Marksist Kriz Teorisi
...ve anda

emperyalist dünyada
bu ba¤lamda durum...
Marksist Kriz Teorisi krizden öncelikle
devrevi krizleri anlar. Devrevi krizler esas
olarak aﬂ›r› üretim (ya da bunun tam karﬂ›
ucunda yetersiz tüketim) krizleridir. Her devre
dört aﬂamadan oluﬂur: Kriz (bunal›m),
depresyon (çöküntü), canlanma ve yükseliﬂ.
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arksist Kriz Teorisi, kapitalist üretimin devrevi ve anarﬂik karakteri sonucu olarak,
kapitalist ülkelerde belirli
aral›klarla ortaya ç›kan (devrevi) ekonomik krizlerin varl›¤›n› tespit eder ve
aç›klar. Kapitalist ekonominin geliﬂme
yasalar›n› ortaya ç›karan marksist teori,
krizlerin kapitalist sistemin bir kazas›
vb. olmay›p sistemin ayr›lmaz yol arkadaﬂlar› oldu¤unu ortaya koyar.
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Devrevi krizler
arksist Kriz Teorisi krizden (bunal›mdan) öncelikle devrevi krizleri
anlar. Devrevi krizler esas olarak aﬂ›r›
üretim (ya da bunun tam karﬂ› ucunda
yetersiz tüketim) krizleridir.
Bu konuda Politik Ekonomi Ders Kitab› Cilt 1’de ﬂunlar söylenmektedir:
“Kapitalist aﬂ›r› üretim bunal›mlar›n›n temelleri: 19. yüzy›l›n baﬂ›ndan
beri , makinesel büyük üretimin ortaya
ç›kmas›ndan beri, kapitalist yeniden
üretimin gidiﬂat› periyodik olarak iktisadi bunal›mlar taraf›ndan kesintiye u¤rat›l›r.
Kapitalist bunal›mlar, aﬂ›r› üretim
bunal›mlar›d›r. Bunal›m herﬂeyden önce, ana tüketiciler, yani kapitalist üretim
iliﬂkilerinin egemenli¤i alt›nda sat›n alma güçlerine son derece dar s›n›rlar çekilen halk kitlelerinin sat›n alabildi¤inden fazla meta üretildi¤inden, metalar›n
pazar bulmamas›nda dile gelir. Depolarda mal “fazlalar›” istiflenir. Kapitalistler üretimi k›sarlar ve iﬂçileri soka¤a
atarlar. Yüzlerce ve binlerce iﬂletme kapat›l›r. ‹ﬂsizlik h›zla artar. Kent ve k›rda
birçok küçük üretici y›k›ma u¤rar. Üretilen metalar için pazarlama olanaklar›n›n olmamas›, ticaretin sars›lmas›na yol
açar. Kredi iliﬂkileri bozulur. Kapitalistler, büyük bir nakit s›k›nt›s› hisseder
ve vadesi gelmiﬂ borçlar›n› ödeyemezler. Borsa çöker, hisse senetlerinin, tahvillerin ve de¤erli ka¤›tlar›n kurlar› h›zla düﬂer. Sanayi iﬂletmelerini, ticaret
firmalar›n› ve bankalar› bir iflas dalgas› kaplar.
Bunal›m s›ras›nda metalar›n aﬂ›r›
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üretimi mutlak de¤il, tersine görecedir.
Bu, toplumun gerçek gereksinimlerine
oranla de¤il de, yaln›zca ödeme yetene¤ine sahip bir talebe oranla bir meta
fazlas›n›n bulundu¤u anlam›na gelir.
Bunal›m s›ras›nda emekçi kitleler en gerekli ﬂeylerden yoksun kal›r, gereksinimleri di¤er dönemlere göre daha kötü
bir ﬂekilde karﬂ›lan›r. Milyonlarca insan
“çok fazla” ekmek üretildi¤inden aç kal›r, “çok fazla” kömür üretildi¤inden
donar. Emekçiler çok fazla geçim arac›
ürettiklerinden, geçim arac› s›k›nt›s› çekerler. Frans›z ütopik sosyalisti Fourier’in sözleriyle “fazlal›¤›n, yoksulluk ve
s›k›nt›n›n kayna¤›” oldu¤u kapitalist
üretim tarz›n›n apaç›k çeliﬂkisi burada
yatar. ” (Politik Ekonomi Ders Kitab›,
Cilt 1, ‹nter Yay›nlar›, sayfa 294 - 295)
Daha ilerde krizin devrevi karakteri
ortaya konulurken; “Kapitalist aﬂ›r› üretim bunal›mlar› belirli zaman aral›klar›yla, ve bu da 8 ile 12 y›l aras›nda yinelenir.” belirlemesi yap›l›r. Bunun mant›¤› 8-12 y›l aras›nda eski tekni¤in, yenisiyle yer de¤iﬂitrmesi, kapitalist ekonominin yenilenmesi zorunlulu¤unda yatar. Bu ba¤lamda bilince ç›kart›lmas›
gereken baz› noktalar vard›r:
« Marksizmin Kapitalist Devrevi
Kriz Teorisi ilk ortaya kondu¤u s›rada,
(1860’l› y›llar) inceleme konusu olan
dünya kapitalist sisteminde en ileri kapitalist ülke olan ‹ngiltere ile di¤erleri aras›nda geliﬂmiﬂlik aç›s›ndan muazzam
farklar vard›. ‹ngiltere’deki kriz, çok k›sa süre içinde baﬂta ‹ngiltere’nin andaki
/ ve geçmiﬂteki sömürgesi durumunda
olan ülkeleri de kaps›yor; di¤er ülkeleri
de çok k›sa süre içinde do¤rudan etkiliyordu. Bu yüzden ‹ngiltere’deki bir kriz,

k›sa süre içinde dünya krizine dönüﬂüyordu.
Kapitalizmin tekelci aﬂamas›na, emperyalizme evrimlenmesi sonras›nda da,
tabii ki bir emperyalist ülkedeki ekonomik kriz, di¤er emperyalist ülkelerde, ve
dünyada etkilerini gösterdi. Fakat belli
kurald›ﬂ›lar (örne¤in New York borsas›n›n çökmesi ile baﬂlayan 1929 - 30 bunal›m›; ya da 1973 - 74’te petrol fiyatlar›n›n patlad›¤› dönemdeki bunal›m) d›ﬂta tutulursa, bütün emperyalist kapitalist
dünya eﬂ zamanl› olarak kriz yaﬂamad›.
Emperyalist büyük güçler, emperyalist /
kapitalist dünyadaki ülkelerin her biri,
birbirinden bir y›l-iki y›l gibi farkl›,
“kendi” kriz devrelerini yaﬂad›lar.
Bu yüzden her ülkede kriz devreleri
tek tek ele al›n›p incelenmek zorundad›r. Bir emperyalist gücün anda kriz
içinde olmas›, bir di¤erinin de mutlaka
ayn› anda kriz içinde olmas› zonunlulu¤unu birlikte getirmiyor.
« Bugün emperyalist dünyada en büyük güç ABD emperyalizmi durumunda. Fakat onunla, onun rakipbi olan emperyalist büyük güçler aras›ndaki farklar, 1800’lerin ikinci yar›s›nda ‹ngiltere
ile di¤er kapitalist ülke / devletler aras›ndaki farklar kadar büyük de¤il. (Tabii
burada mutlak büyüklükleri de¤il, güç
dengesini belirleyen de¤iﬂik a¤›rl›klar›
kastediyoruz. Yoksa mutlak de¤erler
olarak konuﬂuldu¤unda bugün bir tek
emperyalist büyük gücün, örne¤in
ABD’nin elinde birikmiﬂ sermaye ve
üretilen ürünlerin de¤il, bundan 100 y›l
önce bütün dünyada var olan birikmiﬂ
sermayenin ve üretilenlerin çok çok
üzerindedir.) Yani hiç bir emperyalist
güç dünyadaki geliﬂmeleri tek baﬂ›na
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belirleyecek ‘tekel’ konunumda de¤il.
Kuﬂkusuz en büyük emperyalist güçlerdeki –en baﬂta da ABD’deki– geliﬂme
ve de¤iﬂmeler, bütün dünyada etkime
yap›yor. Fakat bu etkime ne olumlu ne
de olumsuz aç›dan, her ﬂeyi belirleme
biçiminde olmuyor.
« 1990’l› y›llara kadar emperyalist
dünyada var olan, emperyalist kamp sosyalemperyalist kamp bölünmesi,
dünya pazar›n›n iki büyük emperyalist
blok aras›nda bölünmüﬂ olmas› durumu,
1980’li y›llardan itibaren çözülmeye
baﬂlad›, 1990’l› y›llar›n baﬂlar›ndan itibaren ise ortadan kalkt›. ﬁimdi yine bütün dünyada, dünya hegemonyas› için
dalaﬂan emperyalist büyük güçler var.
Bunlar kendi aralar›nda de¤iﬂik ittifaklar oluﬂtururak, birbirleriyle yar›ﬂta
avantaj kazanmaya çal›ﬂ›yorlar.
« 1990’l› y›llar›n baﬂlar›ndan itibaren, eski sosyal emperyalist kamp› oluﬂturan ‘Do¤u Bloku’ ülkeleri baﬂta Sovyetler Birli¤i olmak üzere, sosyalizm
maskeli tekelci devlet kapitalizminden,
pazar ekonomisi ad› verilen aç›k kapitalist / emperyalist ekonomiye geçiﬂ sürecine girdiler. Bu “yap›sal de¤iﬂme” sürecine, bu ülkelerde oldukça uzun süren
–90’l› y›llar›n sonlar›na dek süren– ekonomik geliﬂmenin s›f›r›n alt›nda oldu¤u
derin bir kriz, evet çöküﬂ dönemi eﬂlik
etti. Bu ülkeler, bat›l› emperyalist güçlerin de “deste¤iyle” ancak 90’l› y›llar›n
sonlar›na do¤ru bu çöküﬂ döneminden
ç›k›p, yeniden ekonomik kalk›nma dönemine girdiler. Dünya ekonomisi aç›s›ndan sosyalemperyalist kamp›n çöküﬂü, dünya çap›nda ekonomik kalk›nmada önemli bir gerilemeyi beraberinde
getirdi.
« Bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda
‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan bu yana dünya ekonomik olarak geliﬂiyor. Dünya
çap›nda Brüt Sosyal Ürün (Gayrisafi
Has›la – GSH) sürekli art›larda dolaﬂ›yor. Bu art›ﬂ oran›nda iniﬂ ç›k›ﬂlar var.
Fakat dünya çap›nda ‘krizler’ Dünya
Gayrisafi Has›las›ndaki (DGSH) art›ﬂ›n
s›f›r›n alt›na düﬂmesi, dünya çap›nda
emperyalist / kapitalist ekonomide bir
çöküﬂ yaﬂanmas› (1929 krizinde böyle
olmuﬂtu) ﬂeklinde olmuyor.
(Örne¤in 1973’te dünya çap›nda %
6,5 art›ﬂla en üst seviyesine ç›kan
DGSH, 1974’te (petrol krizi döneminde) % 2,5’e; 1975’te (krizin devam› ve
derinleﬂmesi sonucu) % 1,8’e kadar geriliyor. (DGSH içinde bütün ülkeler var.
Petrol krizi döneminde örne¤in bütün

petrol al›c›s› ülkelerde GSH geriler, bu
ülkeler derin ekonomik kriz içine girerken, ayn› dönemde petrol üreticisi / sat›c›s› ülkelerin GSH’s› büyük ölçülerde
art›yor, bu ülkelerde bir kalk›nma patlamas› yaﬂan›yordu. Di¤er yandan sosyalemperyalist kamp›n petrol bunal›m›ndan etkilenmesi, emperyalist / kapitalist
dünyada petrol al›c›s› ülkeler kadar olmuyordu. Çünkü Sovyetler Birli¤i en
büyük petrol / do¤al gaz üreticisi ülkelerden biri konumundayd›. Ayr›ca petrol
üreticisi devletlerin bir bölümüyle - örne¤in Cezayir, Libya, Irak… ile iliﬂkilerinde de bat›l› emperyalist ülkelerden
daha avantajl› konumdayd›, daha elveriﬂli koﬂullarla ticaret yapma durumundayd›. Dünya çap›nda % 2,5 art›ﬂ yaﬂand›¤› dönemde, bir dizi emperyalist / kapitalist ülkede ‘art›ﬂ’, s›f›r›n alt›na düﬂmüﬂtü.
Ya da örne¤in 1982’de DGSH’n›n art›ﬂ oran› 1,3’e kadar geriliyor.
90’l› y›llardaki en geri nokta 1991’de
% 1,8’lik art›ﬂ oran› ile yaﬂan›yor. Burada ‘Do¤u Bloku’ndaki çöküﬂün sonuçlar› yans›yor.
1998’de Uzakdo¤u’da ve Japonya’da
borsa krizi ile tetiklenen ekenomik kriz
sonucu yeni bir “en düﬂük” art›ﬂ yaﬂan›y›or: % 2,6)

Kriz devresinde
aﬂamalar…
er kriz devresinde birbirinden de¤iﬂik özelliklere sahip 4 aﬂamay› birbirinden ay›rmak mümkündür.
Önce devrenin nas›l tan›mland›¤›na
bakal›m. Bu konuda Politik Ekonomi
Ders Kitab›’nda ﬂöyle deniyor:
“Bir krizin baﬂmas›ndan, di¤erinin
baﬂlamas›na kadar olan zaman kesitine
devre denir.” (sayfa 297)
Burada tabii ki; “‘Krizin’ baﬂlamas›
ne demektir? Hangi noktadan itibaren
‘kriz’den, krizin baﬂlang›c›ndan söz edilir?” sorusu ç›k›yor ortaya…
Bu sorunun cevab› ﬂudur: Kriz, bir kapitalist ekonomide kalk›nma (GSH…
tek ülke baz›nda GSY‹H yani ülke içi
brüt ürün / Gayri Safi Yurtiçi Has›lan›n
art›ﬂ›) en uç noktas›na –zirvesine– var›p,
geliﬂme e¤ilimi tersine döndü¤ü, kalk›nmada gerileme baﬂlad›¤› ve bunun da art›k bir e¤ilim olarak belirdi¤i noktada
baﬂlar. Kriz, gerilemenin varabilece¤i
ve vard›¤› en son nokta, dibe vuruﬂ noktas›, ya da kalk›nma h›z›n›n diyelim ki
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s›f›r›n alt›na düﬂtü¤ü vb. noktada de¤il,
gerilemenin kesin e¤ilim olarak ortaya
ç›kt›¤› noktada baﬂlar.
Her devre dört aﬂamadan oluﬂur. Politik ekonomi Ders Kitab›’nda bu ba¤lamda söylenenler ﬂöyle:
“Devri dört aﬂamadan oluﬂur: Kriz
(bunal›m), depresyon (çöküntü), canlanma ve yükseliﬂ.” (sayfa 232) (Bu aﬂamalar baﬂka kavramlarla da ifade ediliyor.
Al›nt› yapt›¤›m›z Türkçe çeviride depresyonun karﬂ›l›¤› olarak durgunluk;
yükseliﬂ yerine de –Almancada Aufschwung– kalk›nma kavramlar› kullan›l›yor.)
Bu aﬂamalar›n temel özellikleri olarak
ﬂunlar› sayabiliriz:
1. Kriz aﬂamas›: Her devrenin baﬂlang›ç noktas›n› ve a¤›rl›¤›n› oluﬂturan
bu aﬂama, üretim kapasitesinin büyümesiyle ödeme gücüne sahip talepteki görece gerileme aras›ndaki çeliﬂkinin f›rt›nal› ve y›k›c› ﬂekilde ortaya ç›kmas›yla
belirlenir. Pazarlama ürünü bulamayan
aﬂ›r› meta üretimi, ani fiyat düﬂüﬂleri,
kitle halinde iflaslara yol açan ödeme
arac› eksikli¤i ve borsa çöküﬂü, üretimin
önemli çapta k›s›lmas›, h›zla artan iﬂsizlik, ücretlerin ola¤anüstü düﬂüﬂü vb.
devrenin tipik özellikleridir.
2. Depresyon (çöküﬂ) aﬂamas›: Devrenin kriz aﬂamas›n› izleyen ve ekonomide gerilemenin / düﬂüﬂün sürdü¤ü, uç
noktas›nda dibe vurdu¤u aﬂamas›d›r.
Bu aﬂamada sanayi üretimi durgundur;
meta fiyatlar› oldukça düﬂüktür, fakat
al›c› azd›r. Ticari faaaliyetlerde de durgunluk gözlemlenir. Para sermaye henüz yeni yat›r›mlara yönelme konusunda çekingen, bekleyen bir tav›r içindedir. Durgunluk döneminde bu dönemi
izleyen devre aﬂamas›n›n, yani canlanman›n ve daha sonra yükseliﬂin ön koﬂullar› yarat›l›r. Birikmiﬂ meta stoklar›
k›smen tahrip edilir, k›smen düﬂük fiyata sat›l›r. Sermaye sahipleri üretim giderlerini düﬂürerek depresyondan ç›k›ﬂ
yolu bulmaya çal›ﬂ›rlar. Bu hedefe ücretlerin düﬂürülmesi ve emek üretkenli¤i
ve yo¤unlu¤unun artt›r›lmas› yoluyla
ulaﬂ›l›r. ‹ﬂletmelerin yeni teknikle yeniden donat›lmas›, emek üretkenli¤inin ve
daha yo¤un emek sömürüsünün en etkin
yoludur. Bu süreçte bir çok kapitalist iﬂletmenin batmas› ve geri kalanlar›n tekni¤ini yenilemesi ile depresyondan ç›kman›n yolu aç›l›r. Sabit sermayenin yenileﬂtirilmesi üretimi artt›rmak için bir
dizi dala ivme sa¤lar. Makine üreten iﬂletmelerin sipariﬂleri artar, bu alan›n
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f›r›n alt›na düﬂtü¤ü döneliyor. Borsalar giderek
nemlerini ‘kriz’ olarak,
üretimle do¤rudan ba¤›n›
dart› iyice düﬂer, milyonlarca emekçi kopar›yor. Hatta giderek para sermayeya da resesyon olarak da adland›r›rlar.)
3. Canlanma aﬂamas›: Kapitalist iﬂ- açl›k s›n›r›nda yaﬂarken, sat›lamayan nin büyük bölümü bu alanda kullan›lletmelerin devrenin daha önceki aﬂama- muazzam miktarda meta, fiyatlar›n daha maya baﬂlan›l›yor. Borsalarda çok bülar›nda yaﬂanan büyük çalkant› ve sar- da düﬂmemesi için yok edilir. Kriz önce- yük para sermaye de¤erleri, üretimden
s›nt›lar›n›n yaralar›n› sard›klar› ve üreti- si onbinlerce iﬂçiyi istihdam eden fabri- kopuk olarak al›n›p sat›l›yor; “kâr” getimi geniﬂletmeye baﬂlad›klar› aﬂamas›- kalar, madenler, yüksek f›r›nlar kapat›l›r riyor, de¤erleniyor veya de¤er kaybediyor. Bu alan üretimle do¤rudan ba¤› kald›r. Üretim bu aﬂamada yavaﬂ yavaﬂ ge- vb.
Her kriz ve her kriz sonras›nda daha mad›¤› noktada, devrevi krizlerle bu alaliﬂerek eski düzeyine ulaﬂ›r, fiyatlar
geniﬂ kapitalist üretim, daha sonraki da- n›n do¤rudan ba¤› kalm›yor. Normal
yükselir, kârlar artar.
4. Yükseliﬂ aﬂamas›: Devrenin, üreti- ha derin krizlerin zeminini yarat›r. Kapi- kriz devresi d›ﬂ›nda borsalar, her gün,
min bir önceki devrenin krizden önce en talizmin geliﬂmesinin tabii sonucu, onun her ay yeni mali krizler üretebiliyor. Ya
ulaﬂt›¤› en yüksek seviyeyi yakalay›p hareket yasas›d›r kriz. Krizsiz, –hep da- da yine üretimden ba¤›ms›z, borsalar
aﬂt›¤› aﬂamas›d›r. Bu dönemde fiyatlar ha geliﬂkin, daha derin krizsiz–, kapita- çok büyük “boom”lar yaﬂayabiliyor.
yükselir, tüccarlar fiyatlar›n daha da ar- list geliﬂme olmaz!
Kuﬂkusuz borsalar›n da art›k iyice enterKrizin iﬂçi ve emekçiler aç›s›ndan te- nasyonelleﬂti¤i bir ortamda, özellikle
taca¤› umuduyla mümkün oldu›¤unca
çok meta sat›n al›rlar ve sanayicileri üre- mel anlam›, onlar›n hayat standartlar›n›n büyük borsalardaki –ABD, Japonya, Altimi daha da geniﬂletmeye sevkederler. düﬂmesi, iﬂsizlik, yoksulluk ve açl›¤›n manya– krizler derin olursa ve biraz
Bankalar sanayicilere ve tücccarlara se- artmas›d›r. Krizler ayn› zamanda iﬂçi s›- uzun sürerse, di¤er borsalar› oldu¤u give seve kredi verir. Yükseliﬂin sonu ol- n›f› ve emekçi y›¤›nlar›n kapitalizmin bi, o borsan›n oldu¤u ülkenin “reel sekmayacakm›ﬂ, talep sanki s›n›rs›zm›ﬂ gibi gerçek yüzünü kendi tecrübeleriyle en törünü” de etkiliyor. Derin bir borsa krigörünür. Üretim sürekli geniﬂler. Bütün kolay görebilecekleri dönemlerdir de.
zi, ekonomik krizi tetikleyebiliyor. BuBu ba¤lamda bugün bilinmesi gere- gün borsa krizleri ba¤lam›nda bilinmesi
bunlar üretimin, ticaretin ödeme gücünün üzerinde geniﬂlemesine yol açar. ken ﬂey, emperyalist güçlerin, metropol- gereken, bugünkü borsa krizlerinin devBu aﬂamada geliﬂme en uç noktas›na lerdeki krizin yükünü yaln›zca metropol revi ekonomik krizlerle birbirine kar›ﬂt›vard›ktan sonra, geliﬂme yine gerileme ülkeleri iﬂçi s›n›f›na de¤il, ayn› zamanda r›lmas›n›n do¤ru olmad›¤›d›r. Hangi
e¤ilimine girer. Gerileme / kriz aﬂamas›, sömürdükleri ba¤›ml› ülke emekçileri- borsa krizinin, reel ekonomiyle somut
nin de s›rt›na y›kma imkânlar›n›n olduk- iliﬂkisinin ne oldu¤u, her somut borsa
yeni bir kriz devresi baﬂlar.
(Yükseliﬂ aﬂamas›n›n üretimin geniﬂ- ça geniﬂ oldu¤udur. Bu krizlerin emek- krizinde somut incelenmelidir.
lemesinin sanki s›n›rs›z gibi göründü¤ü, çiler aç›s›ndan sonuçlar›n›n geri / baKriz ba¤lam›nda teorik olarak ﬂunlauç noktalar›na kadar geliﬂti¤i dönemine ¤›ml› ülkelerde çok daha felaketli olma- r›n da bilinmesi gerekir:
burjuva iktisatç›lar› ‘boom’ ad›n› da ve- s› sonucuna yol açmaktad›r.
1. Kapitalizmin devrevi ekonomik
Bu
devrevi
“aﬂ›r›
üretim
krizleri”
d›riyorlar.)
krizleri, sürekli de¤il, ad› üzerinde “devHer kriz, üretimin güçlü bir ﬂekilde k›- ﬂ›nda, bazen onlarla birleﬂen, “borsa ve revi”dir. Belli aral›klarla ortaya ç›kar.
s›tlanmas›na, iç ve d›ﬂ ticaretin gerile- mali krizler” vard›r.
Üretim tekni¤inde yenilenme ile yeni
Geçmiﬂte, borsalar esas olarak üretim- bir at›l›m, yükseliﬂ dönemine yol açamesine, ticaret fiyatlar›n›n ve borsa kurle oldukça içiçeydi. Bu yüzden de üre- rak, aﬂ›l›r.
lar›n›n düﬂmesine yol açar.
Her krizde üretim y›llar önce ulaﬂ›l- tim alan›nda baﬂlayan krizlerin borsala2. Emperyalizm kapitalizmin son aﬂara yans›mas›, borsalar›n çöküﬂü vb. gün- mas›d›r. Emperyalizm, tekelci, asalak /
m›ﬂ düzeyin alt›na geriler.
Ekonomik krizler, kapitalizmin hay- deme geliyordu. Kapitalizm geliﬂti¤i, çürüyen, can çekiﬂen kapitalizmdir. Kadutça karakterini gözler önüne serer. sermaye büyüdü¤ü, kapitalistlerin elin- pitalizm, tekellerin egemen oldu¤u döHer krizde sefalete, açl›¤a mahkum edil- de üretim ve kendi lüks tüketimleri d›- nem öncesinde, üretici güçlerin s›n›rs›z
miﬂ milyonlarca emekçinin hayat stan- ﬂ›nda kullanabilecekleri büyük zengin- geliﬂmesinin önünde engel de¤ildi. Tam
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tersine, üretici güçlerin en h›zl› biçimde
geliﬂmesinin motoruydu. Kapitalist üretim iliﬂkileri, üreteci güçlerin geliﬂme
talepleriyle tam uyum içindeydi. Tekelci aﬂamas›na varan kapitalizm, art›k üretici güçlerin s›n›rs›z geliﬂmesinin motoru de¤il, onun önünde engeldir. Tekelci
aﬂamas›nda kapitalizm, art›k geliﬂme
e¤risi tarihi olarak aﬂa¤›ya, gerilemeye
dönmüﬂ, “asalak, çürüyen, can çekiﬂen”
kapitalizmdir. Emperyalizm döneminde
de kapitalizm tabii ki geliﬂmektedir. Fakat bu geliﬂme, –teknik, bilgi birikimi,
elde var olan zenginlik göz önüne al›nd›¤›nda– mümkün olan geliﬂmenin çok
gerisinde kalan bir geliﬂmedir. Üretici
güçlerin yeniden s›n›rs›z geliﬂmesini
sa¤layabilmek için, üretimin toplumsal
karekterine uygun bir mülkiyet / üretim
sistemi, sosyalist bir sistem gereklidir.
Bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda, bu sebeplerden ve bu anlamda emperyalizmin, “genel kriz içindeki kapitalizm” oldu¤u tespit edilmelidir. Fakat buradaki
genel buhran tespitinin ne anlama geldi¤i çok net aç›klanarak yap›lmal›d›r bu.
Kapitalizmin bu genel krizi, devrevi
ekonomik krizle birbirine kar›ﬂt›r›lmamal›, emperyalizmin sürekli kriz içinde
oldu¤u vb. san›lmamal›d›r.
3. Marksistler bu genel anlam› d›ﬂ›nda, bir de somut bir durumu ifade etmek
için “kapitalizmin genel krizi” tespitini
kullanm›ﬂlard›r. Bu özel anlam›nda “kapitalizmin genel krizi”, emperyalist sistemden kopan sosyalist ülke / ve sistemin varl›¤› ile aç›klan›r. Bu ba¤lamda
Politik Ekonomi Ders Kitab›’nda yap›lan tespitler ﬂunlard›r:
“Kapitalizmin genel bunal›m›, tüm
kapitalist dünya sisteminin, savaﬂlar ve
devrimler, can çekiﬂen kapitalizmle yükselen sosyalizm aras›ndaki mücadele ta-
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raf›ndan belirlenen çok yönlü bir bunal›md›r. Kapitalizmin genel bunal›m›, kapitalizmin tüm yönlerini, hem iktisadi,
hem de politikay› kapsar. Onun temeline
bir yandan kapitalist dünya iktisat sisteminin artan çöküﬂü ve di¤er yandan kapitalizmden kopmuﬂ ülkelerin artan ekonomik gücü oluﬂturur.
Kapitalizmin genel bunal›m›n›n temel
özellikleri ﬂunlard›r: Dünyan›n iki sistemi –kapitalist ve sosyalist– bölünmesi
ve bunlar aras›ndaki mücadele, emperyalizmin sömürge sisteminin bunal›m›,
pazar sorununun keskinleﬂmesi ve bununla ba¤›nt› içinde iﬂletmelerin kronik
olarak kapasitelerinin alt›nda kullan›lmas› ve kronik kitlesel iﬂsizlik.
Emperyalizm ça¤›nda kapitalist ülkelerin geliﬂmesinin eﬂitsizli¤i, zamanla
sürüm pazarlar›n›n, etki alanlar›n›n ve
sömürgelerin mevcut paylaﬂ›m›n›n en
önemli kapitalist devletler aras›ndaki
de¤iﬂen güç dengesiyle uyuﬂmazl›¤›n›
do¤urur. Bu temelde, kapitalist dünya
sistemi içindeki dengenin ﬂiddetli bir ﬂekilde bozulmas› ortaya ç›kar; bu da kapitalist dünyan›n düﬂman gruplara bölünmesine ve bunlar aras›nda savaﬂa
yol açar. Dünya savaﬂlar›, emperyalizmin güçlerini zay›flat›r ve emperyalist
cephenin yar›lmas›n› ve tek tek ülkelerin
kapitalist sistemden kopmas›n› kolaylaﬂt›r›r.
Kapitalizmin genel bunal›m›, emperyalizm ça¤›n›n bir bileﬂeni olan tüm bir
tarihsel dönemi kapsar. Daha önceden
de ortaya kondu¤u gibi, emperyalizm
ça¤›nda kapitalist ülkelerin ekonomik ve
politik geliﬂmesinin eﬂitsizli¤i yasas›,
sosyalist devrimi çeﬂitli ülkelerde çeﬂitli
zamanlarda olgunlaﬂmas›n› beraberinde getirir. Lenin, kapitalizmin genel bunal›m›n›n eﬂzamanl› bir eylem de¤il, ter-
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sine uzun süren bir ﬂiddetli ekonomik ve
politik sars›lmalar dönemi, keskin bir s›n›f mücadelesi dönemi, “kapitalizmin
tüm bir çizgi boyunca çöküﬂü ve sosyalist toplumun ortaya ç›kmas›” dönemi
oldu¤una iﬂaret etti.* (*V. ‹. Lenin,
“Parti Program›n›n Revizyonu ve Partinin Ad›n›n De¤iﬂtirilmesi Üzerine
RKP(B)’nin VII. Parti Kongresinde Konuﬂma”; bkz. V. ‹. Lenin, Eserler, 4.
bask›, c. 27, s. 106, Rusça) Bu, iki sistemin, sosyalist ve kapitalist sistemin uzun
bir süre yan yana var olmas›n›n tarihsel
kaç›n›lmazl›¤›n› belirler. (Politik Ekonomi Ders Kitab›, Cilt 1, ‹nter Yay›nlar›, sayfa 364 - 365)
Bu genel kriz de, aﬂamalara ayr›l›yordu. Bu ba¤lamda da Politik Ekonomi
Ders Kitab›’nda yap›lan tespit ﬂöyle:
“Kapitalizmin genel bunal›m›, Birinci
Dünya Savaﬂ› döneminde baﬂlad› ve
özellikle de Sovyetler Birli¤i’nin kapitalist sistemden kopmas› sonucu geliﬂti.
Bu, kapitalizmin genel bunal›m›n›n ilk
aﬂamas›yd›. ‹kinci Dünya Savaﬂ› döneminde kapitalizmin genel bunal›m›n›n
ikinci aﬂamas› baﬂlad› ve özellikle de
Avrupa ve Asya’daki halk demokrasisi
ülkelerinin kapitalist sistemden kopuﬂuyla a¤›rlaﬂt›.” (sayfa 365)
Revizyonistlerin ders kitaplar›nda,
60’l› y›llar›n baﬂlar›ndan itibaren kapitalizmin genel krizinin üçüncü aﬂamas›
baﬂlat›l›yordu. Bu dönemin temel özellikleri olarak da, “Dünya sosyalizminin
her geçen gün daha fazla uluslararas›
alanda belirleyici güç haline gelmesi;
Sovyetler Birli¤i’nde komünizmin maddi teknik temelinin baﬂar›yla inﬂa edilmesi; emperyalist ülkelerde tekelci devlet kapitalizmi ﬂartlar›nda bilimsel teknik devrimin baﬂlamas›” vb. say›l›yordu. (Bkz. Kapitalizmin Genel Krizi, Di-
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etz Verlag, 1976, Berlin )
Burada sözü edildi¤i anlamda kapitalizmin genel krizinden, asl›nda Sovyetler Birli¤i’nde revizyonistler iktidar› ele
geçirdiklerinden bu yana söz edilemez.
Bugün ‘krizden’ söz edildi¤inde, bizce öncelikle emperyalizmin (kapitalizmin) devrevi ekonomik krizleri üzerine
konuﬂulmal›, bu konuda da da somut
olunmal›d›r. Bu konuda andaki durum
ve geliﬂme perspektifleri ﬂöyledir:

Emperyalistler
aras›ndaki dengeler
aç›s›ndan borsa
krizlerinin anlam›
nedir? Bunun genel
dünya aç›s›ndan
anlam› nedir?
ekonomisi 1991’den bu yana,
emperyalist ülkeler içinde en
iyi durumda olan ekonomidir ve yükselme e¤ilimi / trendi içindedir. Son dokuz
y›l içinde ortaya ç›kan kimi gerileme /
dalgalanmalar, genel yükselme e¤ilimi
içindeki dalgalanmalard›r. 2000 y›l›nda
da brüt iç ürün aç›s›ndan %5 civar›nda
art›ﬂ, yani %5’lik bir ‘kalk›nma h›z›’
sözkonusudur. 2000 y›l›n›n son çeyre¤inden itibaren bir gerileme baﬂlam›ﬂt›r.
2001 asl›nda, emperyalist dünya ekonomisinin andaki merkezi / motoru durumunda bulunan ABD aç›s›ndan yeni bir
kriz devresinin baﬂlang›c› olarak görünmektedir. E¤ilim gerileme yönündedir.
Di¤er bat›l› emperyalist güçlerin durumu biraz daha de¤iﬂiktir. Onlar›n kriz
periyodlar› zaman aç›s›ndan bir-iki y›l
öne / arkaya belirli farkl›l›klar gösterebilir. Ama dünya ekonomisinde hâlâ belirleyici rolü oynayan›n ABD oldu¤u bilindi¤inde, yeni kriz devresinin di¤er ülkelere de erken yans›mas› ve bu kez krizin tüm emperyalist büyük güçleri birlikte sarsmas›, bir dünya krizinin yaﬂanmas› da mümkündür.
ABD aç›s›ndan krizin dip noktas›na
var›lmas›/depresyon 2003-2004 döneminde beklenmelidir. Bu depresyonun
derinli¤i, kalk›nman›n s›f›r›n alt›na düﬂüp düﬂmeyece¤i, düﬂerse ne kadar düﬂece¤i, krizin dünya krizine dönüﬂüp dönüﬂmeyece¤ini de belirleyecektir.
ABD’de krizin depresyon aﬂamas›nda,
kalk›nma h›z›n›n s›f›r›n 3-4 puan alt›na
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düﬂmesi halinde dünya krizi kaç›n›lmaz
hale gelir. S›f›r civar›nda oynayan bir
dip nokta krizin tek tek emperyalist ülkelerin krizleri olarak geçmesini beraberinde getirir. Bu düﬂüﬂün ne kadar olaca¤›, biraz da bu kriz döneminde ç›kacak
borsa krizlerinin derinli¤ine de ba¤l›
olacakt›r. Normal geliﬂme ﬂartlar› içinde, 2003-2004 y›l›nda ABD ekonomisi
yeniden yükselmeye baﬂlad›¤› anda, di¤er bat›l› emperyalist büyük güçlerin
ekonomileri dibe vurabilir. Yani normal
ﬂartlarda ABD ekonomisinin hem krizde, hem krizden ç›k›ﬂta, motor, öncü rolü oynamas›, di¤erlerinin 1-2 y›l arayla
onu izlemeleri sözkonusudur. Emperyalist büyük güçler aç›s›ndan kriz devreleri konusunda anda iki “kurald›ﬂ›” var:
Japonya ve Rusya.
Japonya asl›nda 1997-98’e dek, ABD
d›ﬂ›ndaki bat›l› emperyalist güçlere benzer bir geliﬂme izledi. 1997’de daha önceki, di¤erlerine göre daha h›zl› kalk›nman›n da sonuçlar› olarak, erken bir yeni kriz devresine girdi. 1998’deki çok
a¤›r borsa krizi de bu düﬂüﬂ trendi ile
birleﬂince, çok derin ve h›zl› bir çöküﬂ
yaﬂad›. 2000 y›l› sonuna dek yeniden
yükselme trendine giren ekonomi, 2000
y›l› sonlar›nda yeni bir düﬂüﬂ trendine
girdi. Sanki Japonya ﬂimdi di¤er emperyalist büyük güçlere göre, daha s›k ve
daha k›sa süreli kriz devreleri yaﬂ›yor
gibi görünüyor. Düﬂüﬂ trendinin sürmesi halinde, Japonya’n›n ABD ile eﬂzamanl› olarak dibe vurmas› mümkündür.
Bu ihtimalin gerçekleﬂmesi halinde kriz
yine dünya krizine dönüﬂür.
Rusya ise bilindi¤i gibi 90’l› y›llar›n
büyük bölümünde, çürümüﬂ devlet kapitalisti sistemin pazar kapitalizmine dönüﬂtürülmesinin zorluklar›n› yaﬂad›. Ülke ekonomisi tam bir çöküﬂ yaﬂad›. Brüt
iç ürün art›ﬂ› uzun süre s›f›r›n alt›nda oldu. Bu “yap›sal” –yap› de¤iﬂikli¤inin
sonucu olan–, uzun süreli bir krizdi. Son
üç y›ld›r brüt iç ürünün art›ﬂ› s›f›r›n üzerine ç›kt›. Yani Rusya kalk›nma yoluna
girdi. Fakat bu dönemde de borsa krizlerinden korunamad›. Ekonomi hâlâ 1990
öncesi gücüne varm›ﬂ durumda de¤il.
Kalk›nma önemli ölçüde d›ﬂ deste¤e de
ba¤l›. Dünya ekonomik krizine girilmesi halinde, bu d›ﬂ deste¤in kesilmesi halinde, bu krizin en felaketli sonuçlar›ndan birini Rusya’n›n yaﬂamas› beklenmelidir. Kriz e¤er dünya krizine dönüﬂmeden atlat›labilirse, önümüzdeki kriz
devresinin Rusya’ya yans›mas› çok fazla bir ﬂeyi de¤iﬂtirmeyecektir. Çünkü

Rusya zaten ﬂu andaki kalk›nma e¤iliminde de eski gücüne varma çabas› içindedir. Bundaki görece gerileme, tam bir
çöküﬂ olmad›kça, beklenen ve kabul
edilen bir gerilemedir.
Önümüzdeki dönemde de, üretimden
ba¤›ms›z olarak, borsa krizleri / mali
krizler gündeme gelebilir.
Borsa krizleri, aﬂ›r› üretim krizleri ile,
yani normal kriz devresinin gerileme /
çöküﬂ dönemleri ile birleﬂirse, emperyalist güç dengelerinde önemli de¤iﬂiklikler olabilir. Önümüzdeki dönem içinde
ABD’de, di¤er emperyalist ülkelerde ve
ba¤›ml› ülkelerde ekonomik talepler temelinde belirli hareketlerin geliﬂme imkân› do¤abilir.
Avrupal› emperyalistler, kendilerini
ABD ile ekonomik alanda boy ölçüﬂebilecek durumda hissetseler, ABD dolar›na olan ba¤›ml›l›klar›n› ortadan kald›rabilirler. Andaki durumda Almanya,
Fransa vb. ülkelerin tek baﬂlar›na ABD
ile ekonomik olarak boy ölçüﬂebilecek
güçleri yoktur. Bu yüzden de Avrupa
birleﬂmek, Avrupa Birli¤i oluﬂturulmak
durumundad›r. Avrupa Birli¤i ile ABD
ekonomik olarak karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda,
ABD hâlâ tüm Avrupa Birli¤i’nden fazla üretim yapmaktad›r. Andaki durumda
dan›ﬂ›kl› olarak kur politikalar› belirlenmektedir. ﬁu anda ABD dolar› dünyada
alt›n iﬂlevini görüyor. Avrupa Birli¤i’nin dolara olan ba¤›ml›l›¤›n› ortadan
kald›rabilecek gücü bugün yoktur. Bu
gücü olsa bunu hemen yerine getirirler.
nümüzdeki dönemdeki yak›n dönemde, güç dengelerinde de¤iﬂecek
bir ﬂey yok. Genel e¤ilim olarak Avrupa
güçleniyor. Ama Avrupa’n›n kendi içinde problemleri var. ﬁu anda ABD’yi
dünyada güçlü yapan esas olarak ordusu
de¤il, ekonomisidir. (Tabii ki onun askeri alanda da di¤er emperyalist büyük
güçlerden çok daha güçlü olmas›n›n
–nükleer alanda esas rakibi hâlâ Rusya!– dünya hegemonyas› konusunda di¤erlerinden daha güçlü olmas›nda oynad›¤› önemli bir rol vard›r. Fakat esas
güçlülü¤ü burdan gelmiyor. Rusya örne¤in askeri bak›mdan ABD’den sonra
ikinci güç konumunda. Fakat bu onun
bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda bugün
emperyalist dünyada ABD’den sonra
ikinci büyük güç oldu¤u anlam›na gelmiyor.) Euronun dolara olan “ba¤›ml›l›k”tan kurtulmas› andaki durumda
mümkün de¤ildir.
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