarý ile mülk sahipleri, köylüleri sömüren tefeci vb. arasýndaki sýnýf çeliþkilerini de keskinleþtirir. Bunalým döneminde iþçi sýnýfý,
kapitalistlere karþý savaþým ile saðladýðý kazanýmlarýn büyük bir
bölümünü kaybeder.
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Bunalýmlarýn büyük yoksunluklara uðrattýðý proletaryanýn
en geniþ yýðýnlarý, sýnýf bilinci ve devrimci kararlýlýk kazanýr. Ýþçiler,
ekonomik ve toplumsal rejimi deðiþtirmenin, sefalet ve açlýktan
kurtulmanýn biricik yolu olduðunu kabul ederler. En geri emekçi
tabakalarý bile, sömürücülere karþý savaþým vermenin gerekli olduðunu anlarlar.
Böylece, ekonomik bunalýmlar, kapitalizmin yerine devrimci [sayfa 165] yolla burjuva rejimin çeliþkilerini ortadan kaldýran ve
toplumsal üretici güçlerin geliþmesine sýnýrsýz perspektifler açan
sosyalizmi geçirmenin gerekliliðini açýklýða kavuþturur. [sayfa 166]
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II- EMPERYALÝZM, TEKELCÝ KAPÝTALÝZM

19. YÜZYILIN son üçte-birinde, kapitalizm, en yüksek ve
en son aþamasý olan emperyalizme doðru bir geliþme gösteriyor.
Bu aþamanýn baþlýca ayýrdedici çizgisi, serbest rekabetin yerini
tekeller egemenliðinin almasýdýr. Üretici güçler adamakýllý
geliþmiþti. Metalurjide, büyük çelik fabrikalarýna geçmeye zorlayan yeni yöntemler (Bessemer, Thomas, Martin) ortaya çýktý. Birçok önemli buluþ (1867de elektrik dinamosu, 1877de içten
yanmalý motor, 1883-1885te buhar türbini), sanayi ve taþýtlarda
ilerlemeyi hýzlandýrdý. Yeni tip motorlar, yeni taþýt araçlarýnýn doðmasýna neden oldu: 1879da tramvay, 1885te otomobil, 1891de
dizel lokomotifi ve 1903te uçak. Bilim ve tekniðin ilerlemeleri,
elektrik enerjisinin üretimine ve uygulanmasýna olanak verdi.
Daha önce hafif sanayi baþat durumdaydý; 19uncu yüzyýlýn son üçte-birinde aðýr sanayi ön plana geçti ve hýzla geliþti. [sayfa
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167] Böylece, 1870ten 1900 yýlýna kadar, dünya çelik üretimi 56;
petrol üretimi 25 kat; kömür üretimi 3 kattan fazla arttý. Sanayi
üretiminin yoðunlaþmasý çok hýzlý oldu. Özellikle 1873 ekonomik
bunalýmýndan sonra bu yoðunlaþma daha da artmýþtýr.
Üretici güçlerin geliþmesine ve üretimin yoðunlaþmasýna
koþut olarak kapitalizmin bütün çeliþkilerinin de gittikçe keskinleþtiði görüldü. Fazla-üretimden doðan ekonomik bunalýmlar daha
kýsa aralýklarla meydana çýkýyor, yýkýcý etkileri artýyor, iþsizlik
belirginleþiyordu. Emekçi halka sayýsýz felaketler getiren kapitalistler arasýndaki savaþlar da sýklaþtý. Savaþlarda emekçi halkýn
durumu fazlasýyla kötüleþirken, kapitalistlerin servetleri her zaman olduðu gibi artýyordu. Ýþçi sýnýfýnýn ekonomik ve politik savaþýmýný güçlendirmede bu durumun büyük etkisi olmuþtur.
Ýþçi hareketi içindeki burjuvazinin ajanlarý, kapitalist dünyadaki tekellerin egemenliðinin, kapitalizmin geliþmesinde geleceðe dönük yeni bir çaða damgasýný vurduðunu ilan etmeye çalýþmýþlardýr. Onlara göre, kapitalizm, halk düþmaný niteliðini kaybediyordu, artýk örgütlü, bunalýmsýz olabilirdi. Kautsky ve Hilferdinge göre, çeþitli kapitalist ülkelerde, anlaþarak üretimdeki
anarþiyi ve savaþlarý ortadan kaldýrmak olanaklý olabilecekti. Bütün
bu teorilerin özünde, kapitalizmin çeliþkilerini bulandýrmak, iþçi
sýnýfýnýn devrimci savaþýmýný saptýrmak amacý vardý.
Ýþçi sýnýfýnýn ideologlarý, 19uncu yüzyýl ile 20inci yüzyýl sýnýrýnda kapitalizmi belirleyen yeni görüngüleri irdelemek, emperyalizmin açýk-seçik bir tahlilini yapmak zorundaydýlar. Bu, her
þeyden önce, sermaye boyunduruðundan kendini kurtarma
savaþýmýnda, iþçi sýnýfýna üstün bir teorik silah vermek için zorunlu idi.
Bu ödevi, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý
(1916) ve daha baþka yapýtlarýyla, Lenin yerine getirdi. Lenin, emperyalizmin, kapitalizmin bütün temel özelliklerini koruduðunu
tanýtladý: üretim araçlarý üzerinde kapitalist özel mülkiyet, ücretli
iþçilerin kapitalistler tarafýndan [sayfa 168] sömürülmesi, bazýlarýnýn
zenginliðini artýran ve diðer bazýlarýnýn durumunu kötüleþtiren üleþim þekli, proletarya ile burjuvazi arasýndaki uzlaþmaz karþýt iliþkiler.
Böylece, kapitalizmin bütün ekonomik yasalarý emperya-
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lizmde iþlemeye devam etmektedir: artý-deðer yasasý, kapitalist
birikimin genel yasasý, üretimde rekabet ve anarþi yasasý, vb..
Bununla birlikte, emperyalizmde bu yasalarýn iþleyiþi, özel nitelikler kazandý.
Emperyalizmin Lenin tarafýndan tahlili, kapitalizmin tekelci aþamada sahip olduðu baþlýca ekonomik belirtileri gösterir: 1)
Üretimde ve sermayede görülen yoðunlaþma öyle yüksek bir
geliþme derecesine ulaþmýþtýr ki, iktisadi yaþamda kesin rol oynayan tekelleri yaratmýþtýr; 2) banka sermayesi sýnai sermayeyle
kaynaþmýþ ve bu mali sermaye temeli üstünde bir mali oligarþi
kurulmuþtur; 3) sermaye ihracý, meta ihracýndan ayrý olarak, özel
bir önem kazanmýþtýr; 4) dünyayý aralarýnda bölüþen uluslararasý
tekelci kapitalist birlikler kurulmuþtur; 5) en büyük kapitalist güçlerce dünyanýn toprak bakýmýndan bölüþülmesi tamamlanmýþtýr.*
[sayfa 169]
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* Lenin, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý, Ankara 1992, s.
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YEDÝNCÝ BÖLÜM
EMPERYALÝZMÝN BAÞLICA EKONOMÝK BELÝRTÝLERÝ

1- ÜRETÝMÝN YOÐUNLAÞMASI VE TEKELLER
Üretimin Yoðunlaþmasý
Emperyalizmden önce, serbest rekabet egemendi. Bu dönemde, bir tek ve ayný çeþit meta, herbiri, bu metaý mümkün
olduðu kadar elveriþli þekilde satmak isteyen birçok kapitalist
tarafýndan üretiliyordu. Serbest rekabet, zayýflarý yýkýma sürüklerken, en güçlüleri zenginleþtiriyor ve onlarýn üretimini geniþletiyordu. Engelse göre, rekabet, modern burjuva toplumda, insanlarý
birbirine saldýrtan dörtbaþý mamur bir savaþýn ifadesidir.* Bazýlarýný çökerten, bazýlarýný da zenginleþtiren serbest rekabetin sonu,
üretimin yoðunlaþmasýna, yani üretimin yüzlerce ve binlerce iþçi
çalýþtýran en büyük iþletmelerde toplanmasýna varýr. Üretimin
yoðunlaþmasý, geliþmesinin belirli bir aþamasýnda, tekeli doðurur. Yoðunlaþma, emperyalist aþamada en uç noktaya varýr. [sayfa
170]

* Engels, Ýngilterede Ýþçi Sýnýfýnýn Durumu, Editions Sociales, Paris 1961,
s. 118.

Nikitin
Ekonomi Politik

153

Örneðin, Almanyada 50 kiþiden fazla insan çalýþtýran
iþletmelerde, tüm iþçi ve memurlarýn 1882de %22si, 1895te
%30u, 1907de %37si, 1925te %47,2si, 1939da %49,9u toplanmýþ
bulunuyordu. Batý Almanyada, 1955te, çalýþan tüm iþçi ve memurlarýn %87,1i, bu nitelikteki iþletmelerde toplanmýþtýr. Birleþik
Amerikada, 1904te, bir milyon dolar ve daha fazla sermayeli
büyük iþletmeler, bütün iþletmelerin %0,9unu oluþturuyordu. Bu
iþletmeler, bütün iþçilerin %25,6sýný çalýþtýrýyor ve Amerikan sanayisinin toplam üretiminin %38ini saðlýyordu. 1939da Birleþik
Amerikanýn en büyük iþletmeleri, ki bunlar bütün iþletmelerin
%5,2sini oluþturuyordu, iþçilerin %55ini çalýþtýrýyor ve toplam sanayi üretiminin de %67,5ini gerçekleþtiriyorlardý. 1955te 500 sanayi ortaklýðý, sanayi üretiminin yarýsýna yakýn bir kýsmýný elinde
tutuyor ve toplam kâr kitlesinin %68ini elde ediyordu. Bunlar
arasýnda, bütün ortaklýklarýn %0,5ini temsil eden 50 büyük ortaklýk, Birleþik Amerika transformasyon sanayisi üretiminin hemen
hemen dörtte-birini elinde topluyordu.
Bugün, Birleþik Amerikanýn en büyük 100 sanayi þirketi
ile, diðer emperyalist ülkelerin en büyük 100 þirketi, yaklaþýk olarak kapitalist dünya üretiminin üçte-birini ellerinde toplamýþlardýr.
Sermaye yoðunlaþmasýna koþut olarak sermayenin
merkezileþmesi izlenir. Birçok sermayenin, bir tek sermaye olarak kaynaþmasý sonucunda sermayenin çoðalmasýna, sermayenin merkezileþmesi adý verilir. Bu, anlaþma ile, hisse senetleriyle
kurulan þirketler yolu ile ve zorla, yani büyük sermayenin çetin
rekabet savaþýmý sýrasýnda küçük kapitalist iþletmeleri yýkýp yutmasý ile olabilir.
Rekabet, her kapitalisti, ancak büyük kapitalistlerin kabul
ettiði ölçüde meta fiyatlarýný düþürmeye zorlar. Küçük iþletmeler
rekabete dayanamazlar. Ya yýkýlýp giderler ya da büyük kapitalistlerin ellerine geçerler. Bu süreç, kesintisiz devam eder.
Üretimin ve sermayenin yoðunlaþmasý ve merkezileþmesi,
muazzam iþçi kitlesini de, büyük ve çok büyük iþletmelerde [sayfa
171] toplar. Bu durum, iþçi sýnýfýnýn, sermayeye karþý savaþýmýnda,
birleþmesini ve örgütlenmesini kolaylaþtýrýr; proletaryayý savaþkan,
devrimci bir güç haline getirir. Üretimin ve sermayenin yoðunlaþmasý ve merkezileþmesinin sonu, emeðin þaþýlacak derecede
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toplumsallaþmasýna, iþçilerle kapitalistler arasýndaki sýnýf savaþýmýnýn keskinleþmesine varýr.
Tekel Þekilleri
Üretimin yoðunlaþmasý tekelle sonuçlanýr. Önemli bir sermayeye sahip olan en büyük iþletmeler, rekabet savaþýmýnda birbirlerini yenmekte zorluk çekerler. Bu koþullar altýnda, büyük kapitalistler için, sürüm alanlarýný, hammadde kaynaklarýný paylaþmak, tek tek fiyatlar saptamak, vb. amacýyla bir anlaþmaya varma
olanaðý, hatta zorunluluðu vardýr.
Tekel, þu ya da bu metalardan en büyük bir bölümünün
üretimini ya da pazarýný (çok kez birini ya da ötekini) ellerinde
toplayan kapitalistlerin anlaþma ya da gruplaþmalarýdýr. Bu gruplaþmalarýn þekilleri ne olursa olsun, hepsi de tek ve ayný amacý
güderler: en fazla kârý elde etmek.
Tekelci gruplaþmalar, her þeyden önce, özellikle üretimin
hýzlý bir tempoyla yoðunlaþtýðý aðýr sanayi dallarýnda ortaya çýkar.
Bununla birlikte, tekeller, aðýr sanayiden sonra diðer sektörlere
de uzanýr.
Tekelci gruplaþmalar çok çeþitlidir. Bunlar, önce, satýþ fiyatlarý üzerinde, kapitalistler arasýndaki uzun süreli anlaþmalara
zemin hazýrlayan kýsa süreli anlaþmalardýr.
Kartel, üyelerinin, sürüm alanlarýnýn paylaþýlmasý, satýþ [sayfa
172] fiyatlarý üzerinde anlaþtýðý kapitalist gruplaþmasýdýr; kartelin
üyeleri, üretilecek meta miktarýný saptarlar. Kartele katýlan iþletmeler, ürün yapým ve satýþlarýnda tamamen baðýmsýzdýrlar. Savaþönceþi Almanyasý ile günümüz Federal Almanyasýnda geniþ ölçüde
uygulanan tekel þekli bu tip tekeldir.
Sendika, tekelci gruplaþmanýn daha yüksek bir aþamasýdýr.
Sendikaya baðlý iþletmeler tamamýyla baðýmsýz üretim yaparlar,
Baþlýca Tekel Þekilleri
Kartel

Sendika

Tröst

Konsorsiyum
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ama ticari özerkliklerini kaybederler. Sendika üyelerinin kendileri, hammaddeleri satýn alamazlar ve ürünlerini satamazlar. Ama
bu iþte, ortaklaþa ticari bir örgüt kurarlar. Bu tekel þekli, devrimden önce Rusyada geniþ ölçüde uygulanýrdý.
Tröst, bütün iþletmelerin mülkiyetinin ortak hale getirildiði
ve hisse senedi sahiplerine dönüþen eski maliklerin kendi hisse
senetleri oranýnda kâr aldýklarý bir tekel þeklidir.
Konsorsiyum, en büyük tröstleri ya da farklý sanayi dallarýndaki iþletmeleri, bankalarý, ticari firmalarý, taþýma ve sigorta
kumpanyalarýný, bir büyük kapitalistler grubu karþýsýnda, ortak bir
mali baðýmlýlýk temeli üzerinde biraraya getirir.
Tröst ve konsorsiyumlar, Birleþik Amerikada, Ýngiltere, Fransa, Japonya ve öteki ülkelerde çok geniþ yayýlma gösterir.
Baþlýca Kapitalist Ülkelerde Tekelci Birlikler
Emperyalist dönemde, tekeller, kapitalist ülkeler ekonomisinde üstün bir yer tutarlar. Baþta esas sanayi dallarý olmak üzere,
taþýmayý, ticareti, sigortalarý, bankalarý biraraya getirirler. Bazý ülkelerden örnek verelim.
Birleþik Amerikada, demir sanayiinde 17 tekel egemendir.
Bu tekeller, 1959da, çelik üretim potansiyelinin %94'ünü denetliyorlardý. Bu tekellerden ikisi, U.S. Steel Corporation ile Bethlehem Steel Corporation, ülke çelik üretim [sayfa 173] kapasitesinin
%50sini ellerinde tutuyordu. Ýlk grubun 140 çelik fabrikasý ve 180
yüksek fýrýný vardýr. Demir filizi rezervinin %70e yakýn bölümünü
denetler ve özel demiryolu ulaþýmýna sahiptir. Petrol sanayiinde
en büyük tekel, Birleþik Amerika ve diðer ülkeler petrol sanayiinde, egemenlik kurmuþ 20 kumpanyayý içeren Standard Oildir.
ABDde Herbirinin Aktifleri 10 Milyon Dolarý
Geçen Büyük Þirketlerin Payý (1956, %)

%1.5

Toplam Þirketlerin
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%80.8

Bütün Þirketlerin Kazancýnýn

Otomobil sanayiinde üç büyük tekel vardýr: General Motors, Ford, Chrysler. Bunlar, 1958de Birleþik Amerika otomobillerinin %93'ünü imal ediyorlardý. Bu üç tekel, ayný zamanda, silah
ve savaþ malzemesi yapýmýnda da önemli bir rol oynar. Ýkinci
Dünya Savaþýnda askeri taþýt araçlarýnýn %100'ünü; uçak motorlarýnýn %75ini, zýrhlý araçlarýn %40'ýný, diðer top, tüfek, makineli tüfek ve benzerlerinin de %30unu yapmýþlardýr.
Ýki tekel, General Electric ve Westinghouse Electric Corporation, elektronik sanayiinde baþlýca üretim kapasitelerini ellerinde tutarlar. Kimya sanayiinde, patlayýcý maddelerde, boðucu gazlarda, plastik maddelerde, genel kimya sanayii ürünlerinde ve
atom silahý konusunda üstünlüðü Du Pont de Nemours tröstü
elinde tutar.
Ýngilterede, Amerikada olduðu gibi, en büyük tekeller, ekonomiyi paylaþmýþlardýr. Ýngiliz Demir ve Çelik Federasyonu, [sayfa
174] Ýngilterenin baþlýca metalurji kumpanyalarýný biraraya getirir.
En önemli tekel Vickers-Armstrong savaþ sanayii konsorsiyumudur. Savaþ araçlarý ve silah üretimi, askeri ve sivil makine ve gemi
yapýmý, balon ve elektroteknik üretimi, bu tekelin iþletmelerinde
toplanmýþtýr.
Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda, konsorsiyum, Ýngiliz hükümetine 28.000 uçak, 164.000 aðýr top, çok büyük sayýda denizaltý
sattý. Büyük Britanyanýn siyasal yaþamýnda en gerici öðe konsorsiyumdur.
Kimya sanayiinde en önemli tekel, Ýmperial Chemical Ýndustries tröstüdür. Boya üretiminin %40'ýný, azot üretiminin %95ini
elinde bulunduran bu tröst, büyük kimya sanayii üretiminin %95ini
denetler ve kimyasal savaþ maddelerinin üreticisi olarak baþta
gelir, Brintanyaya ait baþlýca sanayi kollarýyla ve özellikle savaþ
konsorsiyumlarýyla sýký baðlar kurmuþtur.
Fransada, bütün alüminyum üretimini, Aluminium Français karteli denetlemektedir. Boya üretiminin %80i de Compangnie Francaise des Matieres Coloranter tarafýndan denetlenir. Turizm alanýndaki ulaþým araçlarý üretiminin yaklaþýk %96sý, dört
tekelin iþletmelerinde toplanmýþtýr vb..
Batý Almanyada en büyük tekel, çelik tröstüdür. Bu tröst
Ýkinci Dünya Savaþý öncesinde, 370 kumpanyayý denetliyordu.
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Almanyada ve diðer ülkelerde 220 þubesi vardý. Savaþtan sonra,
Alman çelik tröstü, Amerikan sermayesiyle bütünleþerek yeniden kurulmuþtur. Ve bugün, Avrupa kömür ve çelik birliðine katýlan baþlýca trösttür. (CECA).
Krupp, Thyssen ve baþka konsorsiyumlar da yeniden kuruldular. Bunlar, yalnýz çelik deðil, silah da üretiyorlar. Kimyasal
sanayiye egemen olan tekel Ý. G. Farben-Industrie konsorsiyumudur ki, Ýkinci Dünya Savaþý sonunda, Almanyada 380 fabrikayý
ve diðer ülkelerde de 500 kumpanyayý denetliyordu. Bugün, ekonomik durumunu yeniden eski haline getirmiþtir.
Ülkede kilit noktalarýný tutan büyük tekeller, Ýtalyada,
Japonyada, Belçikada vb. etkinlik göstermektedirler. [sayfa 175]
Tekeller ve Rekabet
Burjuvazinin ideologlarý, tekellerin rekabeti kaldýrdýðýný iddia ediyorlar. Oysa tekeller, rekabetle varolurlar.
Ýlkin, tekellerin egemenliðinin kapitalist ülkeler ekonomisinde kendini göstermesine karþýn, üretimin bir tek dalýnda bile
%100 tekelleþme çok seyrek bir istisnadýr. Tekele katýlmayan (bunlar marjinal denilen iþletmelerdir) kapitalistler ile tekeller arasýnda rekabet vardýr. Bu savaþýmda, tekeller, marjinal iþletmeyi tekeller içine girmeye zorlamak ya da kesin olarak ortadan kaldýrmak için her çareye baþvururlar.
Ýkinci olarak, tekellerin içinde de rekabet vardýr. Kartellere,
sendikalara katýlanlar, en iyi pazarlar, üretimde en büyük pay uðruna didiþirler. Tröst ve konsorsiyumlar da kilit noktalarý tutmak,
büyük hisse senetleri paketlerini ele geçirmek ve kâr paylarýný
bölüþmek için kapitalistler arasý savaþým sürüp gider. Tekeller
içindeki çatýþma, çok kez gizli bir nitelik taþýr ve ancak çok aðýr
durumlarda, bu, dýþavurup tekelin çözülmesine varýr. Çözülen bu
tekelin yerine de bir baþkasý geçer.
Üçüncüsü, tekeller, bir tek ve ayný dalda da birbirlerine
cephe alýrlar. Bu durum (üretim) dalýnda bir tek tekel olacaðý
yerde, birçok tekel bulunduðu takdirde sözkonusudur.
Dördüncüsü, emperyalizm döneminde, rekabet, farklý üretim dallarýndaki tekeller arasýnda çok keskin bir nitelik kazanýr.
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Örneðin, kömür ve metalurji tekelleri arasýnda olduðu gibi.
Tekelin, kapitalist ekonominin yöntemli geliþmesi demek
olduðunu ileri süren burjuva ideologlarýnýn iddialarý uydurmadýr.
Serbest rekabetten doðan tekel, serbest rekabeti ortadan kaldýrmaz. Onun yanýsýra varlýðýný sürdürür. Tekeller egemenliðinde
rekabet, özellikle azgýn ve soyguncu bir nitelik alýr. Hasmýný ezmek için, her türlü hileye, þantaja, mali tertiplere, þiddete baþvurmaktan kaçýnmaz.
Emperyalizm, rekabeti ortadan kaldýrmaz. Bu, açýkça [sayfa
176] iki çeliþik ilkenin, emperyalizmi niteleyen rekabetin ve tekelin birbirine baðlýlýðýdýr; emperyalizmin iflasýný, yani sosyalist devrimi hazýrlayan da budur.*
2- MALÝ SERMAYE VE MALÝ OLÝGARÞÝ
Sermayenin Yoðunlaþmasý ve Banka Tekelleri
Üretimin yoðunlaþmasý ve sanayi tekellerinin oluþmasý, kaçýnýlmaz olarak, banka sermayesinin yoðunlaþmasýna ve banka
tekellerinin yaratýlmasýna varýr. Bankalar arasýndaki çetin savaþým,
kaçýnýlmaz olarak, büyük bankalarýn küçükleri yutmasýyla sonuçlanýr. Büyük bankalar, aralarýnda anlaþmaya varýrlar, ve böylece
banka tekelleri ortaya çýkar. Bunlar, küçük bankalarý, tasarruf sandýklarýyla kredi þirketlerini egemenlikleri altýna alýrlar. Bu tekellerden herbiri, daha az önemde, onlarca, bazan da yüzlerce bankayý
denetler. Bankalarýn sayýsý ve onlarýn iþ hacmi artar. Örneðin 1900
yýlýnda, Birleþik Amerikada, 10.785 milyon dolar aktifi olan 10.382
banka vardý; 1940ta 15.017ye yükselen bankanýn 80.213 milyon
dolar aktifi oldu. Dolayýsýyla, Birleþik Amerikada 40 yýlda banka
sayýsý %50 artarken banka aktifleri 8 kat olarak artmýþtýr. Tüm
mevduatýn, 1900de %15i, 1956da %31i, ülkenin bellibaþlý 20 bankasýnda toplanmýþ bulunuyordu; Ýngilterede, 1900de tüm mevduatýn %28i ve 1952de ise %70i en büyük beþ bankanýn aktiflerinde gösterilmektedir.
Bankalarýn yoðunlaþmasý ve banka tekellerinin oluþmasý,
* V. Lenin, uvres, Paris-Moscou, t. 24, s. 478.
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bankalarla sanayi arasýndaki iliþkilerin deðiþmesiyle sonuçlandý.
Bankalarýn Yeni Rolü
Baþlangýçta, bankalar, tediyede basit birer aracý idiler. Kapitalizm geliþtikçe, kredi iþlemleri de yaygýnlaþtý. Banka, [sayfa 177] belirli bir süre içinde, kendi sermayelerinden yararlanamayan kapitalistlerin sermayesini, bu sermayeye gereksinmesi olan kapitalistlerin emrine sundu. Yoðunlaþan ve merkezileþen bankalar,
ekonominin tümü üzerinde sýnýrsýz bir iktidar yürütürler.
Büyük bankalar, kapitalistlerin cari hesaplarýný kendilerinde toplayarak, onlarýn iþ durumlarý hakkýnda bilgi edinir, onlarý
denetler ve kendilerine baðýmlý duruma getirerek, kredi koþullarýný
aðýrlaþtýrarak ya da kolaylaþtýrarak sanayi kapitalistlerine ve onlarýn faaliyetlerine yön verirler.
Böylece, ödeme iþlemlerinde mütevazi birer aracý olan bankalar, kudretli mali merkezler haline geldiler.
Bu durum, üretimin yoðunlaþmasýný hýzlandýrmakta önemli
etkide bulundu. Çünkü, bankalar, tekel olarak kurulan büyük
iþletmelere, ilk olarak, kredi açtýlar. Bankalar kendileriyle ortaklýk
kurduklarý tekellerden düþük faiz aldýlar ve tekelci birlikte kendilerine belirleyici bir rol saðlamaya elveriþli miktarda hisse senetleri satýn almaya baþladýlar.
Mali Sermaye
Lenin, mali sermayenin özü konusunda þöyle yazýyor: Üretimin yoðunlaþmasý, bunun sonucu olarak, tekeller; sanayinin ve
bankalarýn kaynaþmasý ya da içiçe girmesi iþte mali sermayenin
oluþum tarihi ve bu kavramýn özü.*
Bankalar, sanayi, ticaret, ulaþtýrma, sigorta vb. tekellerinden hisse senetleri satýn alarak, bu tekellerin ortak sahipleri haline geldiler. Öte yandan, sanayi tekelleri de, ortaklýk kurduklarý
bankalarýn hisse senetlerine sahip oldular. Bunun sonucu olarak
da, tekelci banka sermayesiyle tekelci sanayi sermayesi içiçe gir* Lenin, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý, s 52.
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di. Bu andan baþlayarak mali sermaye ortaya çýktý.
Banka sermayesiyle sanayi sermayesinin içiçe giriþi, deðiþik
þekillere bürünür. Bu içiçe giriþ, özellikle, personel birliði þeklinde,
yani ayný kiþilerin banka, sanayi, ticaret vb. [sayfa 178] tekellerinin
baþýnda bulunmasý þeklinde kendini gösterir. Banka yöneticileri,
sanayi iþletmelerinin yönetim kurullarýnda yer alýrlar; sanayi tekellerinin temsilcileri de banka yönetimine katýlmýþlardýr.
Örneðin, Birleþik Amerikada, sayýsý 400 olan dar bir sanayici ve bankacý grubu vardýr; bu grup, en önemli 250 kumpanyada 1.200e yakýn makam iþgal eder. Böyle birçok makam
topla-manýn tipik temsilcisi Rockefellerlerden birisi olan, 10dan
fazla kumpanyada yöneticilik görevi yürüten Lawrence Rockefellerdir.
Büyük Brintanyada, en büyük 8 bankanýn 200 yöneticisinden 160'ý, 33 sanayi tekelinde, 31 sigorta þirketi ve inþaat iþletmesinde, 17 banka ve diðer mali kurumda, 98 sanayi þirketinde,
87 sanayi þirketiyle yabancý bankalar ve eski Ýngiliz imparatorluðu
ülkelerinde yönetim kurullarý makamlarýnda bulunmaktadýrlar.
Birçoklarý da Ýngiltere sanayi ve nakliye tekellerinde temsilci olarak, kendi hesaplarýna büyük bankalarýn yönetim kurullarýnda
yer alýrlar. British Petroleum þirketinin, Midland Bank, Lloyds Bank
ve National Provincial Bank gibi en büyük üç bankanýn yönetim
kurullarýnda temsil edilmesi böyle olmuþtur.
Fransada, Paris Bankasýyla Hollanda Bankasýnýn yöneticileri, birçok iþletmelerde iþtirakleri ve emrinde bir yýðýn þubeleri
bulunan þirketlerin yönetim kurullarýnda 190 makam iþgal ederler.
Almanyada, Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda, Deutsche Bankýn 54 yöneticisi, farklý þirketlerde 707 yönetim makamý iþgal ediyorlardý. 1958de, bu bankanýn 48 üyesi, Batý Almanyanýn en büyük
126 anonim þirketinde toplam olarak 662 yönetim makamýný ellerinde tutuyorlardý. Bu bankanýn yönetim kurulu baþkaný olan Abs,
40tan fazla ticari ve sýnai banka iþletmesinin yönetim ve denetim
kurullarýnda makam tutmuþtur (Hitler zamanýnda 42 idi).
Mali oligarþinin egemenliði mali sermaye iktidarýnýn somut
ifadesidir. [sayfa 179]

Nikitin
Ekonomi Politik

161

Mali Oligarþi
Tekellerin ve mali sermayenin geliþmesi, en büyük bankacý ve sanayicilerden oluþan bir grubun, ülkenin ekonomi ve politikasýnda üstün bir konum almasý sonucunu verdi. Mali oligarþi,
yani birkaç finans kralýnýn egemenlik ve iktidarý ortaya çýktý. Ekonomik yaþamýn bütün önemli dallarý, kapitalist ülkelerin bütün
politik kilit noktalarý mali oligarþinin elindedir.
Örneðin, Amerika Birleþik Devletlerinde, ülke ekonomisinde belirleyici rol oynayan yedi mali grup vardýr: Morgan, Rockefeller, Du Pont, Mellon, Bank of Amerikanýn Chicago ve Cleveland
gruplarý ve First National City Bank, 1955te bu gruplar tarafýndan
denetlenmiþ olan aktifler toplamý 218,5 milyar dolara yükselmiþti.
En önemlileri, Morgan ve Rockefeller gruplarýdýr. 1955te Morganýn
etki alanýnda bulunan banka ve kumpanyalarda 65,3 milyar dolarlýk sermaye vardý. Bunlardan 5i çok önemli banka, 14'ü demiryolu kumpanyasý, telefon alanýndaki tekeller, radyo ve kablo þebekeleri, U.S. Steel Corporatian, General Electric ve benzerleridir. 1955te Rockefellerin etki alanýna giren banka ve [sayfa 180]
kumpanyalardaki sermaye toplamý 61,4 milyar dolardý. Bunlar,
Standart Oil, çok önemli petrol, demiryolu, metalurji vb. tekelleridir. Birleþik Amerikada nüfusun %1ini temsil eden mil-yoner
ve milyarderler, ülke zenginliðinin %60'ýný ellerinde tutarlar.
Ýngilterede ülkenin ekonomisinde sekiz mali grup kesin
rol oynar. Ekonominin baþlýca bölümlerini denetlerler. Bir zamanMali Gruplarýn Denetledikleri Sermaye Hacmi
(Milyar dolar olarak)

MORGEN
ROCKEFELLER
DU PONT
MELLON
Kendi Sermayesi
Denetledikleri Sermaye
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lar Britanya Ýmparatorluðunu oluþturan ülkelerin ekonomilerini
de kendilerine baðýmlý kýlmýþlardýr.
Mali oligarþinin egemenliði, diðer kapitalist ülkelerde de
ayný þekildedir.
Mali oligarþi, iktisadi alandaki egemenliðini, iþtirakler sistemi aracýlýðýyla yürütür. Bu sistemin özü þudur: bu büyük parababasý ya da bir parababalarý grubu, hisse senetleri ve öbür yöntemler sayesinde, ana þirket olan en büyük hisse senetli þirketleri
denetler. Ana þirket, baþka þirketlerin hisse senetlerini satýn alýr
ve büyük hisse senetleri paketine sahip olduðundan, kendisine
baðlý bulunan yavru þirketler üzerinde egemenliðini gösterir;
yavru þirketlerde kendi yavru þirketleri üzerinde egemenlik
kurar, vb.. iþtirak sistemi sayesinde, örneðin elinde 1 milyar dolarý
olan parababasý çok daha büyük sermayeleri denetleyebilir. Büyük
sermayenin egemenlik alaný, bu yoldan gitgide geniþler. Bu sistem, tepe noktasýnda mali dünyanýn en önemli kiþilerinin bulunduðu bir piramide benzetilebilir.
Mali oligarþi, politik planda da egemenlik kurar; tekeller
hükümet aygýtýyla bütünleþirler. Tekelci devlet kapitalizminin
doðup geliþmesi iþte böyledir.
3- SERMAYE ÝHRACI DÜNYANIN TOPRAK VE EKONOMÝK
BAKIMDAN PAYLAÞILMASI
Sermaye Ýhracý
Emperyalizmden önce, ülkelerarasý ekonomik iliþkilerin
baþlýca biçimi, dýþ ticaret, meta ihracý idi. Emperyalizm [sayfa 181]
döneminde, dünya ticareti daha da geniþledi. Ama bu kez ön
plana geçen, sermaye ihracýdýr. Emperyalizm döneminde, sermaye ihracý, kapitalist dünyanýn en büyük bölümünün birçok emperyalist ülke tarafýndan sömürülmesinin temeli haline geldi.
Tekeller egemenliðinde sanayi bakýmýndan geliþmiþ kapitalist ülkelerde bir sermayeler fazlasý oluþur. Kuþkusuz, eðer tekeller, sermayelerini emekçilerin yaþam düzeyini yükseltmede
ve tarýmda gerikalmýþlýðý gidermede kullansalardý, hiçbir sermaye
fazlasý olmazdý. Ama, o zaman da kapitalizm, kapitalizm ol-

Nikitin
Ekonomi Politik

163

mazdý. Kapitalistler, sermayelerini, nerede yüksek kâr saðlarlarsa
oraya yatýrmakta kullanýrlar.
Sermaye, yabancý ülkelere iki þekilde ihraç edilir: ikraz sermayesi ve üretici sermaye. Ýkraz sermayesi ihracý, baþka ülkelerin hükümetlerine ya da kapitalistlerine borç verilince gerçekleþir.
Borçlu ülke, faiz ödemek zorundadýr. Bu andan itibaren de, iþçiler
tarafýndan yaratýlan artý-deðer, faiz þeklinde, sermaye ihracatçýsý
ülkeye akar.
Üretici sermaye ihracý, kapitalistler, baþka ülkelerde sanayi
iþletmeleri, demiryollarý, vb. kurduklarý zaman ortaya çýkar. Uygulama böyle olur. Örneðin, Birleþik Amerikada, Latin Amerika ülkelerinden birinde petrol iþletmesi kurulmasý amacýyla, bir hisse
senetli ortaklýk kurulur. Çýkarýlan hisse senetleri, Amerikan kapitalistleri tarafýndan toplanýr. Hisse senetlerinin satýþýndan elde edilen sermayelerle, iþletmelerde þantiyeler faaliyete geçer. Bu
iþletmelerden gelen karlar, hisse senetleri sahiplerine, yani Amerikan kapitalistlerine gidecektir. Her iki durumda da sermaye,
yüksek tekel karý elde etmek amacýyla ihraç edilmiþtir.
Sermayeler, özellikle az geliþmiþ ülkelere ihraç edilir. Oralarda sermaye yetersiz, toprak ucuz, hammaddeler bol, ücretler
düþüktür. Bütün bunlar, sermaye için elveriþli bir yatýrým alaný
oluþtururlar. En çok Afrikaya, Latin Amerika ülkelerine, YakýnDoðu ve Orta-Doðu ülkelerine sermaye ihracý yapýlýyor. Sanayi
bakýmýndan geliþmiþ ülkelere de sermaye ihraç edilir. Sermaye
ihracý, sermaye ithal eden [sayfa 182] ülkeler için olduðu kadar, sermaye ihracatçýsý ülkeler için de aðýr sonuçlar doðurur.
Sermaye ithal eden ülkelerde kapitalizm hýzlý bir tempoyla
ilerlerken, ayný zamanda, kendine özgü bütün çeliþkiler de ortaya çýkar: yýðýnlarýn sefaleti ve yýkýmý, topraðýn verimsizleþmesi ve
diðer ulusal kaynaklarýn barbar bir sömürüye baðýmlý kýlýnmasý
vb.. Yabancý sermayenin etkisi altýnda, az geliþmiþ ülkelerin ekonomik geliþmesi tekyanlý, çarpýktýr. Yabancý sermayenin gereksinmesine uydurulmuþtur. Bütün çabalar, özellikle, maden çýkarma sanayii ve ihracata dönük tarýmsal üretim üzerinde toplanýr.
Sermaye ihracatçýsý ülkelerde bu faaliyet, çifte sonuç verir.
Bir yandan, yurtdýþýnda kurulan iþletmelerden kâr ya da faiz þekli
altýnda dýþardan artý-deðer saðladýklarý için, zenginliklerini artýrýr-
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lar. Öte yandan da, sermaye ihracý ülke içersindeki yatýrým olanaklarýný daraltýr.
Sermaye ihracý, ülkeler arasýndaki ekonomik iliþkileri pekiþtirir. Ama bu, ekonomik bakýmdan geri ülkelerin, geliþmiþ ülkeler
tarafýndan sömürülmesi demektir.
Burjuvazinin ideologlarý, emperyalist dönemde, sermaye
ihracýný, geri ülkelere yapýlan bir yardým, bir iyilik olarak göstermeye çalýþýrlar. Buna baðlý olarak, bir de sömürgesizleþtirme
teorisi ortaya çýkmýþtýr. Bu teoriye bakýlýrsa, emperyalizm, sömürgeler sanayiinin geliþmesine katkýda bulunacak, onlarýn metropoller karþýsýndaki baðýmlýlýklarýný azaltacaktýr. Bu teori, sermaye
ihracýnýn emperyalist niteliðini gizlemeyi amaçlar. Gerçekte, burada, sömürgesizleþtirme deðil, bazý ülkelerin diðer bazýlarý tarafýndan köleleþtirilmesi amacý sözkonusudur.
Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra, sermaye ihracýnda yeni
özellikler ortaya çýktý. Bazý Avrupa ve Asya ülkelerinin kapitalizmden kopmasý, sermaye yatýrým alanýný hissedilir ölçüde azalttý.
Savaþtan sonra, sermaye ihracý konusunda, eþitsizlik daha
da arttý. Ýngiltere ve Fransa, dýþ yatýrýmlarýný önemli ölçüde azalttýlar. Buna karþýlýk, Birleþik Amerikanýn sermaye [sayfa 183] ihracý
ise, yoðun bir artýþ göstermiþtir. 1949da, yabancý ülkelere yapýlan
Amerikan sermaye yatýrýmlarý, diðer bütün kapitalist ülkelerin toplam sermaye yatýrýmýndan fazladýr. 1939dan 1955e kadar, dýþ
ülkelere yapýlan Amerikan yatýrýmlarý, hemen hemen dört katlýk
bir artýþ gösterir.
Amerika Birleþik Devletleri, daha çok, azgeliþmiþ Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinde olduðu kadar, Batý Avrupanýn
Büyük Britanya, Fransa, Batý Almanya gibi geliþmiþ ülkelerine de
hükümet ikrazlarý ve kredileri þeklinde sermaye ihraç etmiþtir.
Birleþik Amerika, kapitalist dünyanýn mali sömürü merkezidir.
Bu ikraz ve krediler, ekonomik ve hatta askeri ve politik bir
nitelik taþýr.
Geliþmiþ kapitalist ülkelerdeki mali oligarþi, kendi denetimindeki sermaye ithalatçýsý ülkelerin ekonomisini, sermaye ihracý yolu ile baðýmlý hale getirmeye çalýþýr.
Sermaye, birçok ülke tarafýndan ihraç edilir. Her emperyalist ülke, hesabýna gelen ülkelere sermaye ihraç etmek için çalýþýr.
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Bu durum, giderek kapitalistler ve hatta emperyalist ülkeler arasýnda rekabet ve savaþýma varýr ve tüm kapitalist dünyadaki çeliþkileri
þiddetlendirir.
Dünyanýn Kapitalist Birlikler Arasýnda Ekonomik Bakýmdan
Paylaþýlmasý
Kapitalist ülkelerde tekeller, her þeyden önce, iç pazar üzerinde tam egemenlik kurmaya çalýþýrlar. Onu kendi aralarýnda
paylaþýrlar ve aþýrý kâr elde etmek için fiyat düzeylerini yapay
olarak yüksek tutarlar. Tekeller yüksek fiyatlarý muhafaza etmek
için iç pazarý, yabancý rekabete karþý korumak üzere omuz omuza verirler. Bu amaçla, devletler, sýnýrlayýcý gümrük vergileri koyarlar ve hatta bazý metalarýn ithalini düpedüz yasaklarlar. Gümrük
vergileri çok kez metaýn deðerini kat kat aþar. Böylece, tekelin iç
pazardaki egemenliði saðlanmýþ olur.
Bununla birlikte iç pazar sýnýrlýdýr. Büyük, iþletmeler [sayfa
184] tarafýndan sunulan geniþ meta yýðýnlarýný emecek güçte deðildir. Bunun içindir ki, tekeller, metalarýný daima dýþ pazarlara aktarmaya çabalarlar. Ama dýþ pazarlar gümrük vergileriyle
korunduðu zaman, buralara nasýl ulaþmalý?
Gümrük vergilerinden kurtulmak için sermaye ihracýna
baþvurulur. Kapitalistler, yabancý ülkelerde, bu ülkelerin pazarlarýný emtiaya boðan fabrikalar kurarlar. Aðýr gümrük vergilerini
aþmak ve dýþ pazarlarý elde tutmakta kullanýlan önemli bir yöntem de dampingdir. Damping ya da zararýna satýþ, ihraç edilen
metalarýn diðer ülkelerde düþük, hatta bazan üretim giderleri altýnda bir fiyatla satýlmasý demektir. Tekeller, düþük fiyatlar yoluyla
rakiplerini safdýþý býraktýktan sonra, meta fiyatlarýný tekrar yükseltirler.
Dýþ pazarlar, hammadde kaynaklarý ve sermaye yatýrým
alanlarý uðruna savaþým, dünyanýn, farklý tekellerin nüfuz bölgeleri olarak ekonomik bakýmdan paylaþýlmasýna varýr. Tekellerin þu
ya da bu devletin sýnýrlarý dýþýna taþmasý, üretim ve sermayenin
yüksek derecede bir yoðunlaþmasýný gösterir ki, Lenin buna supermonopole adýný vermiþtir.
Bir üretim kolunda birçok tröst ya da sendika, kapitalist
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dünya topluluðu içinde kesin bir rol oynamaya baþladýðý zaman,
uluslararasý tekellerin oluþum yollarý yaratýlmýþ olur. Uluslararasý
tekeller demek, çeþitli ülkelerin en büyük tekelleri arasýnda, pazarlarýn ve hammadde kaynaklarýnýn paylaþýlmasý üzerine, üretim hacmi fiyatlar politikasý vb. üzerine anlaþmalar demektir.
Uluslararasý tekellerin ortaya çýkýþý, 1860-1880 yýllarýna kadar uzanýr. 19uncu yüzyýlýn sonunda, 40 kadar tekel vardý. Ýkinci
Dünya Savaþý öncesinde ise (1939), tekel sayýsý 300'ü geçmiþtir.
Bugün 350 kadar tekel vardýr. Kapitalist ülkelerin en büyük tekelleri, uluslararasý tekel görünümündedir.
Lenin, Birinci Dünya Savaþý öncesinde, dünya elektronik
sanayiinin Birleþik Amerika ve Almanya tarafýndan tekelleþtirildiðini
ortaya koyar. Almanyada bulunan Allgemeine ElektricitatsGesellschaftýn (AEG) birçok Avrupa ve Amerika ülkelerinde
iþletme ve þubeleri vardý. Elektronik sanayii, [sayfa 185] Birleþik
Amerikada, General Electric Company tarafýndan tekelleþtirilmiþti.
Bunun da, bütün Amerikada iþletme ve þubeleri vardý ve Avrupa
ülkelerine de nüfuz etmeye baþlamýþtý.
1907de, bu tekeller, bütün dünyanýn kendi aralarýnda nüfuz bölgelerine ayrýlmasý konusunda bir anlaþmaya vardýlar. Alman ortaklýðý, Avrupa ve bir kýsým Asya pazarlarýný, Amerikan
kumpanyasý da Amerika kýtasýndaki ülkelerin pazarlarýný aldý.
Birinci Dünya Savaþý öncesinde, dünya petrol pazarý, Amerikan Standart Oil ile Ýngiliz-Hollanda þirketi Royal Dutch Shell
arasýnda paylaþýlmýþtý.
Uluslararasý tekeller, egemenliklerini, silah üretimi dahil,
bütün sanayi kollarýnda yürütmüþlerdir. Ýngilterede Cickers Armstrong, Fransada Schneider-Creusot, Almanyada Krupp gibi en
büyük savaþ sanayi firmalarý, uzun bir dönem boyunca birbirlerine baðlý kaldýlar. Sürüm alanlarýný paylaþmýþlardý ve her iyi ödeme yapana silah saðlýyorlardý. Bu firmalar arasýndaki iliþkiler savaþ
boyunca devam etti.
Ýkinci Dünya Savaþý ertesinde uluslararasý birlikler devletlerarasý gruplaþmalar ortaya çýktý. Bunlar arasýnda en güçlüleri,
Fransa, Batý Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Ýtalyanýn
kömür ve metalurji sanayiini içine alan Avrupa Kömür ve Çelik
Birliði, altý Avrupa ülkesini biraraya getiren Avrupa Ekonomik
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Topluluðu (Ortak Pazar) ve Avusturya, Ýngiltere, Danimarka, Norveç, Portekiz, Ýsviçre ve Ýsveçin katýldýklarý Avrupa Serbest-Deðiþim
Birliðidir (AELE).
Kapitalist ülkelerin eþit olmayan geliþmesi nedeniyle, uluslararasý tekellerin güçler iliþkisi sürekli olarak deðiþir. Uluslararasý
tekellerin yaratýlmasý, dünyanýn paylaþýlmasý uðruna savaþýmýn
sona erdiðini ve emperyalist ülkelerin barýþçý iþbirliðine giriþtiklerini
deðil, bu savaþýmýn keskinleþtiðini gösterir.
Böylece, sermaye ihracý ve uluslararasý tekellerin oluþmasýyla mali sermaye kodamanlarý, dünyayý ekonomik planda bölüþürler, yani dünya nüfuz bölgelerine ayrýlýr. Dünyanýn [sayfa 186]
ekonomik bakýmdan paylaþýlmasý uðruna savaþým, dünyanýn toprak bakýmýndan paylaþýlmasý uðruna savaþýmý doðurur.
Dünyanýn Toprak Olarak Paylaþýlmasý ve
Yeniden Paylaþýlmasý Uðruna Savaþým
Emperyalizme geçiþ döneminde, sömürgelere elkoyma, bir
hayli ileri gitmiþtir. 1876dan 1914e kadar büyük devletler, 25
milyon kilometrekarelik sömürge, yani metropollerin kendi yüzölçümlerinden bir-buçuk kat fazla bir toprak elde ettiler. En büyük
sömürge sahibi devlet Ýngiltere olmuþtur. 1876da sahip olduðu
sömürgelerin yüzölçümü 22,5 milyon kilometrekare ve nüfusu da
251,9 milyondu. 1914te, yüzölçümü toplamý 11 milyon kilometrekare ve nüfusu da 141,6 milyon daha artmýþtýr. 1876da Almanyanýn, Birleþik Amerikanýn ve Japonyanýn sömürgeleri yoktu.
Fransanýn ise yok gibiydi. 1914e doðru, bu dört büyük devlet,
yüzölçümü 14,1 milyon kilometrekare ve nüfusu da, aþaðý yukarý
100 milyon olan bir sömürge topluluðuna sahip oldu.
20inci yüzyýl baþýnda, dünyanýn toprak olarak paylaþýlmasý
tamamlanmýþtý. Artýk, serbest toprak kalmamýþtý. Öyle ki, herhangi bir toprak eski sahibinden ancak zorla alýnabilirdi. Dünyanýn yeniden paylaþýlmasý sorunu gündeme geldi.
Dünyanýn yeniden paylaþýlmasý uðruna ilk savaþ 1898de,
ABDnin Ýspanyaya karþý açtýðý savaþtýr. Sonuçta, Amerikan emperyalistleri, Filipinler, Porto-Rico, Guam, Küba, Hawai ve Samoa
adalarýný zaptettiler.
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Dünyanýn yeniden paylaþýlmasýný gerçekleþtiýmek için emperyalistler Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþýný baþlatmýþlardýr.
Kapitalizmin emperyalist aþamaya geçiþiyle, dünya kapitalist ekonomi sisteminin oluþumu tamamlanýr. Bu sistemin oluþumu, ekonomik bakýmdan azgeliþmiþ ülkelerin, güçlü emperyalist
devletlere boyun eðmesiyle olur. Emperyalizmin sömürge sistemi,
dünya kapitalist ekonomi sisteminin [sayfa 187] bütünleyici parçasýdýr.
Emperyalist Sömürge Sistemi
Emperyalist sömürge sistemi, sömürgeleri, yarý-sömürgeleri ve emperyalist devletler tarafýndan ezilen ve sömürülen baðýmlý
ülkeleri içine alýr. Emperyalist sömürge sistemi, 19uncu yüzyýlýn
son üçte-biri ve 20inci yüzyýlýn baþýnda, dünyanýn, emperyalist
devletler tarafýndan toprak ve ekonomik bakýmdan paylaþýlmasýnýn
sonucudur.
Kapitalizmin savunucularý, emperyalizmin sömürge ve baðýmlý ülkeleri uygarlaþtýrdýklarýný, sömürge ve baðýmlý ülke halklarýnýn kültürlerini yükselttiklerini tanýtlamaya çalýþýrlar. Aslýnda bu
yakýþtýrmalarýn gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Sömürge ve baðýmlý
ülkeleri ayýrdeden þey, kültürün ilerlemesi deðil, nüfusun hemen
hemen tam kara cahilliði, týbbi tedavinin yokluðu, ekonominin
geriliðidir. Emperyalistler, egemenliklerini sürdürmek için bu ülkelerde ilerlemeyi, yapay yollarla engellerler. Emperyalistler, sömürgeleri, buralara, uygarlýk götürmek için deðil, azami kâr saðlamak için zaptederler.
Emperyalist dönemde sömürge ve baðýmlý ülkelerin önemi, emperyalist devletler için, sürüm alanlarý olarak hatýrý sayýlýr
ölçüde artar. Örneðin, 1930da Ýngiltere, bütün ihracatýnýn %43,5ini,
1949da %54'ünü sömürgelerine yöneltiyordu. Emperyalistler, kendi
sömürge ve baðýmlý ülkelerini, uyguladýklarý gümrük politikasý sayesinde rekabetten koruyarak, en berbat mallarýný, yüksek fiyatlarla bu ülkelere sevketme olanaðýna sahip olurlar.
Sermaye yatýrým bölgeleri olarak, sömürgelerin rolü sürekli artar. Emperyalistler buralarý yabancý rekabetten uzak tutarlar.
Emek-gücü ve hammaddeler ucuzdur. Emperyalistlere, yatýrýlan

Nikitin
Ekonomi Politik

169

sermaye üzerinden yüksek kârlar saðlayan da budur. Sömürgelerde, sermayeler, genel kural olarak maden çýkarma sanayiine
ayrýlýr. Tarýmda ise, herhangi bir tarýmsal üretim üzerinde uzmanlaþma sözkonusudur (kauçuk, [sayfa 188] kahve, pamuk, vb.). Bu
nedenle, sömürge ülkelerin geliþmes tek yanlý bir nitelik taþýr.
Emperyalist devletler için sömürgeler, hammadde ve tarým ürünleri teslim eden basit bir ek haline gelirler.
Kapitalist tekeller en fazla hammaddeye sahip olmaya
çalýþýrlar. Örneðin, 1962 sonu itibarýyla kapitalist ülkelerde tahmin
edilen petrol rezervleri 26.689 milyon tonu, yani %69u YakýnDoðu ve Orta-Doðu, %0,6sý Batý Avrupa ülkelerinde olmak üzere 38.755 milyon tona yükseliyordu. Bunun içindir ki Birleþik
Devletler, Ýngiltere, Fransa, Ýtalya vb. ülkelerin tekelleri arasýnda,
Yakýn-Doðu ve Orta-Doðunun petrol kaynaklarý uðruna savaþým,
devam etti. Hammadde kaynaklarýnýn elde edilmesi, sanayi tekellerine, dünya pazarlarýna fiyat empoze etme ve yüksek kârlar
saðlama olanaðý verir.
Sömürge ve baðýmlý ülkelerin askeri stratejik rolü de artmýþtýr. Emperyalist devletler, destek noktalarýný, deniz ve hava üslerini bu ülkelerde kurarlar.
Metropollerin mali sermayesi, sömürge ve baðýmlý ülke halklarýný amansýzca sömürür. Genel kural olarak, bu ülkelerde iþ
yasasý diye bir þey yoktur. Çocuk emek-gücü geniþ ölçüde kullanýlýr, kadýn emeðine erkeklerden daha düþük ücret ödenir. Ücret
çok düþük, iþgünü 12-14 saattir. Bu ülkelerdeki emekçilerin içinde bulunduklarý dayanýlmaz durum, açlýða, salgýn hastalýklara,
nüfusun düþkünleþmesine neden olur.
Emperyalist boyunduruk ve sömürü, sömürge ve baðýmlý
ülkelerin halklarýný zorunlu olarak direniþe ve kendi ulusal baðýmsýzlýklarý uðruna savaþýma iter. Emperyalizmin yýkýlýp parçalanmasýnýn baþlangýcý olan Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra, ulusal
kurtuluþ hareketleri, büyük bir geniþlik kazanmýþtýr. [sayfa 189]
4- TEKEL KARI, TEKELCÝ KAPÝTALÝZMÝN ÝTÝCÝ GÜCÜ
Tekel Kârý
Kapitalizmin her aþamadaki temel ekonomik yasasý, artý-
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deðer yasasýdýr. Kapitalist yapýnýn geliþmesini bu yasa belirler.
Bu, kapitalistlerin, iþçilerin ödenmemiþ emeðine elkoyma, artýdeðeri artýrma isteðini ifade eder. Ama, kapitalizmin temel ekonomik yasasýnýn sürdürdüðü iþlev biçimleri, kapitalizmin
birbirinden farklý aþamalarýnda ayný deðildir.
Emperyalizmden önce, serbest rekabetin egemen olduðu
dönemde, en fazla kâr saðlama, sermayeleri bir üretim dalýndan
bir baþka üretim dalýna azçok serbest bir aktarmayla birlikte geliyordu. Birbiriyle rekabet eden birçok iþletme vardý. Bunun sonucu, ortalama kâr oraný oluþuyordu.
Emperyalizm döneminde, serbest rekabetin yerini tekellerin egemenliði aldý. Bu durum, tekellere þu ya da bu üretim dalýnda en yüksek kârý elde etme olanaðý veren ekonomik koþullarý
yaratýr. Yüksek tekel kârý, tekellerin, belli bir üretim ya da deðiþim
alanýnda, yürüttükleri egemenlik sayesinde aldýklarý, ortalama
kârýn üzerinde bir kâr fazlasýný içerir.
Emperyalizmde, tekeller tarafýndan üretilen metalar, önceden olduðu gibi, üretim fiyatlarýna deðil, tekel fiyatýna satýlýrlar. Bu
fiyat, üretim harcamalarýný ve yüksek bir tekel karýný içerir.
Kapitalistler, yüksek tekel kârýný hangi yollardan gerçekleþtirirler?
Tekel Kârýnýn Kaynaklarý
Tekel kârýnýn temeli, her kapitalist kârda olduðu gibi, aþýrý
þekilde sömürülen iþçilerden sýzdýrýlan artý-deðerdir. Üretimin örgütlenmesi konusunda, iþin makineleþmesinin, rasyonalizasyonunun ve yeðinleþtirilmesinin sonucu olarak, çeþitli terletme
sistemlerinin büyük çapta uygulanmasý, [sayfa 190] artý-deðer oraný
ve kitlesinin artýrýlmasýna varýr. Ücretini aldýktan sonra da iþçinin,
burjuvazinin bir baþka kesimi ev sahipleri, tüccarlar vb. tarafýndan sömürülmesi devam eder.
Köylülüðün sömürülmesi de yüksek tekel kârý için bir kaynaktýr. Tekeller köylü yýðýnlarýný sömürürler. Bunlar, mamul maddeleri yüksek fiyatla satarlar ve ayný zamanda gýrtlaklarýna kadar
borca batan, kendi iþletmelerinin yýkýmýyla, topraklarýnýn ve mülklerinin yok pahasýna elden çýkmasýyla karþý karþýya bulunan köylü-
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lerin tarýmsal ürünlerini ucuz fiyatla satýn alýrlar.
Proletarya, emekçi köylülük ve nüfusun bütün dargelirli
gruplarý, burjuva devlet ve onun gerisinde bulunan büyük tekeller adýna, vergilerle, borçlanmalarla ve kaðýt paranýn deðer kaybetmesiyle ifade edilen ve halk yýðýnlarýnýn durumunu daha da
aðýrlaþtýran ek bir sömürü boyunduruðuyla karþý karþýya kalýrlar.
Tekeller, sömürgelerdeki ve diðer azgeliþmiþ ülkelerdeki
halklarý sömürerek, büyük ölçüde zenginleþirler. Oralarda ücretler, en zorunlu maddeleri almak için bile yetersizdir. Vergiler,
emekçilerin bellerini büker. Hem sanayide, hem de tarýmda, açýkça, zorla çalýþtýrma uygulanýr. Tekeller, sömürge ülkelerde, metalarýný yüksek fiyatla satarak, hammaddeleri ve besin maddelerini
düþük tekel fiyatýna satýn alarak da zenginleþirler. Bu eþit olmayan deðiþim yoluyla, azgeliþmiþ ülkeler yýlda 14-16 milyar dolar
kaybederler.
Savaþlar ve ekonominin askerileþtirilmesi yolu ile de yüksek tekel kârlarý elde edilir. Savaþ zamanlarýnda, iþçilerin sömürülme derecesi önemli ölçüde artar. Çünkü, iþletmelerde en sert
iþ disiplini uygulanýr. Vergiler yükselirken meta fiyatlarý da yükselir. Bütün bunlar kapitalistlere sýnýrsýz karlar saðlar. Örneðin Ýkinci
Dünya Savaþý sýrasýnda, Amerikan tekellerinin kazançlarý, yedi
kattan fazla artmýþtýr. Barýþ zamanýnda, ekonominin askerileþtirilmesi, yani iþletmelerin savaþ malzemesi üreten iþletmelere dönüþtürülmesi sayesinde kârlar yükselir. Dolayýsýyla, savaþ malzemesi
üretimiyle uðraþan Amerikan tekellerinin kazançlarý, yedi kattan
fazla artmýþtýr. Barýþ zamanýnda, ekonominin askerileþtirilmesi,
yani iþletmelerin savaþ malzemesi üreten [sayfa 191] iþletmelere
dönüþtürülmesi sayesinde kârlar yükselir. Dolayýsýyla, savaþ malzemesi üretimiyle uðraþan Amerikan tekellerinin kar oraný, bugün, sivil üretim kollarýnýn kâr oranýndan %50-100 daha yüksektir.
Tekellere sýnýrsýz kârlar saðlayan savaþ malzemesi üretimi, kaçýnýlmaz olarak emekçi halkýn durumunun kötüleþmesi sonucunu
doðurur.
Tekelci sermayenin, yüksek kâr saðlamak için kullandýðý
baþlýca yollar bunlardýr. Emperyalist dönemde, kapitalizmin temel ekonomik yasasýnýn iþleyiþi, en geniþ halk yýðýnlarýna -iþçilere,
köylülere, sömürge ve baðýmlý ülke halklarýna- çöküþünü hýzlan-
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dýrdýklarý tekelci sermayeye karþý, emperyalizme karþý savaþýmýna
bir temel saðlar. [sayfa 192]
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SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM
TARÝHTE EMPERYALÝZMÝN YERÝ
KAPÝTALÝZMÝN GENEL BUNALIMI

1- TARÝHTE EMPERYALÝZMÝN YERÝ
Emperyalizm, kapitalizmin en yüksek ve en son aþamasýdýr.
Emperyalizmin tarih içindeki durumunu belirlerken, Lenin, emperyalizmin, kapitalizmin özel bir aþamasý olduðunu gösteriyordu. Emperyalizmin üç temel özelliði vardýr: emperyalizm, 1) tekelci
kapitalizmdir; 2) asalak ve çürüyen kapitalizmdir; 3) cançekiþen
kapitalizmdir.
Emperyalizm, Tekelci Kapitalizmdir
Ekonomik yapýsý dolayýsýyla, emperyalizm, daha yukarda
da söylediðimiz gibi tekelci kapitalizmdir. Tekellerin egemenliði,
onun baþlýca özelliðidir ve tek baþýna bu, emperyalizmin tarihteki
yerini belirler.
Emperyalizm ve Sosyalizmde Bölünme adlý yapýtýnda Lenin, tekelci kapitalizmin dört temel belirtisini ya da tekellerin [sayfa
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dört temel kategorisini günýþýðýna çýkartmýþtýr.
Birincisi, tekel, üretimin çok yüksek dereceye varan
yoðunlaþmasýndan doðmuþtur. Burada, kapitalist tekelci gruplaþmalarý, kartelleri, sendikalarý, tröstleri, konsorsiyumlarý belirtmek gerekir. Bunlar, kapitalist ülkelerin ekonomik yaþamýnda kesin bir rol oynarlar. Üretimin yoðunlaþmasýndan doðan tekellerin,
kapitalist ülkelerin ekonomisinde ve politikasýnda egemen duruma gelmeleri, kapitalizmin yeni evrim aþamasý olan emperyalizmi niteler.
Ýkincisi, tekel, önceleri basit aracýlarken, pek güçlü mali
merkezler haline gelen bankalardan doðmuþtur. Her geliþmiþ kapitalist ülkede milyonlarla oynayan 5-10 büyük banka, sanayi sermayesi ile banka sermayesinin personel birliðini gerçekleþtirir.
Mali sermaye ve mali oligarþi, toplumun ve ulusun ekonomik ve
politik yaþamýný kendi iradesine baðýmlý kýlar. Bir avuç milyarder
ve milyoner, hiçbir denetim görmeden, ülkenin bütün kaynaklarýný gönüllerince yönetirler.
Üçüncüsü, tekeller, baþlýca hammadde kaynaklarýný, pazarlarý, sermaye yatýrým alanlarýný daha çok ellerinde toplarlar.
Egemenlikleri, ayrý ayrý ülkelere ve hatta bütün bir kýtaya yayýlabilir. Baþlýca hammadde kaynaklarýna, pazarlara, sermaye yatýrým
alanlarýna tekel olarak sahip olma, kapitalist kampýn kendi baðrýndaki çeliþkileri son derece aðýrlaþtýrarak, ayrýca bir avuç mali
sermaye kodamanýnýn yürüttüðü baskýyý pekiþtirmiþtir.
Dördüncüsü, tekeller emperyalist devletlerin sömürgeci politikalarýndan doðmuþtur. Topraklarýn serbest fetih çaðýnýn yerini, halklarýn ekonomik ve politik uydulaþtýrýlmasýnýn etkeni olan
sermaye ve meta ihracý yoluyla, sömürgelere ekonomik sýzma
aldý.
Sonuç olarak, tekel, dev iþletmeleri bir bütün haline getirir,
yüzbinlerce insanýn emeðini biraraya toplar, pazarlarý ve hammadde kaynaklarýný denetler, bütün uzman ve bilginleri emrinde tutar. Tekeller, kapitalist rejimde, üretimin toplumsallaþtýrýlmasýný
mümkün olan en son sýnýra götürürler. [sayfa 194] Ama üretimin bu
dev toplumsallaþmasý, üretim araçlarýnýn özel mülkiyetine dayanýr ve bir avuç kapitalistin çýkarýna hizmet eder. Üretici güçlerin
bu devsel geliþmesinden halk yýðýnlarý hiçbir çýkar saðlamamakla
193]
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kalmaz, ayný zamanda onlarýn sefaletleri ve sömürgeleri en geniþ
boyutlara ulaþýr. Böylelikle, tekellerin egemenliði, kapitalizmin temel çeliþkisi olan üretimin toplumsal niteliði ile emek ürünlerinin
kapitalist özel mülk edinilmesi arasýndaki çeliþkiyi büyük ölçüde
þiddetlendirir. Kapitalizm, emperyalist aþamada, insan toplumunun geliþmesini dizginleyen gerici bir güce dönüþür.
Lenin, tekellerin sonunun, üretimin en geniþ ölçüde toplumsallaþmasýna vardýðýný göstermiþtir. Üretimin toplumsallaþmasýnýn ve geliþmesinin yüksek düzeyi, toplumun sosyalizme
dönüþümü için maddi koþullann biraraya geldiðini gösterir.
Emperyalist aþamada, toplumun üretici güçlerinin yüksek
geliþme düzeyi ile emek ürünlerinin kapitalist özel mülk edinme
biçimi birbiriyle çatýþýr. Bunun sonucu, ekonomik bunalým dönemlerinde üretici güçler aðýr geliþir, ya da geriler. Öte yandan,
tekeller, emekçiler üzerindeki baskýyý son sýnýrýna vardýrýr. Ýþçi
sýnýfý, savaþýmda çelikleþir ve iktidarý ele alabilecek duruma gelir.
Lenin, emperyalist dönemde, kapitalizmden, daha yüksek
bir toplumsal ve ekonomik bir rejime geçiþ döneminin bütün
belirtilerinin oluþtuðunu ve ortaya çýktýðýný göstermiþtir. Emperyalizmin, kapitalizmin en yüksek ve en son aþamasýnýn tarihsel rolü
iþte budur.
Emperyalizm, Asalak ya da Çürüyen Kapitalizmdir
Emperyalizm, yalnýzca tekelci kapitalizm deðildir, ayný zamanda, asalak ve çürüyen kapitalizmdir de. Emperyalizmin asalak niteliði, kapitalistlerin pek büyük çoðunluðunun üretimle hiçbir
þekilde iliþkilerinin bulunmamasý olgusunda görülür.
Kapitalistler kendilerine bir gelir saðlayan hisse senetlerinin, [sayfa 195] devlet tahvillerinin ve öteki deðerlerin sahipleri haline
gelmiþlerdir. Ýþletmelerin doðrudan doðruya yönetimi ise; ücretli
teknik elemanlara býrakýlmýþtýr.
Kapitalizmin çürümesi, her þeyden önce, onun mevcut üretici güçlerden yararlanmaya, iþsizlere iþ saðlamaya, fabrikalarý tam
kapasite ile çalýþtýrmaya elveriþsizliðinde görülür. Kapitalist ülkelerin en zengini olan Amerika Birleþik Devletlerinde, iþsizlik, kronik bir haldedir ve üretimin düþüklüðü özellikle önem taþýr.
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Tekelci kapitalizmin çürümesi ve asalaklýðý, burjuvazinin
asalakça gereksinmelerini saðlayan, üretken olmayan alanlarda
çalýþan kimselerin sayýsýnýn ve emekçilere karþý yöneltilen zor ve
baský aygýtýnýn büyümesi bakýmýndan da kendini gösterir.
Kapitalizmin asalak niteliði, sermaye ihracýnda, militarizmin ilerlemesinde, savaþ kýþkýrtýcýlýðýnda da ifadesini bulur. Gittikçe artan kaynaklar, maddi mallarýn üretiminde deðil, üretici
güçlerin, her þeyden önce de toplumun baþlýca üretici gücü olan
insanýn tahribinde kullanýlýr. Dolayýsýyla, Birinci Dünya Savaþýnda
10 milyon insan ölmüþ ve 20 milyon insan yaralanmýþtý. Milyonlarca insaný, açlýk ve çeþitli salgýn hastalýklar alýp götürmüþtür.
Ýkinci Dünya Savaþýnda ise aþaðýyukarý 50 milyon insan öldü. Ýþte,
emperyalistlerin kendi çeliþkilerini savaþ yoluyla çözümleme
giriþimlerini, insanlýk bu fiyatla ödemiþtir.
Emperyalizm aþamasýndaki kapitalizmin çürümesinin nedeni, tekelin kendisinin (fiyatlarýn yapay olarak yükseltilmesi sonucu yüksek kârlarý güvence altýna aldýðý kadarýyla) imalat yöntemlerinin yetkinleþtirilmesi hýzýný düþürmesi, yani bir durgunluk
eðilimi yaratmasýdýr.
Ýnsanlýk atom enerjisinin evcilleþtirilmesine, uzay araþtýrmalarýna, kimyanýn geliþmesine ve üretimde otomatizasyona, ve bilim ve tekniðin öteki gözalýcý gerçekleþtirmelerine baðlý bilimsel
ve teknik bir devrim evresine girmiþ bulunmaktadýr. Ne var ki,
kapitalizmde üretim iliþkileri, bilimsel ve teknik devrim için pek
dardýr. Emperyalizm, teknik [sayfa 196] ilerlemeden, esas olarak askeri amaçlarla da yararlanýr. Ýnsan dehasýnýn gerçekleþtirmelerini,
emperyalizm, insanlýðýn kendisine karþý çevirir.
Bununla birlikte, yüksek tekel kârý elde etme tutkusu, kapitalistleri bile, en üretken modern tekniði buyur etmeye isteklendirir. Ama, tekelci devlet kapitalizminde modern tekniðin
üretime sokulmasý, iþçi sýnýfýna karþý kullanýlýr. Kapitalist otomatizasyon, iþçi sýnýfýný geçim aracýndan yoksun býrakýr, iþsizlik yaygýnlaþýr, emekçilerin yaþam düzeyi düþer.
Demek ki, emperyalizmde birbirine karþý iki eðllim vardýr:
bir yandan tekniðin geliþmesi, öte yandan da, teknik ilerlemenin
dizginlenmesi.
Kapitalizmin çürümesiyle, emperyalist burjuvazi, kazançlarý
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sayesinde, fazla kalabalýk olmayan iþçi aristokrasisi tabakalarýný,
sýk sýk verdikleri sadakalarla sistemli olarak baþtan çýkarýr. Burjuvazinin desteklediði bu tabaka, sendikalarýn ve iþçi sýnýfýnýn öbür
örgütlerinin baþýna geçer. Bunlar, týpký küçük-burjuva unsurlar
gibi, iþçi hareketi için önemli bir tehlike oluþtururlar.
Burjuvazinin, toplumsal barýþý ve kapitalizmin reformist yoldan iyileþtirmesini göklere çýkararak iþçilerin bilinci üzerinde
zararlý bir etki yapmasý, iþçi aristokrasisi aracýlýðý ile olur. Ýþçi aristokrasisi, iþçileri bölerek, onlarýn kapitalizmi devirmek için güçlerini
biraraya getirmelerini engeller.
Emperyalizm, iç politikada olduðu kadar dýþ politikada da,
burjuva demokrasisinden politik gericiliðe yaptýðý dönüþle de nitelenir.
Anti-komünist ve anti-proleter yasalar, komünist partilerin
yasaklanmasý, komünistlerin ve diðer öncü iþçilerin yýðýn halinde
iþten kovulmalarý, iþletmelerdeki kara listeler, memurlarýn rejime
baðlýlýklarýnýn araþtýrýlmasý, demokratik basýn karþýsýnda polis baskýsý, grevlerin silahlý kuvvetler tarafýndan bastýrýlmasý, bütün bunlar, emperyalist burjuvazinin egemenliðini sürdürmek için
baþvurduðu yöntemlerin bir kýsmýdýr. Ýþte, tekelci sermayenin asalaklýðýnýn ve çürümesinin baþlýca öðeleri bunlardýr. [sayfa 197]
Kapitalizm geliþtikçe, asalaklýðý ve çürümüþlüðü daha bir
þiddetli ortaya çýkar. Bir zamanlar Ýngilterede böyle olmuþtu. Sonra
ABD, en ileri ülkeler arasýnda yeraldý.
Amerikan kapitalizminin tüm evrimi, Birleþik Amerikanýn
bugün kapitalist dünyanýn çürümüþlüðünün ve asalaklýðýnýn
baþlýca odaðý olduðunu gösterir.
Emperyalizm, Cançekiþen Kapitalizmdir
Lenin, emperyalizmin, cançekiþen kapitalizm olduðunu
söylüyordu. Bu emperyalizmin geçici bir nitelik taþýmasý demektir. Kapitalizmin bütün çeliþkilerini, ötesinde proletarya devriminin baþladýðý en son sýnýra kadar aðýrlaþtýrýr.
Baþ çeliþki, emek ile sermaye arasýndaki çeliþkidir. Tekelci
kapitalist rejimde, emekçi yýðýnlar acýmasýzca sömürülmüþlerdir
ve bu sömürünün eþine tekel-öncesi kapitalizmde raslanmamýþtýr.
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Eski sömürü yöntemlerine yenileri eklenir. Büyük kapitalistlerin tekel durumu, kapitalistlere, emeði görülmedik bir tarzda
yeðinleþtirme, büyük bir sürekli iþsizler ordusunun varlýðý nedeniyle düþük tekel fiyatý üzerinden emek-gücü satýn alma, tüketim
mallarý için tekel fiyatlarý saptayarak ve tüketicilere aðýr mali yükler, para cezalarý vb. yükleyerek emekçileri tüketiciler olarak soyma olanaðý verir. Aþýrý sömürü, emperyalizm yoluyla siyasal
bakýmdan daima daha çok ezilen iþçi sýnýfýnýn maddi durumunun
kötüleþmesi, proletarya ile burjuvazi arasýndaki sýnýf savaþýmýný
daha da keskinleþtirir. Sonuç: iþçi sýnýfýnýn eski savaþým yöntemleri yetersiz duruma gelir. Proletarya, ekonomik ve politik planda
çift yönlü savaþým vererek, gittikçe gözüpek bir þekilde, devrimci
politik savaþým yoluna girer.
Böylece emperyalizm, iþçi sýnýfýný, sosyalist devrimin eþiðine
getirir.
Emperyalist aþamada, nüfuz alanlarý uðruna savaþýmda
emperyalist güçler arasýndaki çeliþki þiddetlenir. Her kapitalist grup,
sermayeleri için bir eylem alaný olan pazarlarý ve [sayfa 198] hammadde kaynaklarýný ele geçirmeye ve elinde tutmaya çalýþýr.
Kapitalistler arasýndaki nüfuz alanlarý uðruna savaþýmda
en geniþ desteði devlet saðlar. Bu nedenledir ki, emperyalist ülkeler arasýndaki çetin savaþým, emperyalizmi zayýflatan, emperyalizmin temellerini yýkan askeri çatýþmalara neden olur.
Emperyalist dönemde, özellikle emperyalizmin bugünkü
aþamasýnda, bir yandan sömürgeler ve baðýmlý ülkeler, öte yandan da emperyalist güçler arasýndaki çeliþkiler, adamakýllý keskinleþir. Emperyalist güçler, azgeliþmiþ ülke halklarýný amansýzca
soyar ve sömürürler. Emperyalist baskýnýn artmasý ve sömürge ve
baðýmlý ülkelerde kapitalizmin geliþmesi, bu halklarýn kurtuluþlarý
uðruna yürüttüðü savaþýmý yoðunlaþtýrýr.
Sosyalizmin ortaya çýkmasý ve kökleþmesi, ezilen halklarýn
kurtuluþ çaðýný baþlattý. Ulusal kurtuluþ devrimleri, sömürgecilere
ezici bir darbe indirdi. Son 20 yýl içersinde sömürge imparatorluklarýnýn harabeleri üzerinde, hemen hemen, insanlýðýn üçte-birini temsil eden 50den fazla egemen devlet ortaya çýktý.
Ýþte, emperyalizmi cançekiþen kapitalizme dönüþtüren baþlýca çeliþkiler bunlardýr. Ama emperyalizmin bu ayýrdedici özelli-
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ði, kapitalizmin kendiliðinden ölebileceði, kendi kendine yýkýlacaðý anlamýna gelmez. Emperyalizm, cançekiþen kapitalizmdir, çünkü, kapitalizmin çeliþkilerini en son sýnýra getirdikten sonra, sosyalist devrimi gündeme koymuþ ve onu pratikte kaçýnýlmaz hale
getirmiþtir.
Sosyalist devrimin önce Rusyadaki sonra da birçok Avrupa ve Asya ülkelerindeki zaferi, Leninin emperyalizmin,
cançekiþen kapitalizm olduðu yolundaki sözlerinin parlak þekilde
doðrulanmasýdýr.
Tekelci Devlet Kapitalizmi
Üretimin yüksek derecede toplumsallaþmasý, özel tekellerle devlet tekellerinin, devlet aygýtýyla mali oligarþinin [sayfa 199]
birbirleriyle sýký sýkýya kaynaþmasý tekelci devlet kapitalizminin
niteliðidir. Bu bütünleþmenin amacý, tekellerin daha büyük ölçüde zenginleþmesi için ülke ekonomisine elkoymaktýr.
Tekelci devlet kapitalizmi, deniyor SBKP programýnda, devlet gücü ile tekellerin gücünü, tekelleri zenginleþtirmek, iþçi hareketini ve ulusal kurtuluþ savaþýmýný ezmek, kapitalist rejimi kurtarmak ve saldýrý savaþlarý açmak için bir tek mekanizmada birleþtirmiþtir.*
Emperyalist dönemde, bütün kapitalist ülkelerdeki hükümetler, baþlýca tekellerin güvendiði temsilcilerden ya da tekelcilerin kendilerinden oluþmuþtur. Öte yandan, en büyük tekellerde,
önemli ve kazançlý makamlarýn, genel olarak bakanlara, generallere, diplomatlara verildiði görülür.
Örneðin, Birleþik Devletlerde, 1955te 272 önemli devlet
makamýndan 150si büyük kapitalistler ve 30u da, kumpanyalarýn danýþman avukatlarý tarafýndan tutulmuþtu. Rockefeller mali
grubu, hükümette, bir iþadamlarý hükümetinin baþýnda ve 15 sýnai ve mali þirketin müdürü olan bakan Dulles tarafýndan temsil
ediliyordu. Du Pont grubu, hükümette, General Motorsun eski
baþ- kaný olan savunma bakaný Wilson tarafýndan uzun süre tem* Verse le communisme, SBKP XXII. Kongresi belgelerinden derleme,
Moskova 1961, s. 502-503.
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sil edildi. 1964te kurulan Amerikan hükümeti, en önemli makamlarý en büyük tekel temsilcilerine sunmuþtu. Ford Motor Company-nin baþkaný Mac Namaranýn savunma bakanlýðýna
atanmasý, böyle olmuþtur. Durum, öteki kapitalist ülkelerde de
aynýdýr. Bütün bunlar, devlet aygýtýyla büyük tekellerin içiçe geçmesini kanýtlýyor. Devlet, tekelci burjuvazinin iþlerini yürütmeyi
üstlenen bir komiteden baþka bir þey deðildir.
Bugün, tekelci devlet kapitalizminin baþlýca belirtileri nelerdir? Bunlar, devletin çeþitli denetim biçimleri, ekonomik faaliyeti düzenleme önlemleri, devlet mülkiyetinin tekellerin yararýna
kullanýlmasý, kapitalist tekellere meta sipariþleri þeklinde devlet
yardýmý, devlet güvencesi altýnda sermaye ihracý vb.dir. Ama tekelci devlet kapitalizminin bütün bu [sayfa 200] belirtileri, ayný amacý
güderler: mali oligarþiyi zenginleþtirmek.
Bütçe giderleriyle devlet iþletmeleri kurulmasý ve devlet
mülkiyeti haline gelen özel iþletmelerin burjuva devlet tarafýndan
ulusallaþtýrýlmasý, mali oligarþiyi zenginleþtirmekte önemli rol oynarlar. Devlet, iþletmeleri kurarken, inþa iþleri, en elveriþli koþullarla, özel tekellere verilir. Kurulduktan sonra, bu iþletmeler, genel
olarak en ucuz fiyatla en büyük tekellere kiralanarak ya da en
düþük fiyatla bu tekellere satýlarak sömürü devam edip gider.
Eðer devlet, özel iþletmeleri ulusallaþtýrýrsa, bu, kapitalistlerin çýkarýna yapýlýr. Ýþletmelerin eski sahiplerine, genel olarak ulusallaþtýrýlan iþletmenin deðeri üzerinde bir ödeme yapýlýr; bunlar en büyük
tekeller yararýna iþletilirler. Böylece, her iki halde de devlet, kapitalistlerin lehine müdahalede bulunur.
Tekelci devlet kapitalizmi, iþçi sýnýfýnýn sömürülmesinde
bir yeðinleþmeyi ve tüm emekçilerin yaþam düzeyinde bir düþmeyi
birlikte getirir. Devlet gücüne dayanan tekeller, iþçi sýnýfýnýn sömürülme derecesini artýrýrlar, iþletmelere öldürücü bir sistem sokarlar, vergiler ve yüksek fiyatlarla emekçilerin soyulmasýný yeðinleþtirirler. Bütün bunlar, çeliþkilerin ve emek ile sermaye arasýndaki savaþýmýn keskinleþmesi sonucunu verir.
Öte yandan, tekelci devlet kapitalizmi, kapitalist rejimde,
üretimin toplumsallaþmasýný en yüksek düzeye ulaþtýrarak, sosyalizme maddi hazýrlýðý tamamlar; o, öncü belirtidir. Bununla birlikte, sosyalizme geçmek için, iþçi sýnýfýnýn iktidarý almasý gerekir.
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Tekelci devlet kapitalizmi, farklý ülkelerde, farklý dönemlerde ve ulusal ekonomi dallarýnda eþit olmayan bir þekilde geliþir.
Bu nedenledir ki, dünya savaþlarý ve ekonomik bunalýmlar, militarizm ve politik alt-üst olmalar, tekelci sermayenin, tekelci devlet sermayesine dönüþmesini hýzlandýrmýþtýr.
Sað sosyalistler ve revizyonistler, tekelci devlet kapitalizminin emperyalizmin niteliðini deðiþtireceðini ileri sürerler. Onlara
göre devlet, kapitalist ülkeler ekonomisinde kesin bir [sayfa 201] güç
haline gelecektir, ekonominin bütün toplum yararýna planlanmýþ
yönetimini saðlayabilecektir, vb.. Olaylar, bu aldatmacayý çürütüyor.
Tekelci devlet kapitalizmi, emperyalizmin niteliðini deðiþtirmez. Üretim ve bölüþüm sistemi içinde baþlýca sýnýflarýn durumunu deðiþtirmek þöyle dursun, tam tersine, emek ile sermaye,
tekeller ile ulusun çoðunluðu arasýndaki uçurumu derinleþtirir.
Kapitalist ekonomiyi bir düzene sokmak için devlet tarafýndan
yapýlan giriþimler rekabeti de, üretimdeki anarþiyi ortadan kaldýrmadý, ekonominin uyumlu geliþmesini toplum çapýnda saðlayamadý, çünkü üretimin temelinde, kapitalist mülkiyet ve ücretlilerin
sömürüsü yatmaktadýr. Modern kapitalist ekonominin evrimi, bunalýmsýz ve planlý kapitalizm konusundaki burjuva teorilerini
çürütmektedir. Tekelci devlet kapitalizminin diyalektiði, burjuvazinin umudu olarak kapitalist sistemi pekiþtirme yerine, sistemin
çeliþkilerini daha da aðýrlaþtýrarak, onu, temellerine kadar sarsýyor.
Geliþme yolundaki birçok ülkede (Hindistan, Endonezya
vb.), devlet, ekonomik planda bir dizi önlemler alýyor, büyük
iþletmeler inþasýna koyuluyor, aðýr sanayiin geliþmesini izlemekte
özel bir dikkat gösteriyor. Oysa, burada görülen geliþme, tekelci
devlet kapitalizmi deðil, devlet kapitalizmidir. Devlet kapitalizmi,
ekonomik geliþmede, emperyalistlere karþý ekonomik baðýmsýzlýðý kazanmakta bu ülkelere yardým ettiði için ilerici bir rol oynar.
Ekonomik ve Politik Geliþmenin Eþitsizliði Yasasý
Ýþletmelerin, sanayi dallarýnýn ve ülkenin eþit olmayan geliþmesi, çaðdaþ kapitalist dönemin yapýsýnýn gereðidir. Geliþmenin
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eþitsizliði, kapitalist üretimdeki rekabet ve anarþiden gelir. Bununla birlikte, tekel-öncesi dönemde kapitalizm azçok düzenli
geliþebilmiþti. Kapitalist ülkelerin birbirlerini geçmeleri oldukça
uzun bir zaman almýþtýr. Kapitalizmin eþit olmayan geliþmesinin
niteliði emperyalizme geçiþle [sayfa 202] deðiþti. Bu andan baþlayarak,
bazý ülkelerin evrimi ardýþýk sýçramalarla oldu. Teknikte olaðanüstü ilerlemeler, bazý ülkelere, rakiplerini hýzla geçme olanaðý saðladý. Öne geçen ülkeler büyük çapta hammadde kaynaklarý, yani
pazarlar ve bir sermaye yatýrýmý alaný ele geçirmeye çalýþtýlar.
Ama, artýk yaðma edilecek topraklar kalmamýþtý, çünkü dünya
bütünüyle paylaþýlmýþtý.
Emperyalist devletler arasýndaki ekonomik ve askeri kuvvetler oranýnýn deðiþmesi, onlarý karþý karþýya getirdi. Önceden
paylaþýlmýþ olan dünyanýn yeniden paylaþýlmasý için savaþým
baþlamýþtý. Güçler oranýnda meydana gelen deðiþmeler, kapitalist dünyanýn düþman gruplara bölünmesine yolaçtý. Emperyalist
kamptaki çeliþkilerin yeðinleþmesi, emperyalistlerin zayýflamasýna neden oldu. Bu temel üzerinde, emperyalizm zincirinin en zayýf olduðu, proletaryanýn zaferi için en elveriþli koþullarýn bulunduðu ülkede emperyalist cepheden bir kopma olabilirdi.
Emperyalizm aþamasýnda, kapitalist ülkelerin ekonomik
geliþmedeki eþitsizliði, onlarý, politik geliþmede de eþitsizliðe götürdü. Sýnýf çeliþkilerinin þiddetlenmesi ülkelere göre deðiþiyordu.
Proletaryanýn politik bilinci ve devrimci iradesi ile, onun, köylülüðün baþlýca yýðýnlarýný ardýndan sürükleme yeteneði de eþit olmayan bir þekilde geliþti. Bu farklý ülkelerde, proletarya devriminin
politik öncüllerinin de eþit olmayan bir olgunlukta bulunmasý demektir.
Emperyalizmde kapitalist ülkelerin ekonomik ve politik
geliþmesinin eþitsizliði yasasýndan hareket eden Lenin, ilkin birkaç ülkede, hatta tek bir kapitalist ülkede sosyalizmin zaferinin
olanaklýlýðý, sosyalizmin zaferinin bir anda bütün ülkelerde birden olanaksýzlýðý konusunda önemli bir tarihsel sonuç çýkardý.
Üstelik, bunun, çok geliþmiþ bir kapitalist ülkede olmasý da gerekli deðildi.
Bir tek ülkede sosyalist devrimin zaferi, dünya sosyalist
devriminin baþlangýcýný gösterir. Marx ve Engels, kapitalizmin te-
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kel-öncesi döneminde yaþamýþlardýr. Proletarya devriminin ancak en ileri kapitalist ülkelerde ve ayný zamanda [sayfa 203] zafer
kazanacaðýný düþünüyorlardý. Marx ve Engelsin vardýklarý bu sonuç, tekel-öncesi kapitalizm için geçerli sayýlabilirdi. Ama emperyalist çaðda, proletarya devriminin üstünlük saðlayacaðý koþullar
kökten deðiþti. Bu konuda Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda Lenin
þöyle yazýyordu: Eþitsiz ekonomik ve siyasal geliþme, kapitalizmin mutlak yasasýdýr. Böylece, sosyalizmin zaferi, önce birkaç, ya
da hatta yalnýzca bir tek kapitalist ülkede olanaklýdýr.*
Leninin büyük önem taþýyan bu sonucu, farklý ülkelerdeki
proleterlerin önüne devrimci bir görüþ açýsý serdi, onlarýn giriþkenliklerini geliþtirdi, sosyalizmin kesin zaferine inançlarýný pekiþtirdi.
Sosyalizmin farklý ülkelerde, ayný zamanda baþarý kazanamayacaðý olgusu, bir dünya sosyalist ekonomi sistemi bünyesinin nesnel zorunluluðundan ve kapitalist sistem ile sosyalist sistemlerin
barýþ içinde devamlý birarada yaþama olanaðýndan çýkar.
Leninin sosyalist devrim konusundaki teorisi, Rusyada,
Leninin önderliðinde, Komünist Partinin örgütlediði Büyük Ekim
Devriminin zaferiyle tam olarak doðrulanmýþtýr.
Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra, bugün sosyalizmi baþarýyla
kuran bir dizi Avrupa ve Asya ülkesinin emperyalist sistemden
devrimci yolla kopmasý, sosyalist devrim üzerine Lenin tarafýndan formüllendirilen teorinin yeni ve parlak bir doðrulanmasý
olmuþtur.
2- DÜNYA KAPÝTALÝZMÝNÝN GENEL BUNALIMI
Kapitalizmin Genel Bunalýmýnýn Niteliði ve Aþamalarý
Esas içeriði, kapitalizmden, Büyük Ekim Sosyalist Devrimiyle baþlayan sosyalizme geçiþ olan çaðýmýz, iki sistem arasýndaki karþýtlýklarýn savaþýmýnýn, sosyalist devrimlerin ve ulusal kurtuluþ devrimlerinin, emperyalizmin çöküþünün, sömürge sisteminin tasfiyesinin çaðý, yeni halklarýn [sayfa 204] sosyalizm yoluna girdi* Lenin, Avrupa Birleþik Devletleri Sloganý Üzerine, Marks-EngelsMarksizm, Ankara 1990, s. 239-249.
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ði çað, sosyalizmin ve komünizmin dünya çapýndaki zaferi çaðýdýr.*
1960 Kasýmýnda Moskovada yapýlan iþçi ve komünist partileri temsilcileri konferansý bildirisinde formüle edilen bu tez,
kapitalizmin genel bunalýmýnýn özünü ifade eder.
Rusyada 1917 Büyük Ekim Sosyalist Devrimi, bütün dünyada biricik sistem olmaktan çýkan kapitalizmin genel bunalýmýnýn
baþlangýcý oldu. Dünyanýn altýda-birinde, üretim araçlarýnýn özel
mülkiyetine deðil, sosyalist toplumsal mülkiyete dayanan bir devlet oldu. Rusyada proleter devrimin zaferi, kapitalizmin sonu ve
sosyalizmin zaferi döneminin baþlamasý demektir. Leninin, Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda geliþtirdiði, emperyalist çaðda, sosyalizmin ayrý ayrý ülkelerde ayný zamanda zafere ulaþmayacaðý, ama
ülkelerin, devrimci yolla dünya kapitalist sisteminden uzun bir
dönem boyunca gittikçe kopacaðý yolundaki teori tam olarak doðrulanmýþtýr.
Bundan önceki bölümde, ekonomik bunalýmlardan sözetmiþtik. Kapitalizmde, ekonomik bunalým, aþýrý meta üretiminden
doðan bunalýmdýr. O, toplumun politik yaþamýnda kuþkusuz belirli bir etki yürütmekle birlikte, yalnýzca ekonomik alanda geliþir.
Kapitalizmin genel bunalýmý, kapitalist ülkeler yaþamýnýn her alanýný, ekonomik alaný olduðu kadar, politik alaný da etkiler; kendi
bütünü içinde, kapitalist dünya sisteminden gelen bir bunalýmdýr;
bu, cançekiþen kapitalizmle yükselen sosyalizm arasýndaki savaþýmla nitelenen, tüm kapitalist dünya sisteminin bir bunalýmýdýr.
Kapitalizmden sosyalizme geçiþ, kapitalizmin genel bunalýmýnýn
asýl içeriðidir.
Kapitalizmin genel bunalýmý, üçüncü aþamaya girmiþtir. Birinci aþama, Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda baþladý ve özellikle
Ekim Devriminden sonra geliþti. Ýkinci aþama; Ýkinci Dünya Savaþý
ve bazý Avrupa ve Asya ülkelerindeki sosyalist devrimler sýrasýnda
ortaya çýkmýþtýr. 50li yýllarýn ikinci [sayfa 205] yarýsýnda, dünya kapitalizmi, kapitalizmin genel bunalýmýnýn yeni, üçüncü aþamasýna
girdi. Bu yeni evrenin özelliði, bir dünya savaþýnýn sonucunda
* Textes-Programmes de la lutte pour la paix, la démocnatie et le
socialisme, Editions en langues étrangères, Moscou, s. 41.
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ortaya çýkmamasý, iki sistem arasýndaki rekabet ve savaþým koþullarý içinde, sosyalizmin lehine deðiþmiþ olan güçler oranýnýn
ortaya çýkmýþ olmasýndadýr.
Kapitalizmin genel bunalýmýnýn temel özellikleri þunlardýr:
gittikçe artan sayýda ülkenin kapitalizmden kopmasý; sosyalizmle
ekonomik rekabette emperyalizmin konumlarýnýn zayýflamasý; emperyalizmin sömürge sistemindeki bunalým ve daðýlma; tekelci
devlet kapitalizminin ve militarizmin geliþmesi nedeniyle emperyalist sistemdeki çeliþkilerin keskinleþmesi; iç istikrarsýzlýk ve üretici güçlerden tam yararlanma olanaðýnýn giderek azalmasý sonucu
kapitalist ekonomideki çürüme (üretimi artýrma ritimlerindeki yavaþlama, devresel bunalýmlar, sürekli düþük üretim, süreðen (chronique) iþsizlik; emek ve sermaye arasýndaki savaþýmýn keskinleþmesi; kapitalist dünya ekonomisindeki çeliþkilerin birdenbire
yeðinleþmesi; bütün alanlarda politik gericiliðin görülmedik þekilde
yeðinleþmesi; bazý ülkelerde burjuva özgürlüklerin terkedilmesi
ve faþist rejimlerin kurulmasý; burjuvazinin derin politik ve ideolojik bunalýmý.
Kapitalizmin genel bunalýmý döneminde bu özelliklerin nasýl
ortaya çýktýðýný görelim.
Dünyanýn Ýki Sisteme Bölünmesi
1914-1918 Birinci Dünya Savaþý, dünyanýn yeniden paylaþýlmasý uðruna savaþýmda, emperyalist devletler arasýndaki çeliþkilerin þiddetlenmesinden doðmuþtu. Savaþ, emperyalizmi zayýflatmýþ
ve onun cephesini yarmak için elveriþli bir ortam yaratmýþtý. Bu
yarma, dünya emperyalist zincirinin en zayýf halkasý, bütün emperyalist çeliþkilerin düðüm noktasý olan Rusyada oldu. Rusyada
proletarya devriminden sonradýr ki, dünya, kapitalist ve sosyalist
sistem olarak ikiye ayrýldý. [sayfa 206]
Sosyalist ekonomi sistemi, kýsa sürede, kapitalizme olan
büyük üstünlüklerini ortaya koydu. Sanayi üretim hacmi bakýmýndan, Sovyet Rusya, 1937de, Avrupada birinci ve dünyada da
ikinci yeri tutmuþtu.
Ýkinci Dünya Savaþý, uluslararasý gerici güçlerin kýþkýrtmasýyla, faþist devletler tarafýndan patlatýldý: Hitler Almanyasý, Japon-
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ya ve Ýtalya. Savaþ, faþist saldýrganlarýn toptan bozgunu ile sonuçlandý. Ve bu bozgunda kesin rolü Sovyetler Birliði oynadý. Bu durum, bütün dünyada devrimci hareketi ve ulusal kurtuluþ hareketini, benzeri görülmedik bir atýlýma ulaþtýrdý. Kapitalist sistemden
ayrýlan ve bugün bir milyardan fazla insaný, yani dünya nüfusunun
üçte-birini içeren Avrupa ve Asya ülkeleri, kapitalist boyunduruktan kurtuldular ve sosyalizmi baþarýyla koruyorlar. Bu durum, sosyalizm ve kapitalizm arasýndaki güçler oranýnýn, sosyalizm lehine,
kapitalizm aleyhine daha da deðiþmesiyle sonuçlandý.
Böylece, Ýkinci Dünya Savaþýnýn sonunda, kapitalizmin genel bunalýmý daha da derinleþmiþtir. Bunalýmýn ikinci aþamasý
baþlýyordu. Bu, sosyalizmin, bir ülkenin sýnýrlarýný aþmasý ve bir
dünya sistemi haline gelmesinde ifadesini bulur. Sosyalist dünya
sistemini oluþturan ülkeler, bugün dünyanýn dörtte-birinden fazla
bir alaný kaplamaktadýr.
Kýsa bir sürede, sosyalist dünya sistemi, kapitalizme olan
üstünlüðünü göstermiþtir. Sosyalist ülkelerin ekonomisi, kapitalist
ülkeler ekonomisinden çok daha hýzlý tempolarla geliþiyor. Bundan dolayý da 1962de, sosyalist ülkelerde sýnai üretim hacmi,
1937 yýlýna oranla 7 kat fazla bir artýþ saðlarken, kapitalist ülkelerin üretimindeki artýþ 2,5 kat olmuþtur.
Burada, kapitalizmin genel bunalýmýnýn üçüncü aþamasý
baþlýyordu. Bu aþamanýn baþlýca ayýrdedici özelliði, sosyalist dünya sisteminin, insan toplumunun geliþmesinde, kesin bir etken
haline gelmesidir. Bunun sonucudur ki, kapitalizmin genel bunalýmýnýn yeni aþamasý, en baþta sosyalizmin konumlarýnýn durmadan güçlendiði, emperyalizminkilerin ise gittikçe zayýfladýðý iki
dünya sisteminin rekabetiyle ayýrdedilir. [sayfa 207]
Bunalým ve Emperyalizmin Sömürge Sisteminde Daðýlma
Rusyadaki Büyük Sosyalist Ekim Devriminin etkisiyle sömürge halklarýnýn ulusal kurtuluþlarý uðruna yürüttükleri savaþým,
geniþ ölçüde þiddetlenmiþ, emperyalizmin sömürge sistemindeki
bunalým ortaya çýkmýþtýr. Bu bunalým, emperyalist devletler ile
baðýmlý ve sömürge ülkeler arasýndaki çeliþkilerin adamakýllý
keskinleþmesiyle açýklanýr. Ulusal kurtuluþ savaþýmýnýn geliþme-
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siyle, sömürge ve baðýmlý ülkeler, emperyalist boyunduruðu silkip atarlar. Ulusal kurtuluþ kuvvetleri doðup geliþmeye baþlýyor.
Modern toplumun en devrimci sýnýfý olan proletarya, sayý bakýmýndan da gittikçe artýyor. Proletarya, sömürgeler nüfusunun baþlýca kitlesini oluþturan köylülüðü de emperyalizme karþý savaþýma
sürüklüyor. Çýkarlarý, yabancý tekellerin egemenliðiyle çatýþan bir
ulusal burjuvazinin de büyüdüðü görülmektedir. Birinci Dünya
Savaþýnda, emperyalist ülkeler, metropoller, savaþ sipariþleriyle
uðraþmalarý nedeniyle, sömürgelerinde hiçbir sanayi ürünü elde
edemiyorlardý. Bu olay, sömürgeleri, kendilerine özgü sanayi, özellikle tekstil sanayilerini hýzlandýrmak zorunda býrakmýþtýr. Mevcut sanayiler büyütülmüþ, yeni fabrikalar ve iþletmeler kurulmuþtur. Sömürgelerde ekonomik geliþme dolayýsýyla ve Büyük Ekim
Devriminin etkisiyle, ulusal kurtuluþ hareketi, Birinci Dünya
Savaþýndan önce bilinmeyen þekil ve oranlara büründü. Bu hareketi niteleyen Lenin, þöyle yazýyordu: ... açýktýr ki, bu birinci emperyalist savaþ yüzünden, Doðu, kesin olarak bir devrim hareketine
girmiþ ve kesin olarak dünya devrimci hareketinin kasýrgasýna
sürüklenmiþtir.*
Birinci Dünya Savaþýndan sonra, dünyada hemen hemen
hiçbir sömürge ya da baðýmlý ülke yoktu ki, emperyalizme karþý
azçok baþkaldýrmamýþ olsun. Ulusal kurtuluþ hareketi, özellikle
Çinde büyük bir yaygýnlýk kazandý. 1924te, halkýn anti-emperyalist ve anti-feodal devrimi orada baþladý ve ardýþýk devrimci savaþlar
þeklinde devam etti. Bu devrim, Çin [sayfa 208] Komünist Partisinin
önderliðinde, halk kurtuluþ ordusunu yarattý ve ülkenin bazý bölgelerinde sovyetler iktidarý kuruldu. Hindistanda, Endonezyada
ve diðer ülkelerde de güçlü ulusal kurtuluþ hareketleri baþladý.
Emperyalizme-karþý baský altýndaki halklarýn ulusal kurtuluþ hareketlerinin yönetici gücü, köylü yýðýnlarýný, burjuvazinin demokratik unsurlarýný, vb. kendi çevresinde toplayan iþçi sýnýfýdýr.
Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra, birçok sömürge ve baðýmlý
ülke halklarý, sömürge rejiminden kendilerini kurtararak, baðýmsýz geliþme yoluna girdi, artýk emperyalizmin sömürge sisteminin
parçalanmasý baþlamýþtý. Çin, Kore, Vietnam halklarýnýn kahra* V. Lenin, uvres, Paris-Moscou, c. 33, s. 514.

188

Nikitin
Ekonomi Politik

manca savaþýmý, yabancý emperyalistlerin ve sömürücü sýnýflarýn
egemenliðinin tasfiyesi ve halk demokrasilerinin kuruluþu ile sonuçlandý: Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam Demokratik Halk Cumhuriyeti.
1947de, ulusal kurtuluþ hareketinin etkisiyle, Ýngiliz emperyalizmi, Hindistanýn politik baðýmsýzlýðýný tanýmak zorunda kaldý. Hindistana koþut olarak, Endonezya, Birmanya, Seylan vb. de
baðýmsýz geliþme yoluna girdiler. Birçok Doðu Arap ve Afrika ülkesi de savaþtan sonra, ulusal baðýmsýzlýklarýný kazandýlar. Ýkinci
Dünya Savaþýndan bu yana, 1.500 milyondan fazla insan, sömürge ve yarý-sömürge boyunduruðunu silkip attý. 1964te sömürgeler, dünya nüfusunun %1,3'ü olarak hesaplanýyordu. 1919da bu
oran %69,2 idi. Bu durum, utanç verici sömürge sisteminin çöküþünü kanýtlar.
Sömürge boyunduruðundan kurtulan ülkeler, kapitalist ya
da kapitalist olmayan geliþme yollarýndan hangisini izleyecek?
Halklarýn en önemli sorunlarýndan biri budur.
Kapitalizm, bu halklara ne verebilir?
Kapitalizm, halk için ýstýrap yoludur. Bu yol, ekonomide
hýzlý bir ilerleme saðlamaz, sefaleti ortadan kaldýrmaz. Kapitalist
anlamda kýrýn geliþmesi, köylülüðü daha da yoksullaþtýrýp yýkýma
sürükleyecektir. Ýþçinin yazgýsý, ya kapitalistleri zenginleþtirme
uðruna aðýr koþullarda çalýþmak, ya da iþsiz [sayfa 209] ordusunun
toplamýný kabartmak olacak. Küçük-burjuvazi, büyük sermayeye
karþý rekabet içindeki savaþýmda ezilecek. Kültür ve eðitim kitlelere eriþemeyecek. Aydýn, yeteneðini satmak zorunda kalacak.
Sosyalizm, bu halklara ne verebilir?
Sosyalizm; halklarý özgürlüðe ve mutluluða götüren yoldur. Hýzlý bir ekonomik ve kültürel atýlým saðlar. Bir kuþak süresince, geri bir ülkeyi, sanayi ülkesine dönüþtürür. Ýnsanýn insan
tarafýndan sömürülmesinin ortadan kaldýrýlmasý, toplumsal eþitsizliðe son verir. Ýþsizlik, tamamýyla kaybolur. Sosyalizm, köylülere,
iþletmeleri için toprak saðlar, iþletmelerini geliþtirmekte onlara
yardým eder, onlarý kendi isteklerine göre kooperatiflerde birleþtirir,
emirlerine en modern tarým aletlerini ve öncü tarým bilimini verir.
Sosyalizm, iþçi sýnýfýna ve tüm emekçilere yüksek bir maddi ve
kültürel düzey saðlar.
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Halklar, izleyecekleri yolu, kendileri seçmelidir. Bugünkü
dünya arenasýndaki güçler oraný ve sosyalist sistemin güçlü desteðinden gerçek yararlanma olanaðý karþýsýnda eski sömürge halklarý, sorunlarýný kendi çýkarlarýna çözebilirler. Seçme ve tercihleri;
sýnýflar arasýndaki güçler oranýna baðlýdýr. Kapitalist olmayan geliþme yolu, iþçi sýnýfý savaþýmýnýn, halk yýðýnlarýnýn genel demokratik hareketinin sonucudur ve ulus çoðunluðunun çýkarlarýna
uygun düþer.
Sömürgecilik, ezilen halklarýn ulusal kurtuluþ hareketleri
sonucunda yýkýldýysa da henüz tam olarak yokolmuþ deðildir.
Günümüzde, sömürgeciler, yalnýz açýk silahlý savaþýmla deðil, baðýmsýzlýklarýna kavuþmuþ olan ülkelerde, bu ülkeleri ekonomik ve politik baðýmlýlýk altýnda tutabilmek için gizli sýzma yollarýna da baþvuruyorlar.
Bugün sömürgeciliðin baþlýca kalesi ABDdir. Baþta bu devlet olmak üzere, emperyalistler; eski sömürge halklarýný sömürmeye devam edebilmek için umutsuz bir çaba harcýyorlar. Bunun
için de, yeni yeni yöntemler ve yeni yeni þekiller kullanýyorlar.
Tekeller, Latin Amerika, Asya ve Afrika [sayfa 210] ülkelerinde ekonomik ve politik kilit noktalarýný ellerinde tutmaya uðraþýyorlar.
Onlar için sözkonusu olan; özgür ülkeler ekonomisinde eski konumlarýný sürdürmek ve ekonomik yardým bahanesiyle bu ülkeleri askeri bloklara sürüklemek, oralarda askeri diktatörlükler
kurmak, bu ülkelerin topraklarý üzerinde askeri üsler tesis etmektir.
Sömürge sisteminin parçalanmasý, kapitalist ülkelerin ekonomik ve politik güçlüklerini kaçýnýlmaz olarak artýrýr ve emperyalizmin temellerini sarsar.
Sömürgeciliðin topyekün iflasý kaçýnýlmazdýr. Ulusal kurtuluþ
hareketlerinin etkisiyle, sömürge köleciliði sisteminin yýkýlmasý,
tarihsel sonucu bakýmýndan, dünya sosyalist sisteminin oluþmasýndan sonra ikinci yeri alýr.
Pazarlar Sorununun Vahimleþmesi
Süreðen Ýþsizlik ve Düþük Üretim Kapasitesi
Kapitalizmin genel bunalýmýnýn belirleyici çizgilerinden biri,
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pazarlar ve sermaye yatýrým alaný sorununun aðýrlaþmasýdýr. Pazarlar sorununun bu aðýrlaþmasý, her þeyden önce, üretimin
geliþmesiyle metalarý satma olanaklarý arasýnda giderek artan dengesizlikten ileri gelir. Rusya gibi bir ülkenin, kapitalist genel bunalýmýnýn ilk aþamasýnda kapitalist sistemden kopmasý, pazarlar ve
sermaye yatýrým alanlarý için kapitalistler arasýnda yürütülen savaþýmý yeðinleþtirmiþti. Kapitalizmin genel bunalýmýnýn ikinci aþamasýnda sosyalist dünya sisteminin þekillenmesiyle, kapitalizm,
geniþ pazarlar ve sermaye yatýrým alanlarýný kaybetti.
Sosyalist dünya ekonomi sisteminin oluþumu, sosyalist dünya pazarýnýn yaratýlmasýna vardý. Þimdi, dünya arenasýnda birbirine karþýt iki pazar ortaya çýkmýþtýr: sosyalist ülkeler pazarý ve
kapitalist ülkeler pazarý.
Bir yandan kapitalist sömürü alanýnýn daralmasý ve emperyalist sömürge sisteminin daðýlmasý, bir yandan da emekçi yýðýnlarýn durumunun kötüleþmesi ve ekonominin askerileþtirilmesi,
kapitalist dünya pazarýnýn çeliþkilerini, [sayfa 211] bugün özellikle keskinleþtirmiþtir.
Azgeliþmiþ ülkelerdeki geliþen kapitalizmin rekabeti, pazarlar için savaþýmýn artmasýnýn bir baþka nedenidir. Bu ülkeler,
geliþmiþ sanayi ülkeleriyle gittikçe daha çok rekabet etmeye baþladýlar. Bu rekabet, özellikle hafif sanayi maddeleri alanýndadýr.
Pazarlar ve sermaye yatýrým alaný için sürdürülen savaþým,
giderek, kapitalist tekel gruplarýyla emperyalist devletler arasýnda
çatýþmalara neden olur.
Pazarlar ve sermaye yatýrým alaný sorununun aðýrlaþmasý
ile, sanayi iþletmelerinin süreðen düþük-kapasite ile çalýþmalarý
ve salgýn iþsizlik birbirine sýký sýkýya baðlýdýr.
Kapitalizmin geliþmesinin tekel-öncesi döneminde, kitlesel
düþük-kapasite, ancak ekonomik bunalýmlar döneminde, vardý.
Bugün, emperyalizmin genel bunalýmý döneminde, düþük-kapasite, sürekli bir olgu haline geldi, yani süreðen bir nitelik aldý. Böylece, 1925-1929 atýlým döneminde, ABDde transformasyon sanayii potansiyelinin yalnýzca %80i, 1930-1934te %60'ý, 1964te Amerikan çelik potansiyelinin yalnýzca %80i kullanýlýyordu.
Sanayi iþletmelerinin bu süreðen düþük-kapasitede kalmasý
kapitalizmin genel bunalýmý döneminde iþsizliðin farklý bir nite-
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liðine tekabül eder; bundan önceki yýllarda iþsizler ordusu ne
kadar artarsa artsýn, iþsizlik bunalýmýn toparlanma ve atýlým döneminde yeniden eritilebiliyordu. Kapitalizmin genel bunalýmý döneminde ise, iþsizler ordusu sürekli ve yýðýnsal hale gelir. Resmi
istatistiklere göre, iþsizlerin toplam faal nüfusa oraný 1963te:
Kanadada %5,5; Danimarkada %4,3; Ýngilterede %2,6; Amerikada
%5,7dir.
Birçok ülkede kitle halinde iþsizlik, ulusal bir felakettir. Resmi istatistiklere göre, Kuzey Amerika ve Batý Avrupa, Japonya ve
Avustralya gibi geliþmiþ kapitalist ülkelerde mevcut 85 milyon
sanayi iþçisinin, 8-10 milyonu, tam iþsizdir. Ortalama, her dokuz
iþçiden birinin iþsiz olduðu anlaþýlýyor. Azgeliþmiþ ülkelerde, emperyalizm, miras olarak, diðer sorunlar yanýnda, iþsizlik sorununu
da býrakmýþtýr. [sayfa 212]
Kapitalist Çevrimde (Cycle) Deðiþme
Çevrimin (cycle), bir ekonomik bunalýmýn baþlangýç dönemi ile bunu izleyen ekonomik bunalýmýn baþlangýç dönemi arasýndaki süre olduðunu anýmsayalým. Çevrim, dört evreyi içerir: bunalým, çöküntü, toparlanma ve atýlým.
Kapitalizmin genel bunalýmý, kapitalist çevrimde deðiþmeleri de birlikte getirir: çevrim süresi kýsalýr. Bu da bunalýmlarý
sýklaþtýrýr. Örneðin, Birinci Dünya Savaþýndan önce, ekonomik bunalýmlar, her 8-12 yýlda bir meydana gelirdi. Ýki Dünya Savaþý arasýnda, 1919 ile 1938 yýllarý arasýnda, üç ekonomik bunalým yani 67 yýlda bir bunalým oldu. Ayný zamanda bunalým ve çöküntünün
evreleri daha uzundu, gönenç evresi daha kýsaydý. Eskiden bunalýmlar, 1,5-2 yýl sürerdi, 1929-1933 bunalýmý dört yýldan fazla sürdü. Ensonu, kapitalizmin genel bunalýmý döneminde ise ekonomik
bunalýmlar gittikçe sýklaþmýþtýr.
Örnek olarak, kapitalist dünya sanayi üretiminin hemen
hemen yarýsýný elinde tutan bir ülke olan ABDyi alalým. Ýkinci
Dünya Savaþýndan sonra, 1948den itibaren ABD, öylesine bir ekonomik bunalýmla karþý karþýya kaldý ki, bu ekonomik bunalýmýn
yaralarý, 1949 yýlý boyunca ciddiyetini korumuþtur. 1953 yýlýnýn ikinci
yarýsýnda yeni bir ekonomik bunalým baþladý. Bu, sanayi üretim
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hacminin gerilemesine, sipariþlerin azalmasýna, iþsizliðin yaygýnlaþmasýna, stoklarýn kabarmasýna neden oldu. 1954te bunalým devam ediyordu. 1957 ortalarýnda, ABDde fazla üretim nedeniyle
yeni bir bunalým patlak verdi. Bu da 1958e kadar yoðunlaþarak
sürdü. Ýlk yarýsýnda, 1957ye oranla, dökme demir üretimi %38,3e;
çelik üretimi %36,5e; turizm otomobilleri üretimi %33,6ya düþmüþtü. Amerika Birleþik Devletlerini kasýp kavuran ekonomik
bunalým, diðer kapitalist ülkelere de yayýldý.
1957-1958 bunalýmý, Amerikan sanayisinde uzun bir atýlým
dönemine fýrsat vermedi. Ýki yýl ancak geçmiþti ki, ABD; 1960ta
yeni bir bunalýma sürüklendi. Bu ekonomik bunalým [sayfa 213] da
1961e kadar sürdü.
Böylece, ABD ekonomisi, savaþ sonrasýnda, daha þimdiden
dört ekonomik bunalýmla karþý karþýya kalmýþtýr. Alýþýlagelen çevrim evrelerinin sýrasýnýn, eskisi gibi olmadýðýný ve bazý evrelerin
yokolduðunu belirtelim. Örneðin, bunalýmdan toparlanmaya geçiþ
durumu, sýk sýk çöküntü evresine uðramadan ortaya çýkar ve
toparlanmanýn sonu, çok kez atýlým evresine deðil, yeni bir bunalýma varýr. Birçok durumda bunalýma geçiþ birdenbire deðil, uzun
bir durgunluk döneminden sonra olur. Bunalým, geçmiþtekinden
daha yavaþ geliþmektedir. Borsacýlarýn ve bankacýlarýn iflaslarý
eskiden olduðu kadar, açýk-seçik bir biçimde belirgin deðildir.
Savaþ sonrasýndaki bunalým süresi, Ýkinci Dünya Savaþý öncesindeki kadar uzun deðildir.
Savaþ-sonrasý dönemde, kapitalist çevrimdeki bütün bu
deðiþiklikleri nasýl açýklamalý? Bu, en baþta, kapitalist sistemin,
bütün ülkelerde, bazý sektörlere yayýlan süreðen bir durgunluk ve
gerileme dönemine girmiþ olmasý ve zaten geliþmenin genel tempolarýnýn yavaþlamasý olgusuyla açýklanmalýdýr.
Savaþtan sonraki dönemde, kapitalist çevrimi deðiþtiren
baþka etkenler de vardýr.
1- Ekonominin askerileþtirilmesi. Bunun kapitalist çevrimin
oluþumu üzerinde çifte ve çeliþik etkisi vardýr. Bir yandan askeri
malzeme üretimine baðlý sanayi dallarýný zaman zaman atýlým
durumuna iter, bir yandan da kapitalist yeniden-üretimin çeliþkilerini þiddetlendirerek daha da derin bir bunalýmýn koþullarýný
yaratýr.
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2- Tekelci devlet kapitalizmi, kapitalist çevrimin evrimi üzerinde belli bir ölçüde etki yapar. Bu, tekellerin çýkarýna çalýþan
devletin ekonomik iliþkilere katýlmasý (sanayi ve tarým ürünleri
satýn almak, devlet hazinesinden yardým ve kredilerle tekelleri
desteklemek vb.) demektir, ki bu da üretimde belli bir büyüme
ve sabit sermayenin yenilenmesine neden olur. Tekelci burjuvazi
ekonomik bunalýmlarýn yýkýcý sonuçlarýný hafifletmeye çalýþmak
için güdümlü ekonomi [sayfa 214] sistemine baþvurur. Kapitalist çevrime müdahale etmesine karþýn, tekelci devlet kapitalizmi, fazla
üretimden doðan ekonomik bunalýmlarý ortadan kaldýramaz.
3- Bilimsel ue teknik ilerleme de kapitalist çevrimin oluþumunu etkiler. Bu da sabit sermayenin içten yýpranmasýnýn hýzla
ortaya çýkmasý demektir. Bu nedenle, bunalým zamanýnda sermaye yatýrýmlarý her ne kadar azaltýlabilirse de gene de nispeten
yüksek düzeyde tutulmasýna çalýþýlýr ki, bu da geçmiþe bakarak
çevrimin seyrinde, az da olsa, farklý çeliþkilerin çýkmasýna neden
olur.
4- Kapitalist ülkelerde sýnýf savaþýmýnýn çevrim üzerindeki
etkisi önemli þekilde artmýþtýr. Sýnýf savaþýmýnda, iþçilerin baþarýlarý
arttýkça, burjuvazinin iþçilere tanýmak zorunda kaldýðý ekonomik
ödünler de o oranda artar. Bu durum, iç pazarýn geniþlemesine
yaradýðý gibi, bir dereceye kadar da, fazla üretimden doðan bunalýmýn aðýrlaþmasýna engel olur.
5- Sömürge sisteminin parçalanmasý da kapitalist çevrimi
etkiler. Bu durum, politik baðýmsýzlýðýný elde eden ülkelerin, ekonomik baðýmsýzlýklarý uðruna savaþým vermeleriyle açýklanýr. Oysa,
ekonomik baðýmsýzlýk, sanayileþmeden geçer. Bugün azgeliþmiþ
ülkeler, kapitalist ülkeler tarafýndan, özellikle de Batý Avrupa ülkeleri tarafýndan ihraç edilen donatým malzemelerinin hemen hemen yarýsýný emiyor. Bu, Batý Avrupa ülkelerinde makine imali
sanayiinde üretimin artmasýna neden olmuþtur ve böylece, savaþsonrasýnda kapitalist çevrimin deðiþmesinde etkili olmuþtur.
Bugün için kapitalist çevrimde etki yapan etkenlerin bazýlarý bunlardýr. Bu yüzden kapitalist ülkeler ekonomisi, savaþsonrasý dönemde daha sýk bunalýmlarla karþýlaþtý, ama bu
bunalýmlar 1929-1933 bunalýmý kadar derin olmadý.
Süreðen düþük üretim, sürekli yýðýnsal iþsizlik, gittikçe sýk-
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laþan ekonomik bunalýmlar, günümüz kapitalizminin kendi derinliklerinde geliþen büyük üretici güçlerden yararlanacak durumda olmadýðýnýn kanýtlarýdýr. Kapitalizm insanlýðýn ilerlemesinde
büyük bir engel haline gelmiþtir. [sayfa 215]
Kapitalizm, ekonomik ve politik çeliþkilerini, silahlanma
yarýþý ve ekonominin askerileþtirilmesiyle çözmeye çalýþýyor.
Ekonominin Askerileþtirilmesi ve
Emekçilerin Durumunda Kötüleþme
Ekonominin askerileþtirilmesi, sanayinin önemli bir kesiminin savaþ ve savaþ malzemesi üretimine dönüþtürülmesi demektir. Geniþ ölçüde maddi deðerler, stratejik malzeme stoðu
þeklinde atýl duruma sokulmaktadýr. Ýkinci Dünya Savaþýndan
önce, Amerika Birleþik Devletlerinde, doðrudan doðruya savaþ
için ayrýlan para, bütçe giderlerinin %14'ünü oluþtururken, 1953ten
bugüne kadar federal bütçenin üçte-ikisine ulaþmýþtýr. Büyük
Britanyada ve Fransada, askeri giderler, savaþ sonrasýnda tüm
bütçenin üçte-birini eritmiþtir.
Ekonominin askerileþtirilmesi, silahlanma yarýþý, savaþ tehlikesi yaratýyor. Bunun içindir ki, Sovyetler Birliði, barýþ-sever bütün
insanlýk, genel ve tam silahsýzlanma uðruna sonuna kadar savaþým
vermektedir. Emperyalist devletler, genel ve tam bir silahsýzlanmayý istemiyorlar. Neden? Çünkü, silahlanma yarýþý, tekellerin kârlarýný geniþ ölçüde kabartýyor. Amerikan tekellerinin 1938de, 3,3
milyar olan kazançlarýnýn 1962de 51 milyarý aþmasý, yani 15 kattan fazla bir artýþ, iþte böyle olmuþtur.
Bundan baþka, kapitalizmin ideologlarý, ulusal ekonominin askerileþtirilmesinin ve silahlanma yarýþýnýn, kapitalist ekonomiyi ekonomik bunalýmlardan ve iþsizlikten korumasýný
desteklemektedirler. Gerçekte ise, üretim olanaklarýyla nüfusun
düþük alýmgücü arasýndaki dengesizliði artýran ekonominin askerileþtirilmesi, kaçýnýlmaz olarak, yeni ve daha derin bir ekonomik
bunalýma yolaçýyor.
Silahlanma yarýþý, iþçi sýnýfýnýn ve bütün çalýþan sýnýflarýn
omuzlarýna bindirilen aðýr bir yüktür. Örneðin, Birleþik Amerikada
1913-1914 bütçe döneminde, nüfus baþýna düþen askeri gider 3,5
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dolara çýkmýþtý. Bu miktar, 1929-1930da [sayfa 216] 7 dolara; 19541955te 250 dolara yükseldi, yani bu dönem için 70 kattan fazla
bir artýþ. Ýngilterede 1913-1914 bütçe döneminde nüfus baþýna
düþen askeri gider 1,7 sterlin iken, 1954-1955te bu miktar 29,3
sterline çýkmýþtýr. Bu muazzam giderler, dolaylý ve dolaysýz vergi
artýþlarýyla karþýlanýr. Amerikan halkýndan 1959-1960 bütçe döneminde alýnan yalnýzca dolaysýz vergi, 1937-1938de alýnandan
hemen hemen 15 kat fazladýr. Ýngilterede ayný dönemde dolaysýz vergilerin, artýþý 3 kat; Fransada 3 kat; Ýtalyada 2 kat olmuþtur.
Savaþ-sonrasý dönemde, silahlanma yarýþý, kapitalist ülkelerde enflasyonu artýrdý. Bu yüzden kaðýt paranýn satýn alma gücü
birden düþtü. Birleþik Amerikada, 1958 baþýnda, dolaþýmda bulunan paranýn kitlesi 27,4 milyar dolara yükselmiþtir. Oysa, 1937
yýlýnda, dolaþýmda bulunan para kitlesi 5,6 milyardý. Ýngilterede
1958e doðru, kaðýt para olarak, dolaþýmda 1 milyar 850 milyon
sterlin vardý. Bu miktar, 1937de 460 milyon sterlindi. Ýtalyada
1937de 18 milyar liret olan dolaþýmdaki kaðýt para miktarý, 1958de
astronomik bir rakam olarak görülen 1.852 milyar lirete varmýþtýr.
Mali yüklerin ve enflasyonun aðýrlaþmasýna karþýn, tekeller, nominal ücretlerin dondurulmasýný, yani onun ayný düzeyde tutulmasýný saðlarlar. Bu durum, gerçek ücretin azalmasýna ve
emekçilerin durumunun aðýrlaþmasýna varýr. Emekçiler, kapitalist boyunduruða karþý savaþýmý yeðinleþtirirler. Grev hareketinin
yaygýnlaþmasý, bunun açýk kanýtýdýr. Resmi rakamlara inanýlacak
olursa kuþkusuz, gerçek durumun altýnda gösterilmiþlerdir 11
ülkede (Birleþik Amerika, Ýngiltere, Fransa, Federal Almanya, Japonya, Kanada, Avusturya, Ýsveç, Belçika, Hollanda, Arjantin)
savaþ-öncesi (1930-1939) ile savaþ sonrasý (1945-1954) karþýlaþtýrýlýnca grevlerin sayýsý 76.000den 101.000e, grevci sayýsý da 21
milyondan 73 milyona, ve grevlerden dolayý kaybedilen iþ-günü
toplamý ise 240 milyondan 672 milyona yükselmiþtir.
Ama, proletaryanýn sýnýf savaþýmý yavaþlamýyor, günden
güne geniþliyor. Böylece, 1961 yýlýnda 50-53 milyon olan grevci
sayýsý, 1963te 58 milyonu aþtý. [sayfa 217]
Savaþ-sonrasý dönemde, kapitalist ülkelerin iþçi sýnýfý, ekonomik savaþým ayrýmý yapýlmadan, savaþ-öncesindekilerden daha
kararlý olarak, hatýrý sayýlýr ülkelerin temel dýþ ve iç politika sorun-
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larýna müdahale etmiþtir; bugün de emekçilerin barýþ ve demokratik özgürlükler uðruna giriþtikleri savaþýmlarda ön safta yürümektedir.
Gücü ve hayatiyeti, çaðdaþ dönemin deneyimiyle de doðrulanan marksist-leninist teoriye dayanan proletaryanýn sýnýf
savaþýmýný, komünist partiler ve iþçi partileri yönetiyor.
Günümüzde, bilimsel sonuçlarýn doðruluðu, kapitalizmle
baðlarýný ebediyen koparmýþ olan insanlýðýn üçte-birinin deneyimiyle tanýtlanmýþtýr. Bu durum, kapitalizmin, zorunlu olarak, yerini,
yeni bir rejime, sosyalizme býrakmasý gerektiði anlamýna gelir. Ýþçi sýnýfýna, bütün emekçilere, kesin özgürlüðü yalnýzca sosyalizm
getirebilir. Emekçiler de kendi emeklerinin bütün ürünlerinden
ancak sosyalizmde yararlanabilirler.
Ulusun Çýkarlarý ile Tekeller Arasýndaki
Çeliþkilerin Yeðinleþmesi
Günümüzde, emperyalist ülkelerdeki tekelci burjuvazinin
çýkarlarý, yalnýzca proletaryanýn çýkarlarýna deðil, ulusun çýkarlarýna da ters düþer.
Tekelci sermaye, iþçi sýnýfý üzerindeki sömürüsünü olduðu
kadar, köylü ve zanaatçýlar üzerindeki sömürüsünü de artýrýr. Kapitalizmin bugünkü genel bunalýmý aþamasýnda köylülüðün ve
kiracý çiftçinin durumu da büsbütün kötüleþmektedir. Amerikan
tekellerinin körüklemesiyle ortaya çýkan fiyat yükselmesi sonunda, 1959da, Amerikan çiftçileri, satýn aldýklarý metalara 1950ye
bakarak %12 fazla ödemek zorunda kalmýþlardýr. Oysa, ayný dönemde tarým ürünlerinin fiyatý, %7 düþmüþtü. Sanayi ürünlerinin
fiyatlarýyla tarým ürünlerinin fiyatlarý arasýndaki, tekelci sermayenin hizmetinde olan devlet tarafýndan yükletilen borçlarla mali
yükler arasýndaki farklýlaþma, çiftçileri yýðýn halinde yýkýma
sürüklemiþtir. [sayfa 218] ABDde her yýl 150.000 çiftçi yýkýma uðrar ki,
bunlar da iþsizlerle tarým iþçileri ordusunun sayýsýný kabartýr. Fransada 1954 ve 1962 arasýnda 242.000 iþletme ortadan kalkmýþtýr.
Latin Amerika ülkelerinde, birçok Asya ve Afrika ülkelerinde köylülerin durumu çok kararsýzdýr.
Tekellerin çýkarlarý, yalnýzca emekçilerin çýkarlarýyla deðil,
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tekelci olmayan küçük ve orta burjuvazinin çýkarlarýyla da çatýþýr.
Devletle birlikte tekelci sermaye, küçük ve orta kapitalistleri kazançlarýndan yoksun býrakarak, onlarý yýkýma zorlayarak, artý-deðeri kendi yararýna yeniden bölüþmek için, vergi politikasýndan,
mali politikadan, tarifeler politikasýndan ve fiyat politikasýndan
yararlanýr.
Küçük-burjuva ve diðer orta tabakalarýn çýkarlarý, iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý gibi, tekelci burjuvazinin, onun siyasal partilerinin
ve tekellerin çýkarlarýný savunma görevini üzerine alan devletin
çýkarlarýyla gittikçe artan bir çatýþmaya girer. Bu nedenledir ki, iþçi sýnýfýnýn, köylülüðün, aydýnlarýn, küçük ve orta kent burjuvazisinin, tekeller egemenliðini sona erdirmekte çýkarlarý vardýr.
Koþullar, bütün bu güçleri biraraya getirmeye elveriþlidir.
Ulusal güçlerin tekellere karþý birliði, günümüz koþullarýnda,
barýþ ve ulusal baðýmsýzlýk, demokrasinin savunulmasý, ekonominin kilit noktalarýnýn ulusallaþtýrýlmasý ve bu kilit noktalarýnýn demokratik yönetimi uðruna savaþým temeli üzerinde, ekonomiyi
halkýn hizmetine koyarak, gerçekleþebilir.
Tekellerin boyunduruðuna karþý savaþýmda ön safta bulunan komünist partiler ve iþçi partileri, geniþ halk yýðýnlarýný biraraya getirmeye ve bu savaþýmda onlara kýlavuzluk etmeye çalýþýyorlar.
Kapitalist Ülkeler Arasýndaki Çeliþkilerin Keskinleþmesi
Ýkinci Dünya Savaþý, kapitalist ülkeler arasýndaki eþit olmayan geliþmeyi daha da çarpýcý hale getirdi. Hitler Almanyasý, Japonya ve Ýtalya, tam bir askeri bozguna uðratýldý; [sayfa 219] bu ülkelerin ekonomisi adamakýllý zayýfladý. Düþman istilasýna uðrayan
Fransa, Ýkinci Dünya Savaþýnda büyük kayýplara uðradý. Ýngilterede
aðýr bir darbe yemiþtir. Bütün bu karýþýklýklar içinde zenginleþenler
yalnýzca Amerikan tekelleri olmuþtur. 1948 yýlýnda kapitalist dünya sýnai üretiminin %56,6sýný ABD; %11,5ini Ýngiltere; %4'ünü
Batý Almanya; %4'ünü Fransa; %3,5ini Kanada; %2sini Ýtalya, ve
%1,5ini de Japonya üretiyordu. O zamandan beri, kapitalist dünyadaki güçlerin oranýnda önemli deðiþiklikler ortaya çýkmýþtýr.
Bütün bu deðiþiklikler nasýl açýklanýr?
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Birincisi, gerek üretimde ve gerek ticaret alanýnda, ABD,
kapitalist dünya içindeki mutlak üstünlüðünü kaybetti. Dünya sýnai üretimindeki payý, 1964te %44,5 idi, yani 1948 yýlýna oranla %10
düþme olmuþtu. Ayný yýllar arasýnda, ihracat %23,4ten %17ye;
altýn rezervi ise %74,5ten %35e düþmüþtür. Sonuç olarak, ABD,
kapitalist devletler arasýnda, hemen hemen, Ýkinci Dünya Savaþýndan önceki yerini almýþ bulunuyor.
Ýkincisi; Ýngiltere ve Fransanýn durumlarýnda çarpýcý bir
zayýflama olmuþtur. Bu devletler, sömürgelerini, kesinlikle kaybediyorlar. Ve dünya sýnai üretiminde savaþtan önceki konumlarýna
ulaþmaya da güç yetiremiyorlar. 1937 yýlýnda Ýngiltere ve Fransa,
kapitalist dünya sýnai üretiminin %18,5ini üretiyordu. 1964te ise
kapitalist dünya sýnai üretimindeki paylarý ancak %13,4tü.
Üçüncüsü, yenilen ülkeler, özellikle Batý Almanya ve Japonya, önemli ilerleme gösterdiler. Her iki ülke ve bu arada Ýtalya, kapitalist dünya sýnai üretiminin, yaklaþýk olarak %17sini elde
etmektedirler. Bu oran, Ýkinci Dünya Savaþý öncesindekinden fazladýr.
Ekonomik güçler oranýndaki deðiþme, emperyalist ülkeleri
bir pazarlar savaþýmýna sürükledi.
Ekonomik bakýmdan önde gelen ABD, diðer kapitalist ülkeleri kýsmen ya da tamamen kendine baðýmlý kýlmak için, bütün
gücünü ortaya koyuyordu. Savaþ-sonrasýnýn ilk yýllarýnda, kapitalist dünya pazarlarýnýn büyük bir kesimi üzerinde [sayfa 220] egemenlik kurmakta baþarý saðlamýþtý. Ama Batý Almanya, Ýngiltere,
Fransa ve Ýtalya ekonomilerini yeniden kurunca, ABD ile dünya
pazarlarý üzerinde rekabete baþladýlar. Bu durum, ABD ile Ýngiltere, Batý Almanya vb. tekelci gruplarý arasýndaki pazarlar savaþýmýný
þiddetlendirmekte etkili oldu. ABDnin pazar, hammadde kaynaklarý ve nüfuz alanlarý uðruna savaþýmý, Avrupalý emperyalistlerin
artan direniþleriyle karþýlaþtý. Batý Avrupa tekelleri, yüksek kârlarýnýn tehlikeye girmesini istemiyorlardý.
Tekeller arasýndaki savaþým, kapitalist ülkeler arasýndaki
çeliþkilerin yeðinleþmesine yolaçtý.
ABD ile Ýngiltere arasýndaki çeliþki, emperyalistler arasýnda
mevcut olan derin çeliþkileri gösterir. ABD tekelci sermayesi, Ýngilterenin geleneksel pazar ve nüfuz bölgelerine karþý saldýrgan-
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lýða baþladý. ABD; Ýngilterenin dominyon ve sömürgeleriyle artan
ekonomik iliþkilerini yýkma çabasýna koyuldu ve belli bir ölçüde
baþarý da saðladý. ABD ile Ýngiltere arasýnda dýþ ticaret alanýnda
olduðu gibi, hammadde kaynaklarýna sahip çýkma uðruna yürütülen savaþým da yeðinleþti.
ABD ile Fransa arasýndaki çeliþkiler de yeðinliðini artýrýyor.
Birçok Amerikan tröstü, iþletmelerini Fransada kurmuþlardýr. Rekabet, dýþ ticaret alanýnda da gittikçe yoðunlaþýyor. ABD, Fransanýn
Kuzey Afrikadaki geleneksel pazarlarýna karþý saldýrýya geçti.
ABDnin bu ülkelerdeki pazarlar üzerine Fransanýn yerini alma
eðilimi düpedüz açýða çýkmýþtýr.
Çoðunlukla ulusal kurtuluþ hareketinin koruyucularý maskesi ardýnda iþ yapan ABDnin sözü geçen çevreleri, aslýnda Güney Vietnamda olduðu gibi, Kuzey Afrika ülkelerinde de, Fransýz
üstünlüðü yerine ABD tekellerinin egemenliðini kurma giriþimi
içindeydiler. ABDnin bu eðilimi, Fransanýn egemen çevrelerini
epeyce kaygýlandýrdý.
Emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkilerin daha da keskinleþmesi, Batý Almanya ve Japonyanýn ekonomik gücünün büyük
ölçüde artmasýndan doðmuþtur. Savaþýn bitiminden bu yana, ABD,
Batý Alman tekellerini kendi denetimi altýnda [sayfa 221] tutmaya,
Batý Almanyanýn en önemli ekonomik dallarý içinde saðlam konumlar elde etmeye uðraþmýþtý. Ýngiltere de ayný amaçta onlardan geri kalmadý. Bununla birlikte, ABD de, Ýngiltere de, Batý Almanya ekonomisinde kendi egemenliklerini kurmayý baþaramadý.
Kendi sanayi potansiyelini hýzla artýran Batý Alman tekelleri, geniþ
bir yayýlma programýný uygulama alanýna koydular. Ýkinci Dünya
Savaþýný izleyen ilk yýllarda, Batý Almanya, ihracat alanýnda, kapitalist ülkelerin en sonunda yer alýyordu; þimdi dünyada ikincidir.
Emperyalistler arasýndaki çeliþkiler uzlaþmaz karþýt ve
baðdaþmaz çeliþkilerdir. Daha önce Lenin, kapitalist kamptaki
çeliþkilerin, raslansal uyuþmazlýklar deðil, emperyalist ülkeler arasýndaki ekonomik çýkarlar birliðinin derin, kökten bir bozulmasý...
olduðunu, kapitalist devletler ittifakýnýn ise, ... komþusundan
birþeyler aþýrmaya çalýþan üçkaðýtçýlarýn ortaklýðý olduðunu belirtiyordu.*
Emperyalistler arasýndaki çeliþkiler, kapitalizmin temel
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çeliþkisinden gelmektedir. Bu, üretimin toplumsal niteliði ile emek
ürünlerine sahip olmanýn özel kapitalist biçimi arasýndaki çeliþkidir.
Emperyalistleri bölen çeliþkileri ortadan kaldýrabilen anlaþmalar,
birleþmeler, uzlaþmalar yoktur.
Çaðýmýzýn baþlýca çeliþkisi olan ilerleyen sosyalizm ile
cançekiþen kapitalizm arasýnda savaþým, kapitalist kampta mevcut olan çeliþkileri ortadan kaldýrmaz. Çaðýmýzýn bu baþlýca
çeliþkisi, emperyalistlerarasý iliþkiler üzerinde ikili etki yapar. Bir
yandan kapitalist ülkeleri birleþmeye isteklendirir, üzerinde NATO,
SEATO, CENTO gibi askeri bloklarýn oluþtuðu temeli yaratýr, ve
emperyalistler arasýnda silahlý çatýþma geliþiminin temel sorunlarý üzerinde, kapitalist ülkeler arasýnda yeni çatýþma ve çeliþki
kaynaklarý yaratýr.
Emperyalistlerarasý çeliþkilerin kaçýnýlmaz olarak bir dünya savaþýna varmasý gerekmez. Kapitalizm dünyada egemen
güç iken, emperyalistleri bölen çeliþkilerin ve ülkeler arasýnda
güçler dengesinin bozulmasýnýn sonu, kesin olarak dünya
savaþlarýna varýrdý. Günümüzde, kapitalizm, dünyanýn [sayfa 222] biricik politik sistemi deðildir. Bugün artýk insanlýðýn geliþmesinin
kesin bir etkeni haline gelen sosyalist dünya sistemi vardýr. Baþta
sosyalist dünya sistemi olmak üzere, birleþmiþ barýþ güçlerine,
saldýrgan güçleri dizginleme, dünya savaþýný toplum yaþamýndan
kovma olanaðý veren yeni bir tarihsel durum yaratýlmýþtýr.
*
Böylece, ücretli emeðin sömürülmesi üzerine kurulan kapitalist üretim tarzýný incelemiþ bulunuyoruz. Kapitalist rejimde,
özellikle onun en yüksek geliþme aþamasýnda, emek ile sermaye
arasýndaki, metropollerle sömürgeler arasýndaki ve emperyalist
devletler arasýndaki çeliþkiler son derece yeðinleþmiþtir. Bu çeliþkilerin yeðinleþmesi kapitalist dünyayý, yeni yeni ekonomik ve
toplumsal karýþýklýklara ve eninde sonunda da kapitalizmin yerine devrime dayalý sosyalizmi koymaya götürecektir.
Marxýn 100 yýl kadar önce vardýðý sonucu bugünkü gerçeklik daha iyi doðruluyor: kapitalist üretim tarzý, tarih tarafýndan
mahkum edilmiþtir. [sayfa 223]
* V. Lenin, uvres, Paris-Moscou, c. 31, s. 484.
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