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«it is clear that the seve.nteenth century with a world economy larger t'han it had been
in the sixteenth - saw a new division of
wealth, under the banner of a many - sided
c'o mpetition, unfettered by loyalty, ferocious
and premediated, since decline and stagnation were poor counsellors : nothing was
yielded, everything taken that could ba taken,
whether from neighbour or from distant
rival».
F. Braudel, P. Jeannin,
J. Meuvret, R. Romano (1 ) (*)

Konuya azgelişmişlikle ilgili bir dünya sistemi perspektifi ile baş
Bu ne demektir? Bu esas ol.arak iki şeyi ifade etmektedir.
Birincisi, modern dünyadaki ekonomik gelişmeler kapitalist dünya
ekonomisi olarak adlandırabileceğimiz bir sistemin çerçevesi içinde
yer alır ve dolayısıyla «azgelişmişlik» sadece bir dünya ekonomisinin
çevresel alanındaki süreçlerin (süreçler, halihazırdaki durum değil)
bir kısmı iç·in tasviri bir terimdir. İkincisi, spesifik sınırlar içindeki herhangi bir birimin rie 'gelişmişliği' ve ne de 'azgelişmişliği', onu bir bütün olarak dünya ekonomisinin çevrimsel ritmlerine ve çok uzun dölayacağım.

Bu makale 29 - 31 Mart 1978 tarihinde Santa Cruz'da University of CaliSosyoloji, Disiplinlerarası Lisansüstü Programı ve· American Sociological
Associatf.on'ın «PoHtical Economy of the World - Systern» Se'ks·i yonu'nca düzenlenen cThe World - System ·of Capitalism : Pas·t and Present» konulu ·konferansına
(*)

fornia'nın

sunulmuştur.

(1) Fernand Braudel et al, «Le declin de Venise· au XVlle siecle» in Aspettl e
cause della decadenza economica Veneziana nel secolo XVll, Atti del Convegno 27
giugno - 2 luglio 1917, Venezia - Ron:ıa. lnstituto,- per la Collaborazione Cultumle·, 1961,
s. 81.
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nemli trendlerine uygun hale getirmeden analiz edilemez ve yorumlanamaz (2 ) .
. Burada B - safhasının özel sonuçlarını ·incelemek istiyorum. İlk
önce, B - safhasının ifade edilişinde bir bulanıklık olduğunu belirtmeliyim. Gerçekte ·iki farklı A - B çevrimi vardır. Buna göre gerçekten
varolan ve şimdi popüler hale gelen Kondratiev ·çevrimleri söz konusudur (3 ). A - genişleme ve 8 - gerileme ·safhasını içeren bir Kondratiev çevrimi 40 ila 55 yıl sürer. Ne var ki, buna ek olarak, Rondo
Cameron'un son zamanlarda 'lojistikler' (4 ) adını verdiği daha uzun
süreli cevriml~r vardır. Bu çevrimler tahminen 150 ila 300 yıl sürer.
A - safhasında genişleme, B - safhasında ise daralma değil durgunluk
içinde olmalarına rağmen istatistiksel lojistik eğri şekİini aldıklarından
bunlara lojistikler adı verilir. Onaltıncı y.Qzyıldan A - safhası ve· 16001750 yılları arasındaki dönemden B • safhası olarak bahsettiğimiz zaman bu lojistiklerin birini işaret ediyoruz. Ve benim sözünü edeceğim
lojistiğin 'onyedinci yüzyı l krizi' denen B - safhasıdır.
Bu lojistikler, sadece bir sosyal gerçeği tanımladıkları için değil
fakat aynı zamanda kendileri kapitalist dünya ekonomisinin varlığı
nın kanıtı olduklarından teorik olarak önemlidir. Şimdi bu durumu
açıklayayım. Orta Çağın sonlarının genellikle.. A ve· B safhalarını gösterdiği düşünülür. Kesin tarih üzerinde tartışmalar olduğu halde literatürde 1100-1250/1300 yılları arasının A- safhası ve 1300-1450
yılları arasının B - safhası olarak ele alınması standart hale gelmiştir.
Böylece, herbiri 300 yıl süren ve birbiri ardına devam eden iki uzun
süreli çevrim söz konusudur: 1100- 1450, 1450 - 1750. Bu iki çevrim
arasında dikkati çeken farklılıklar vardır. 1100 - 1450 döneminde A safhası nüfus, ticaret ve ekilen toprakların artmasına, politik aygıtla
rın güçlenmesine ve kırsal kesimde çalışanların toprak sahiplerine
karşı· feodal yükümlülüklerinin artmasına sahne olmuştur. B - safhasında ise bu eğilimlerin tam tersi yaşanmıştır: nüfus, ticaret ve e·kilen
Bu durumu The Capitalist World Economy, New York and London 1979,
eserde bir araya getirilecek olan birçok makalede ele aldım.
(3 ) Bkz., N. Kondratiev, ıffhe Long Waves. in Economic Life», Revlew of Economic Sta.t istics, XVll, 6, November 1935', s. 105- 115.
('4) 'Bkz.. Rondo Camemn, «The Logistics o.f European Econ·o mic Gmwtn: A
Note on Historical Pe·riodization». Journal of European Economic History, il, 1,
Spring 1973, s. 145 - 8. Fransız literatüründe, Cameron'un loijstikler adını verdiği husustan «trends secu laires olarak söz edilmektedir. Tek ~önlü eğilim.i gösteren bunlar, ke·sinli'kle yüzyıllı 1 k trendler -olmadığından, yanıltıcıdır. Ancak tek yönlü eğilimler
mevcut olduğundan, yüzyıllık trendler terimini bu eğilimler için kullanacağım.
( 2)

adl· ı

128

topraklardaki azalma fWüstungen), merkezi politik aygıtların zayıf-
laması ve- feodal y9kümlülüklerin azalması. Bütün Avrupa'da aşağı
yukarı aynı tarzda genişleme ve daralma olmuştur. 1450 - 1750 döneminde, A - safhası önceden olduğu gibi nüfusun, ticaretin ve ekilen
toprakların artmasına sahne olmuştur. Bununla birlikte, politik aygıtlar bakımından, bunlar bazı bölgelerde. güçlenmiş (Doğu Avrupa'nın
'ikinci serfliği') fakat diğer bölgelerde zayıflamıştır (öncelikle Kuzey Batı
Avrupa).

1450 - 1750 lojistiğinin B - safhası, 1100 - 145' lojistiğinin B - safA - safhaları arasındakinden daha büyüktür. Nüfus, ticaret ve ekilen topraklardaki . düşüş yerine, Avrupa çapında bir durgunluk söz konusuydu; bu durgunluk birka·c eğilimin vektörüydü - bazı
sınırlar genişlemiş, bazıları değişmeden aykalmış , ve bazıları da daralmıştı. Hem politik aygıt ve hem de · tarım kesiminde çalışanların
· toprak sahiplerine karşı yükümlülükleri bakımından, A - safhası eği
l·iminin B - safhasında tersine döndürülmesi yerine (1100 - 1450 yılları
arasında ortaya çıktığı gibi), 1450 - 1750 yılları arasının A - safhası
eğilimleri _B - safhasında takviye edilmiştir. Doğu. Avrupa'da 'serflerin'
yükümlülükleri artmıştır, devletler zayıflamıştır v.b.
hasından farkı

Bu değişikliklerin sonuçları açıktır. 1100 - 1450 dönemi Avrupa'da
feodal üretim tarzının hakim olduğu dönemdir. Bu üretim tarzının karakteristiklerinden biri, birbirine yakın olan alanların nisbi olarak yüksek bir şekilde kopukluğudur. Genişleme· ve daralmayı açıklayan unsurlar, ne olursa olsunlar, nisbi olarak aynı şekilde tüm bölge için
geçerlidir~ 1450 - 1750 dönemi, Avrupa'da kapitalist dünya ekonomisinin ortaya çıktığı dönemdir. Bu üretim tarzının özelliklerinden biri,
farklı hölgelerdeki ekonomik gelişmelerin birbirleriyle olan ilişkilerinin
nisbi olarak yüksek derecede olmasıdır. Öyleki sistemin işleyişi eskiden daha fazla hiyerarşiye yol açmıştır. Burada yeknesaklık yerine
farklılık buluyoruz. Burada B -. safhasının, A - safhasının aynadaki tersi
olması yerine, gelişmenin asimetrik kalıbını görüyoruz. Şimdi merkez,
cevre ve yarı - cevre olarak tanımlayabileceğimiz üç . alan içindeki
asimetrik gelişmeye kisa bir açıklama getirmeye çalışacağız ve· B safhasının dış alana olan etkisine bir yorum ekleyeceğiz.
Dünya ekonomisindeki bir kötüleşme, kapsamındaki tüm alanJarda aynı sorunları ortaya çıkarır. Talep azalmış ve kôrlar düşmüştür.
Aynı kôr düzeyini korumak için ya bir şekilde maliyetler azaltılmalı
ya da kesin olarak pazarın genişlemediği bir durumda toplam pazar
içindeki pay _arttırılmalıdır. Maliyetler, etkinlik arttırılarak veya emek
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gücünden daha· yüksek bir artık - değer sağlanarak azaltılabilir. Pazar payı, fiyat kırıp satış yaparak, monopolleşerek .veya rakiplerin
başarısızlıklarından yararlana rak arttırılabilir. Gerçekte n bu araçlardan herbiri ve hepsi, bir arada denenmiştir, ancak çok az k·imse ge·- ·
nel ekonomik koşulların kötülüğü karşısında avantajlarını koruyabil miş veya genişletebilmiştir. Bu nedenled ir ki kötüleşmeler her zaman
sermayenin artan yoğunlaşmasının bir rnornentidir. Bu firma düzeyinde yapılır, fakat bu aynı zamanda bir bütün olarak dünya ekonomis i
üzerinde de yerine getirilir. 'Onyedinc i yüzyıl krizi' özellikle bir ideoloji olarak 'merkanti lizmin' doğuşu ile birlikte tarihsel olarak ele alınır.
Fakat merkantil izm basit olarak, sıkı bir e~onomide (tight economy)
kısa dönemde piyasayı ele geçirerek ve orta dönemde ise üretimin
etkinliğini arttırarak kôr düzeyini korumak için tüm girişimcilerin (en
güçlüleri hariç) gösterdiği bir tepkidir.

MERKEZ ÜLKE:LER
B - safhasında •. merkez ülkelerin yararlana bilecekler i
belli güçleri vardır. Merkez ülkeler, A - safhasında çevrede yerleşen
rekabetçi ürünleri üreten teknikleri ıslah etmek· için teknolojik üstün·lüklerinde n yararlana bilirler. Böylece bu ülkeler tüm bölgedek i ürün
uzmanlaşmasını azaltırlar. Bu suretle çevre ülkelerini de uzmanlaş
mayı azaltma yollarını aramaya zorlarlar. Fakat B - safhası boyunea, merkez ülkeler önceden uzmanlaştıkları alanlarda ürünlerin dünya üretimi payını ·genişletebilirlerse veya dünya üretim payının hemen hemen büyük bir kısmını tutabilirle rse, aslında merkez ülkelerde,
cevre ülkelerin zararına sermayen in yoğunlaşmasını arttırabilirler.
Özellikle, onyedinci yüzyılda, dünya. ekonomis inin iki anahtar üretimine bakarsak, ki bu ürünler tahıl ve tekstildir, meydana gelen şeyin kesinlikle bu olduğunu görebiliriz. Birleşik Felemenk Eyaletleri 'nde, İngiltere'de ve Fransa'dO' tahıl üretimind e etkinliğin artması söz
konusudur. Bu da üretimin, etkin bir şekilde Doğu ve Güney Avrupa'da yerinden edilmesine neden olmuştur. Aynı zamanda, tekstil üretimi sadece çevre bölgelerd e marjinal olarak artmıştır. Böylece özet
olarak, 1700'1erde Kuzey - Batı Avrupa'nın tekstil ve tahıldan kôr elde
ettiğini ve Doğu Avrupa'nın bu iki üründen 'kôr e·lde· edemediğini beLojistiğin

lirtebiliriz .
Uzun ekonomik kötüleşmenin başlangıcında, Birleşik Felemenk
Eyaletleri, merkez güçler arasında en etkin tarım sanayii üreticisiy diler. Ticari üstünlüğe yol açan bu üretken etkinlik, bu eyaletleri n
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finansal merkez olmalarını mümkün kılıyordu. Üçlü üstünlük sağlan
mıştı, fakat Hollanda hegemonyası dönemi denilen 1625 - 72 dönemi
bu üçlü üstünlükle üst üste gelmişti. Hollanda hegemonyasının işa
reti güçlü bir devletti.
· Gücü içerde iç karışıklığın nisbete.n az oluşu, devlet kararlarının
yüksek etkinlik derecesi (bununla beraber makineleşmede yavaş hareket etme söz konusudur) ve ülke içindeki sosyal refah kadar dünya
politik sığınma merkezi olarak hizmet görme ·kabiliyetiyle ölçülebilir.
Dışta ise gücü, tabii ki, donanmasına dayanmaktaydı - ancak bu güç
tüm ordusu iç!n de geçerliydi (Nasasu'lu Mauric.e reformlarından sonra). Kısaca, Renier'in ifade ettiği gibi, o bir orta sınıfın sosyal dikta5
törlüğüydü ( ).
Önceleri bu hegemonyaya karşı İngiltere ve· Fransa merkantilist
politikaları uygulayacağını ilôn etti. 1651 İngiliz Deniz Anlaşması ciddi
olarak düşünülebilir. Daha sonra Hollanda'nın he· gemonyacı durumunu bozmak sadece yirmi yıl aldı. Felaket
yılı olarak söz edilen 1672 yılı dönüm noktasını ·gösterir. Bu yılda
Hollanda çok şey kaybetmiş, İngiltere ve Fransa çok ilerlemişti ve
şimdi bu ülkelerin kendi aralarında başarı için verdikleri savaş, artık
açıkça zayıflayıp herbirinin Hollanda ile olan mücadelelerinden daha
hayati bir önem taşımaktaydı. 1672 öncesi ve sonrası olan her iki dönemde de İngiltere ve Fransa'nın taktikleri 1. kendi üretimlerinin etkinliklerinin arttırılması ve 2. korunan piyasalar yaratı!ması etrafında
toplanmıştır. Tarımda etkinliğin artması, hem fenni tarımın ıslah edilmesi (İngiltere'de ve fakat aynı zamanda Kuzey Fransa'da) hem de
artan mülkiyet yoğunlaşması şeklini almıştır - özellikle, küçük ve orta
büyüklükteki mülk sahipliğindeki hızlı düşüş (bu durum İngiltere'de
yeoman çiftçi ve Kuzey Fransa'da laboureur charrue· olarak bilinir).
Sanayi üretimine gelince, etkinliklerindeki büyük artışın genellikle
1750 yılından sonra olduğu düşünulür. Ancak 1600 - 1750 dönemindeki ıslahatlara bakılırsa bunlar İngiltere· ve Fransa'da kabaca paralel olarak ortaya çıkar.
bir

saldırının başlangıcı

'Genişletilmiş' Karayiplerin kolonileştirilmesi, merkez ülkelerdeki
sermayenin yoğunlaşması hareketinin bir parçası olarak görülmelidir {genişletilmiş Karayip, Kuzey Amerika'nın Chesapeare Vadisi ve

5
( )

G.J. Renier, The Dutch Nation: An Historicai Study, London 1944.
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Brezilya arasında · yer alan tropik ve yarı - tropik bir bölge olarak tanımlanır). Bu bölge kısmen İsponya ve· Portekiz t_arafından kolonileş
tirilmişti. Dünya - ekonomisin deki ekonomik düşüş, onyedinci yüzyılın
başlarında Kuzey-Batı Avrupa'nın merkez güçlerini, kendi direkt kontrolleri altında öncelikle ü-retim yapılacak yeni alanlar yaratmanın
ekonomik avantajl·arını bulmaya yöneltti. Buğdayda sadece fenni tarımın ıslah edilmesiyle üretim yerinin transferini elde, edebildiler. Ama
şeker, iklim koşulları nedeniyle, Kuzey-Batı Avrupa'da hiçbir zaman
üretilemedi . Sermaye birikimi için benzer sonuçla,ra sahip olan alternatif ise Karayip'lerd e 'şeker kolonilerini n' yaratılmasıydı. Kolonileşmemiş yerlerde üç merkez güç, toprak nedeniyle rekabete dayanan bir çekişmeye girdiler. İspanya ve Portekiz toprakları işgal etmişlerdi. Bu durum, kısmen yasal kısmen de kaçak olarak ticaret
sistemi yaratılmasıyla aynı faydaları elde etmenin, ekonomik olarak
uygulanabi lir ve politik olarak da kolay olduğunu ispat etti ve' bu
durum İspanya ve Portekiz'i İberya Amerika'sı ve Kuzey-Batı Avrupa
arasında ekonomik taşıyıcı bant haline döndürdü.
Fakat bu sıradd Amerikalar da ikinci bir kolonileştirme vardı, normal iklim şartlarının hüküm sürdüğü alanlarda, önemli olarak Veni
İngiltere ve Kuzey Amerika'nın orta Atlantik bölgesinde. Buradaki
güdü, öncelikle doğrudan merkez ülke kontrolü ·altında temel ümtimin yoğunlaşması değil, fakat merkez ülke imalat ürünleri için korunmuş piyasaların yaratılmasıydı ve burada, genişletilmiş Karayipler'e benzemeye n bir şekilde, merkez güçler arasında bir fark olduğunu. görüyoruz: sadece İngiltere koloni tesis etmişti. Bunun neden
olduğunu anlamak için, rekabet eden merkez ekonomik bölgeler olarak İngiltere ve Kuzey Fransa karşılaştırmasında dönelim (İngiltere ve
Fransa'dan ziyade). Bu örnekte, İngiltere buğday ve imalat mallarının
fazlası hususunda çıkar yolu, bu malları dış ticarete ko·n u ederek
bulmuştu. Fakat Fransa'nın aynı fazlalıklar konusunda ki çıkar yolu,
en azından kısmen, Güney Fransa'daydı. Kolbertçi girişimler, kısmen,
Kuzey Amerika'nın iklim şartlarının hakim olduğu alanlardaki İngiliz
kolonilerine bir alternatif olarak, politik. ve ekonomik olarak ·bütünleşmiş bir Fransa yaratmak şeklinde tanımlanabilir. Bu hem Fransa'nın normal iklim şartlarının hüküm sürdüğü alanları koloni haline getirme teşebbüslerinin yokluğu ve hem de İngiltere'nin bu sıradaki bürokratik üstyapı inşasının yokluğu ile tutarlıdır . .'L'etat, c'est moi'
(Devlet benim) sloganı güçlü bir devletin sloganı olmayıp İngilizler
kadar güçlü olmak isteyen zayıf bir devletin mücadele çığlığıydı.
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CEVRE

Merkezde sermayen in artan yoğunlaşması B - safhasının bir so·nucuysa, bunun mantıksal sonucu olarak çevreı B - safhalarında, A safhalarından daha çok ekonomik sıkıntı çekmek zorundadır. Kargaşa ·g örüntüsün e sebep olabilir ve dünya ticaretine· katılımı azaltır. Fakat gerçek, aslında daha fazla «azgelişmişliktir». Bakış acı
mızı çevrede, A - safhasında, dünya piyasası i;in temel ihtiyaç n:ıalla
rında uzmanlaşmış büyük üreticilere çevirelim. Bunlar, kendi ürünleri için zayıflayan dünya piyasası karşısında nasıl manevra yapabilecekler dir? - dünya talebi.ne gör~ dünya aşırı üretiminin sebep
olduğu ve dünya fiyatlarında (hem reel ve hem de nominal olarak)
bir düşüşle kanıtlanan bir zayıflama. Herkes gibi tepki gösterebi lirler, maliyetler i düşürme yollarını arayabilir ler ve dünya piyasasında
artan bir pay elde etmeye çalışabilirler. Büyük mülk sahibi üreticiler
öncelikle corvee:' (6 ) miktarında artış sağlamak için hem tarım işçi
leri üzerindek i politik ve ekonomik güçlerini kullanara k ve hem de
kiralama yöntemin e son vererek (yasal ve yasal olmayan yollardan )
ve eski kiracıları serf veya ücretli işçi olmaya zorlayara k (o zamanlarda bu Doğu, Kuzey ve Güney Avrupa'da olmuştur) maliyetle ri düşürebilirler. Büyük mülk sah.ibi üretidler pazar paylarına sadece c.orvee
miktarını arttırarak genişletebilirler (böylece serflere piyasa için
ba.ğımsız üretimde bulunmaları hususund a az zaman bırakırlar). Büyük
mülk sahibi üreticiler buna ek olarak, ekonomik zorluklar karşısında
kalan tenant satışa arzedilen toprakları satın alabilir. Bu gibi satın
almalar (çoğunluğu zorla) tüm Avrupa'da meydana gelmiştir. Fakat
çevre alanlarda bu topraklar ekilmeden bırakıldı, merkez alanlarda
ise bu topraklar öncelikle yeni geliştirilmiş tekniklerl e verimli hale
getirildi.
Bu gibi taktiklerin iki açık sonucu vardır . .Büyük mülk sahibi üreticilerce ·ilk olarak arttınkm üretim hem toprak ve hem de emeğin
tüketilmes ine yol açıyor ve uzun dönemde tüm üretimin azalması
sonucund a kıtlığı, salgın hastalıkları v.s. ortaya çıkarıyordu. Toprak
artan oranda büyük mülk sahibi üreticileri n ellerinde yoğunlaşmıştı.·
Hem cevre ve hem de merkezde, ve gerçekte yan-çevre de de, 8ı - safhasının tekrarlana n motifi küçük çiftlik sahibi çiftçilerin azalmasıydı.
, Bunlar şarap üreten ülkelerde bir istisna olarak varlıklarını sürdürüyorlardı, fakat buralarda bile, bunlar nisbi olarak azalmadılar mr?
( 6)

C.N., angarya.
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Çevrede. iki 'şey tarımsal yapıda meydana gelen kaymalarla
beraber gelişti. Merkezde fenni tarımda yapılan ıslahatlar bu dönemde çevre alanlardan alınan ürünlerin piyasasını ortadan kaldırırken,
küçük mülk sahibi üreticilerin ve/veya kira yoluyla üretimde bulunan
üretiçilerin azalması, çevre alanlarda piyasa için üretim yapmaya
deval'TI eden büyük mülk sahibi üreticiferin ürünleri için artan bir
piyasa anlamındaydı. Bununla beraber, piyasa 'dünya' piyasası değil
fakat 'bölge' P' iyasası haline gelmişti. Bölgesel piyasalar büyük mülk
sahibi üreticilere A - safhasında dünya piyasasından elde ettiklerinden daha az toplqm ·g elir sağladığından, büyük mülk sahibi üreticiler gelirlerini, bölgesel piyas.a için yerel sanayi üretimini yaratarak
tamamlama yollarını aradılar. Tekstil ve metal eşyalar merkez ülkeden ithal edildiğinden, böyle bir üretim A - safhasında süratle azaldı.
Artık bu malları ithal edecek kıymetli maden yoktu. Yerel lüks olmayan tekstil ve metal eşya üretimi ya doğrudan büyük mülk sahibi üreticilerin topraklarında veya putting - aut (7) sanayileri şeklinde yeniden
canlandı. Bugün 'ithal ikamesi' adını verebileceğimiz bu sürece yaratıcı bir yenilik eklendi: alkol sanayi. Votka üretimi ve büyük pazar
için şarap üretiminin genişlemesi, bu üretimi yasal yollardan tekelleştiren ve alt tabakaların yeni zevk kalıplarını aktif olarak cesaretlendiren çevre bölgelerdeki büyük mülk sahibi üreticilerce tahrik edilmiştir. Bu yeni sanayiin sermayenin geniş çevresel bölgeye sahip
üreticilerin ellerinde toplanmasında büyük bir ekonomik önemi vardı.
Büyük mülk sahibi üreticilerin ellerindeki sermayenin artan yoğun
p olitik . hak ve yasal yetkilerinin artmasıyla birlikte
laşması, onların _
ya kararlı bir biçimde zayıfladı (Polonya'da oldugücü
oldu. Devletin
gu gibi) veya prokonsülleri (8 ) yerel aristokrasi ile, bunlara vergi muafiyeti tanıyarak ve yasal topraklarını genişleterek uzlaşan yerlerde
tamamen yabancı devletlere tabi hale ge·ldi (Macaristan, Livonya,
Napoli vb.).

YARI-CEVRE
Yarı

tajlarını

- çevre bölgelerde ne oldu? Merkez bölgelerin nisbi avanmı yoksa çevresel sınırların nisbi gerileyişini mi paylaştılar?

C.N., 16. ve 17. yüzyıllar~a tüccarlar Avrupasında - özelHkle, ingiltere'de 'kesimde yaşayan üreticilere dokuma işi yaptırmaya başladılar. Tüccar ham;
maddeyi birçok :kulübeye 1dağıtıyor, sonra dokunan malları alıp götürüyordu. Bu
S'isteme Putting - aut denir.
C.N .. Konsül olmayan fakat konsül vazife' sini yapan memur.
(8)
(7)

kırsal
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Burada bir 'düşüşün' bir parçası ·Olarak yarı - çevresel bölgeler ile
bir yükselişin bir parçası olan yarı - çevresel bölgeler ve önceden
beri aynı konumda olan yarı - çevresel bölgeler arasında bir ayırım
yapmalıyız. Kapitalist dünyada rollerin dağılımı statik değildir. Nitekim, konumsal hareketler özellikle B - safhasında meydana gelir. Genelde, gerilemekte olan varı - çevresel alanlar çevre alanlara daha
çok benzerken, yükselen yarı - çevre alanlar merkez alanların bazı
üstünlük ve özelliklerini paylaşırlar. Özel olarak, merkantilist taktiklerin birincilerden çok ikincilerle birlikte olması daha muhtemeldir.
Gerileme içinde bulunan alanlara İspanya, Portekiz ve Avrupa'nın
gerisinde yerleşmiş ülkeler (Kuzey İtalya, Saksonya'da dahil olmak ·
üzere Güney ve Batı Almanyaları, İspanya Hollandası) örnek olarak
verilebilir. Yükselen alanlara ise . İsveç, Brandenburg, Prusya, İngil ..
tere'nin normal iklim şartlarının hüküm sürdüğü alanlardaki kolonisi
Kuzey Amerika örnek olarak verilebilir (Danimarka, Norveç ve Finlandiya çevresel alanlarının bir parçası olarak düşünülmelidir).
'Gerileyen' çevresel alanların bu çağda, çevresel alanlarda olduğu gibi, nüfusun · azalışına, 'yükselen' yarı - çevresel alanların ise
nisbi olarak nüfus artışına sahne olduğuna dikkati çekmeliyiz. Devletin gerileyen yarı - çevresel alanlardaki gücünün diğer ülkelere karşı
azaldığını açıkça söyleyebiliriz (öyle ki zamanından önce olmuş olsa
da İspanya'yı paylaşmak için bir girişim vardı). Bu devletlerin iç böl. gelere ve aristokrat güçlere göre· nisbi gücü belirsizdi: en azından
bunun sabit bir mücadele alanı olduğu söylenebilir. Aristokrasi devlet
yönetimine hakim olmaya devam etti. Merkez güçlerin bakış acısın
dan, bu devletler kendilerinin iç işlerine serbestçe karışmaya hakları olduğunu sandıkları bir avdı. Orduları gittikçe zayıflıyordu. Güçleri hôlô azalmadıysa bunun nedeni önce·l ikle merkez güçler a:rasmdaki keskin rekabetle ortaya konan korumaydı. Grosso· m.odo, onyedinci yüzyılda Portekiz'in önce Hollanda ve daha sonra İngiltere'nin
çıkarlarının ekonomik olarak uydusu haline geldiği ve onlara bağlan
dığı söylenebilir. İspanya . ise Fransa'nın uydusu halindeydi. Sonuç
olarak, Kuzey-Batı Avrupa ülkeleri ticaretlerini sadece İberya Yarım
adası'nda değil fakat aynı zamanda İberya Amerikası'yla önemli derecede · genişletti. Bu cağ Kuzey İtalya ve: İspanya'nın, hatta İspanya
Hollandası ve Renanya'nın nisbi 'sanayisizleştirilmesi' çağı olmuştur.
Dünya sanayi üretimi kesintiye uğradığı ölçüde, kesinti bu alanlarda
yapılıyordu. Bu böl·gelerde, tarım yatırımlarına bir sermaye transferi
söz konusuydu; ve köy ekonomisi zararına derebeylik büyüyordu. Devlet yönetimi genelde merkantilist politikaların uygulaması'nda başa135

rılr değildi. Bu ülkeleri n bakış açısından onyedin ci yüzyıl karanlı
k bir
çağdı. Bu tablo İsveç ve ~randenburg - Prusya 'da daha farklıydı
. Bu
ülkeler B - safhasının avantajlarını elde etmeye çalışan devlet mekanizmalarına örnekti ler ve merkez güçler arasındaki keskin
rekabe tle

kendile rine yeni bir yer elde etmeye çalıştılar. İsveç, Büyük Kuzey
kadar gerçekt en bu işi çok iyi yapar gözüktü . Brande nburg - Prusya en zayıf noktasından başladı ama
onsekiz inci yüzyı_lın başlarında İsveç'i geçti ve B - safhasının sonunda, çağdan faydala nan büyük çevre ülkeleri nden biri haline geldi.
Prusya'nın · İsveç'in başarılı olmadığı yerde bmşarılı olmasın
ı ve bu
iki ülkenin , diğerleri yapmaz ve yapmazken, 'tuzak operas yonuna
'
girişmesini mümkü n kılan tarihse l özgünlü kleri ele
olmaksızın birkaç
genel tesbit yapılabilir. Eşyanın tabiatı gereği, 'Prusya'nın' izlediği
yol
herkesi n izleyebileceği bir yol değildi. Birçoğu denedi ama sermayenin artan yoğunlaşmasıyla birlikte durgunluğu yaşayan dünya ekonomisi, sermay e birikimi nin birçok yeni merkez de ortaya çıkması
yla
·uygun değildi. İkincisi, İsveç ve Prusya'nın kullandığı anahta r silah,
strateji nin esası olan merkan tilist tedbirle ri tek başına mümkü n kıla.n
yeni kuvvetl.i askeri güçlerin yaratılmasıydı. Tabii ki güçlü ordu, etkin
bir idare ·gerekti ren güçlü vergi matrahına gerek .duyar - bu matrah
lardan biri kiracılara uygulan acak olandır. Üçüncü sü, İsveç ve Prusya'nın hem kendi gelişmelerine yardım etmek ve
hem de kendi geliş
melerin e karşı olumsu z etkileri bloke etmek için merkez güçlerin
rekabetin i ayarlam ada aktif olarak uğraştıklarına dikkat edilmel idir.
Bunu da anlaşmaları ve ekonom ik yumuşamaları değiştirerek başardı

lar (örneğin, 'korunmuş' ekonom ilerini önemli zamanl arda merkez
ülke yatırımlarına ve idari aygıtlarını merkez ülke person eline açtı
lar). Yirminc i yüzyıl dilinde, yeni-ko loni rolünü çok iyi oynadılar. Bunlar, İspanya, Porteki z ve Kuzey İtalya gibi iyi bir ganime t olmadık

lcm, per 'se gerçeğiyle bu oyuna girdiler . Yeni İngiltere ve Orta
Atlantik devletle rinin durumları çok özeldir; ve bu alanları onyedin
ci
yüzyılda yarı - cevre olarak adlandırmamız sadece dilimizi abartm
ak
için değildir. Fakat sonraki gelişmelerin temelin de · büyük gemi inşa
sanayii nin ve diğer küçük sanayil erin gelişmesi yatar. Bunlar avantajları, tropik olmaya n ala~larda rekabe ti kazana cak
güç olarak yerleşmeleri ve İngiliz merkan tilist strate_jisinin istemey erek onlarda
n
faydalanma!arıydı. Onyedi nci yüzyılın sonlarına doğru İngilizle
r bunu
gerçekleştirdiklerinde, meseleleri tersine çevirme ye çalıştılar fakat
artık tarihse l olarak çok geçti.
Konuyu dış alanlar üzerine kısa bir cümley le tamamlayacağım.
Savaşı'ndaki arzuları azalıncaya
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onaltıncı yüzyılda Rusya, Osmanlı İmparatorl
uğu, Hindi stan ve Batı
Afrika, ticare t yoluyla Avrup a düny a ekono misiy
le bağlantılıydılar fakat bu bağlantı esast an değil dışordandı. B - safha
sında ne oldu?
Ekonomik güçlü k döne mlerin de· merkez· ülkele rin
kendi varlıklarını
korumak için yaptıkları girişimler bu ülkele ri yeni
ürünl er ithal edere k
yeni kôr kaynakları bulma çabasına ı yönel tti. Ama
aynı merkez qevletlerin, esas olara k birbir leriyle olan müca de·
lelerinden kayna klanan zayıflığı, bu dışsal alanları, onları çevreselle
ştirecek ölçüd e onların devle t aygıtlarını zayıflatmalarını imkan
sız hale getird i. Bu sadece 1750 yılından sonra mümkün oldu. Dolayısıyla
bu alanl ar için,
hiç şüphesiz arkasından gelec ek olanın zeminini
hazırlayan· bir 'ekonomik, aşınma dönem ini göste rir. Anca k bana
göre, bu devle tlerin
zaten bir dünya ekono misi içinde bütünleştiğini
öne sürme k yeter li
değildir.
·
Görüldüğü gibi 8 - safhası, büyük bir
konumsal harek et dönemidir. Bu bütün bir durgunluğu ifade eder, fakat
durgunluğun sermayenin artan yoğunlaşması ve böyle ce artan
kutuplaşma ve farklılaşmanın toplamı olduğundan şüphe
edilmemelidir. Bu kapita lizmin
işleyişini ağırlaştırmanııştır, daha ziyad
e kapita lizmin işleyişinin içsel
bir parçasıdır.
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