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G İ R İ Ş

Bu kitap, belirli bir olayı incelemekle başlayıp gittikçe 
gelişen bir araştırmadır. Bunun bizi çok uzaklara götürdü
ğünü göreceğiz.

Avrupa’daki Amerikan yatırımı gibi oldukça yavan bir 
araştırmayle işe başlamışken, şaşırtıcı bir görünüşle kar
şılaşıyoruz. O da şu: Kendi ekonomi dünyamız çöküntüye 
doğru gitmekte, zihnî ve politik yapılarımız dış baskılara 
dayanamayıp yıkılmakta, toplumumuz tarihî bir iflâsın eşi
ğine gelmiş bulunmaktadır.

Akla ilk gelen tedbir, savunma duvarlarının arkasına sı
ğınıp, istilâcının içeri girmesini önlemektir. Ne var ki, 
alacağımız her « savunma » tedbiri, kendi güçsüzlüğümüzü 
artırmaktan başka bir şeye yaramaz. Bunun da nedenini 
ararsak, işin aslını bulmuş oluruz: Bu savaş - ki ortada 
gerçek bir savaş vardır - ne dolar, ne petrol, ne çelik, hat
tâ ne de modern makineler kuvvetiyle yürütülmektedir.
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Bu savaşın en etkili silâhlan yaratıcı muhayyile ve organi
zasyon yeteneğidir.

Avrupa’da bu işlere aklı erenlerden hiç olmazsa on beşi, 
bunu bir süreden beri bilmektedirler. Bildiklerini de gayet 
güzel açıklamış, ama dinletememişlerdir. Anketimizi geliş
tirdikçe, özellikle bu adamların görmüş, incelemiş ve or
taya koymuş oldukları şeyleri bir bütün halinde vermeğe 
çalışacağız.

Seçilecek yollan aydınlatmak ve kamu oyuna yön ver
mek durumunda olan kişiler, bugüne kadar bu ayrı parça
ları önemsememiş, onlara bir göz atıp geçmekle yetinmiş
lerdi. Ama artık bütününü görmezlikten gelmeye imkân 
yoktur. Önümüzde bizi büyüleyen büyük ve güçlü bir olay, 
görünen bir tehlike vardır. Öyle ki, şimdi bunları öğren
miş olmanın, bizi umutsuzluğa düşürmesinden bile kor
kulur.

Günün birinde belki de Avrupa'nın, bir uygarlık beşiği 
olarak, yok olup gittiğini göreceğiz. Ancak, o gün daha 
gelmemiştir, davranmak için henüz vakit vardır.

İyi ama, nasıl davranacağız? Kiminle savaşacağız? Asıl 
çekindiğimiz, Avrupa’nın iradeden yoksun oluşu değil, ne 
yapacağını bilmeyişidir.

Bu kez karşımızda ne Alman ordusu vardır, ne Münih, 
ne de Sedan. Bunların yerini General Motors, Bull işi ve 
Concorde uçağı sorunu almıştır. Bu savaş, topsuz tüfeksiz 
ilk savaştır. Bugün ortaya yeni bir Malraux çıkacak olsa, 
Teruel'de boğuşanların yiğitliği yerine, Titan madeninin 
fethi uğrundaki akıl almaz savaşları, ya da « birleşik-devre- 
ler » âlemini ele geçirmek için girişilen korkunç kavgaları 
anlatmakla gençliğin ruhunu coşturabilirdi.
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Çağımızda bunu yapacak büyük bir şair yetişmedi. Ama 
olaylar, kendileri, yeteri kadar güçlü ve heyecan vericidir. 
Amerikan yatırımının başta, « Sevil Berberi » nin ünlü ti- 
rad’ında sözügeçen kırlangıç gibi, hafif bir gürültü çıkara
rak, toprağa sürünüp geçtiğini görürüz. Ama gözlerimizi 
üzerinden ayırmazsak birlikte neler getirdiğini anlar ve 
bakarız ki: « saldırıyor, dönüyor, sarmalıyor, yoluyor, sü
rüklüyor; taşarak, boşanarak gürüldüyor gök gibi... » İşte 
Amerikan yatırımı.





B İ R İ N C İ  K E S İ M

A V R U P ’ Y A  A M E R İ K A N  Ç I K A R M A S I





B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

EN KÂRLI İŞ

Öyle görünüyor ki, bundan on beş yıl sonra dünya yüzün
de Amerika ve Rusya’yı izleyecek üçüncü büyük endüstri gü
cü, Avrupa değil, Avrupa’daki Amerikan sanayii olacaktır. 
Amerikalılar, daha şimdiden, on yıllık bir Avrupa pazarı olan 
Ortak Pazar’ın organizasyonunu ellerine geçirmiş bulunu
yorlar.

Amerikan sızmasının önemini anlamak için en başta yatı
rılan sermaye hacmine bakalım. Bu yatırım şimdiden 14 mil
yar dolara varmıştır1. Arkadan, istilâya girişen firmaların ça
pı gözönüne alınmalıdır. Avrupa’da son zamanlarda görülen 
birleşme ve toplanma akımındaki hızlanış, I.B.M . ve Gene
ral Motors gibi Amerikan devlerine karşı koyabilmek zorun- 
luğundan doğmuştur. Buraya kadar, dolaysız sızmalardan söz 
ettik. Ama olayın daha ustalıklı, daha ince bir yanı da vardır2.

Paris’te yerleşmiş bir Amerikan bankacısı, her gün şu çeşit 
isteklerle karşılaşır: « Bir Fransız şirketi, Amerikan iş yerle
rinde çalışmayı öğrenmiş Fransız uyruklu memur arıyor.»

1 Sabit aktif değer, yani sadece fabrika ve malzeme olarak ve (aşağı 
yukan buna eşit olan) döner sermayeyi hesaba katmadan. Bilgile
rin kaynağı, Amerika Ticaret Bakanlığı’dır.

2 Bu bölümdeki bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük 
bilgi alma şirketi olan McGraw-Hill, Inc. nin Avrupa’daki bürola
rınca hazırlanan « özel rapor - dan çıkarılmıştır.
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Almanya’da bir çelik fabrikası müdürü önemli yerlere yalnız 
« Amerikan şirketlerinden yetişmiş » kimseleri almaktadır. İn
giliz Pazarlama Kurumu (British Marketing Council) elli yük
sek memuru, bir yıllık bir staj için Amerika’ya « Hartvard, 
Business S ch oo l» e yollamakta ve İngiltere hükümeti bu işin 
yarı masrafını üzerine almaktadır.

Kendi özlüklerine o kadar bağlı ve bölgeci olan Avrupa iş 
çevreleri yalnız bir tek noktada birleşirler : Amerikan metod- 
ları.

Oysa, Amerikalılar şu son on yıl içinde Avrupa’da rakiple
rinden daha büyük yanlışlar yapmış, ancak şimdi bunları dü
zeltme yoluna girmişlerdir. Üstelik, bir Amerikan şirketinin 
metod değiştirmesi, klasik bir Avrupa müessesesine kıyasla, 
çok kısa zamanda olur. Avrupa’ya yerleşen Amerikan şirket
leri yeni baştan örgütlenmişlerdir. Her yerde, Avrupa çapın
da örgütlenmiş yeni kurmay heyetleri ortaya çıkmıştır. Bun
lar, şirketin kıtadaki bütün çalışmalarını üzerlerine almakta 
ve ellerinde geniş bir karar yetkisi bulundurmaktadırlar. Ken
dilerine, gerektiğinde, millî engelleri aşmak yetkisi de veril
miştir.

Amerikan şirketlerinin Avrupa’daki kolları büyük bir es
neklik ve uyma yeteneği göstermişler, bu da onlara mahallî 
koşulları benimsemek ve Ortak Pazar çapında alman, ya da 
alınmayan siyasî kararlara karşı hazırlıklı bulunmak imkânını 
sağlamıştır.

Amerikan şirketleri 1958’den bu yana, Batı Avrupa’da ye-

3 Amerika Birleşik Devletleri Başkanmm Ocak 1968’de açıkladığı ted
birler, Amerika’dan dolar çıkışını frenleyerek, ödeme bilançosundaki 
açığın bir kısmını kapamaya yarayacaktır. Ama, ilerdeki bölümlerde 
göreceğimiz gibi Amerikan ekonomisinin gittikçe çoğalan üstünlüğü 
çoktan beri bir « para işi » olmaktan çıkmıştır. Avrupa’ya yapılan 
direkt yatırımların azalması da, aslında, bir denge unsuru olmaktan 
uzaktır (Bk. S. 36) Avrupa hükümetlerinin, açıklanan tedbirler kar
şısında düştükleri telâşın nedeni de budur.
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niden on milyar dolarlık bir yatırım yapmışlardır ki bu, Ame
rika’nın bütün dünyadaki yatırımlarının üçte birinden daha 
çoktur. Bu dönemde Amerikalıların, yabancı ülkelerde kur
dukları 6000 yeni işin yarısı Avrupa’da kurulmuştur3.

Amerikan şirketleri, birbiri ardından, Batı Avrupa’daki bü
tün faaliyetlerinin başma geçebilecek kurmay heyetleri yetiş
tirmektedirler. Endüstri düzeyinde Avrupa’da bir benzeri da
ha olmayan bu gerçek federalizm, Ortak Pazar uzmanlarının 
kurdukları hayallerin bile çok ötesine varmış bulunuyor.

Union Carbide, Avrupa kurmayını 1965’de Lausanne’a yer
leştirmişti. Bugün Avrupa’da on şubesi bulunan Corn Pro
ducts Co., incelemeler sonucunda koordinasyon servislerini 
önce Zürich’den Brüksel’e geçirmiş, arkadan da bu servislere 
düzenleyici bir kurmay niteliği vermiştir. I.B.M. şirketi şim
di bütün çalışmalarını Paris’den yönetmektedir. Celanese 
Corporation o f America kurmayım Brüksel’e oturtmuş, Ame
rican Express, Londra’da bir Avrupa kumandanlığı kurmuş
tur.

Standard Oil o f New Jersey, petrol konusundaki karargâhı
nı Londra’ya (Esso Europe), kimya konusundakini ise Brüksel’e 
(Esso Chemical S. A.) yerleştirmiştir. İkisi de « Ortak Pazar’la 
Serbest Mübadele Bölgesi (İngiltere, İskandinavya) arasında 
bu gün için mevcut olan ayrılığı bilmezlikten gelmek » husu
sunda talimat almıştır. Şimdi Avrupa, Esso için, A.B.D. dan 
daha geniş ve Amerika pazarından üç kat daha hızlı geliş
mekte olan bir pazardır.

Monsanto kumpanyası, uluslararası işlere bakan servisleri
ni Saint-Louis (Missouri) den Brüksel’e taşımıştır. Monsanto’- 
nun başkan yardımcısı Mr. Throdahl şirketinin değil yalnız 
Avrupa’daki işlerini, fakat Amerika dışındaki bütün çalışma
larını da artık Brüksel’den yönetmektedir. Monsanto, Fran
sa’da, İtalya’da, Lüksemburg’da, İngiltere’de, Ispanya’da fab
rikalar kurmuş ve Iskoçya ile İrlanda’da da kurmak için işe




