
M
arksist Kriz Teorisi, kapita-
list üretimin devrevi ve anar-
flik karakteri sonucu olarak,
kapitalist ülkelerde belirli

aral›klarla ortaya ç›kan (devrevi) ekono-
mik 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 arka-
dafllar› oldu¤unu ortaya koyar. 

BOLfiEV‹K
PART‹ZAN
135 / 2001

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.



Devrevi krizler 

Marksist Kriz Teorisi krizden (buna-
l›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 Ki-
tab› Cilt 1’de flunlar söylenmektedir:

“Kapitalist afl›r› üretim bunal›mla-
r›n›n temelleri: 19. yüzy›l›n bafl›ndan
beri , makinesel büyük üretimin ortaya
ç›kmas›ndan beri, kapitalist yeniden
üretimin gidiflat› periyodik olarak ikti-
sadi bunal›mlar taraf›ndan kesintiye u¤-
rat›l›r. 

Kapitalist bunal›mlar, afl›r› üretim
bunal›mlar›d›r. Bunal›m herfleyden ön-
ce, ana tüketiciler, yani kapitalist üretim
iliflkilerinin egemenli¤i alt›nda sat›n al-
ma güçlerine son derece dar s›n›rlar çe-
kilen halk kitlelerinin sat›n alabildi¤in-
den fazla meta üretildi¤inden, metalar›n
pazar bulmamas›nda dile gelir. Depo-
larda mal “fazlalar›” istiflenir. Kapita-
listler üretimi k›sarlar ve iflçileri soka¤a
atarlar. Yüzlerce ve binlerce iflletme ka-
pat›l›r. ‹flsizlik h›zla artar. Kent ve k›rda
birçok küçük üretici y›k›ma u¤rar. Üre-
tilen metalar için pazarlama olanaklar›-
n›n olmamas›, ticaretin sars›lmas›na yol
açar. Kredi iliflkileri bozulur. Kapita-
listler, büyük bir nakit s›k›nt›s› hisseder
ve vadesi gelmifl borçlar›n› ödeyemez-
ler. Borsa çöker, hisse senetlerinin, tah-
villerin ve de¤erli ka¤›tlar›n kurlar› h›z-
la düfler. Sanayi iflletmelerini, ticaret
firmalar›n› ve bankalar› bir iflas dalga-
s› kaplar.

Bunal›m s›ras›nda metalar›n afl›r›

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 ge-
rekli fleylerden yoksun kal›r, gereksi-
nimleri di¤er dönemlere göre daha kötü
bir flekilde karfl›lan›r. Milyonlarca insan
“çok fazla” ekmek üretildi¤inden aç ka-
l›r, “çok fazla” kömür üretildi¤inden
donar. Emekçiler çok fazla geçim arac›
ürettiklerinden, geçim arac› s›k›nt›s› çe-
kerler. Frans›z ütopik sosyalisti Fouri-
er’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› üre-
tim bunal›mlar› belirli zaman aral›kla-
r›yla, ve bu da 8 ile 12 y›l aras›nda yine-
lenir.” belirlemesi yap›l›r. Bunun mant›-
¤› 8-12 y›l aras›nda eski tekni¤in, yeni-
siyle yer de¤iflitrmesi, kapitalist ekono-
minin yenilenmesi zorunlulu¤unda ya-
tar. 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 kapi-
talist ülke olan ‹ngiltere ile di¤erleri ara-
s›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 etkili-
yordu. Bu yüzden ‹ngiltere’deki bir kriz,

k›sa süre içinde dünya krizine dönüflü-
yordu. 

Kapitalizmin tekelci aflamas›na, em-
peryalizme evrimlenmesi sonras›nda da,
tabii ki bir emperyalist ülkedeki ekono-
mik 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 bu-
nal›m›; ya da 1973 - 74’te petrol fiyatla-
r›n›n patlad›¤› dönemdeki bunal›m) d›fl-
ta 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 zorunda-
d›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 bü-
yük güç ABD emperyalizmi durumun-
da. Fakat onunla, onun rakipbi olan em-
peryalist büyük güçler aras›ndaki fark-
lar, 1800’lerin ikinci yar›s›nda ‹ngiltere
ile di¤er kapitalist ülke / devletler ara-
s›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 güçler-
deki –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 iti-
baren ise ortadan kalkt›. fiimdi yine bü-
tün dünyada, dünya hegemonyas› için
dalaflan emperyalist büyük güçler var.
Bunlar kendi aralar›nda de¤iflik ittifak-
lar olufltururak, birbirleriyle yar›flta
avantaj kazanmaya çal›fl›yorlar. 

« 1990’l› y›llar›n bafllar›ndan itiba-
ren, eski sosyal emperyalist kamp› olufl-
turan ‘Do¤u Bloku’ ülkeleri baflta Sov-
yetler Birli¤i olmak üzere, sosyalizm
maskeli tekelci devlet kapitalizminden,
pazar ekonomisi ad› verilen aç›k kapita-
list / emperyalist ekonomiye geçifl süre-
cine girdiler. Bu “yap›sal de¤iflme” sü-
recine, bu ülkelerde oldukça uzun süren
–90’l› y›llar›n sonlar›na dek süren– eko-
nomik geliflmenin s›f›r›n alt›nda oldu¤u
derin bir kriz, evet çöküfl dönemi efllik
etti. Bu ülkeler, bat›l› emperyalist güçle-
rin de “deste¤iyle” ancak 90’l› y›llar›n
sonlar›na do¤ru bu çöküfl döneminden
ç›k›p, yeniden ekonomik kalk›nma dö-
nemine girdiler. Dünya ekonomisi aç›-
s›ndan sosyalemperyalist kamp›n çökü-
flü, dünya çap›nda ekonomik kalk›nma-
da önemli bir gerilemeyi beraberinde
getirdi. 

« Bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda
‹kinci Dünya Savafl›’ndan bu yana dün-
ya 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 dönemin-
de) % 2,5’e; 1975’te (krizin devam› ve
derinleflmesi sonucu) % 1,8’e kadar ge-
riliyor. (DGSH içinde bütün ülkeler var.
Petrol krizi döneminde örne¤in bütün

petrol al›c›s› ülkelerde GSH geriler, bu
ülkeler derin ekonomik kriz içine girer-
ken, ayn› dönemde petrol üreticisi / sat›-
c›s› ülkelerin GSH’s› büyük ölçülerde
art›yor, bu ülkelerde bir kalk›nma patla-
mas› yaflan›yordu. Di¤er yandan sosya-
lemperyalist kamp›n petrol bunal›m›n-
dan etkilenmesi, emperyalist / kapitalist
dünyada petrol al›c›s› ülkeler kadar ol-
muyordu. Çünkü Sovyetler Birli¤i en
büyük petrol / do¤al gaz üreticisi ülke-
lerden biri konumundayd›. Ayr›ca petrol
üreticisi devletlerin bir bölümüyle - ör-
ne¤in Cezayir, Libya, Irak… ile iliflkile-
rinde de bat›l› emperyalist ülkelerden
daha avantajl› konumdayd›, daha elve-
riflli koflullarla ticaret yapma durumun-
dayd›. Dünya çap›nda % 2,5 art›fl yaflan-
d›¤› dönemde, bir dizi emperyalist / ka-
pitalist ülkede ‘art›fl’, s›f›r›n alt›na düfl-
müfltü. 

Ya da örne¤in 1982’de DGSH’n›n ar-
t›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. Bur-
ada ‘Do¤u Bloku’ndaki çöküflün sonuç-
lar› 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…

Her kriz devresinde birbirinden de¤i-
flik özelliklere sahip 4 aflamay› bir-

birinden 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 edi-
lir?” sorusu ç›k›yor ortaya…

Bu sorunun cevab› fludur: Kriz, bir ka-
pitalist 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›n-
mada gerileme bafllad›¤› ve bunun da ar-
t›k bir e¤ilim olarak belirdi¤i noktada
bafllar. Kriz, gerilemenin varabilece¤i
ve vard›¤› en son nokta, dibe vurufl nok-
tas›, ya da kalk›nma h›z›n›n diyelim ki

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. Po-
litik ekonomi Ders Kitab›’nda bu ba¤-
lamda söylenenler flöyle: 

“Devri dört aflamadan oluflur: Kriz
(bunal›m), depresyon (çöküntü), canlan-
ma ve yükselifl.” (sayfa 232) (Bu aflama-
lar baflka kavramlarla da ifade ediliyor.
Al›nt› yapt›¤›m›z Türkçe çeviride dep-
resyonun karfl›l›¤› olarak durgunluk;
yükselifl yerine de –Almancada Aufsch-
wung– kalk›nma kavramlar› kullan›l›-
yor.)

Bu aflamalar›n temel özellikleri olarak
flunlar› sayabiliriz:

1. Kriz aflamas›: Her devrenin bafl-
lang›ç noktas›n› ve a¤›rl›¤›n› oluflturan
bu aflama, üretim kapasitesinin büyüme-
siyle ödeme gücüne sahip talepteki gö-
rece 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 iflsiz-
lik, ücretlerin ola¤anüstü düflüflü vb.
devrenin tipik özellikleridir. 

2. Depresyon (çöküfl) aflamas›: Dev-
renin kriz aflamas›n› izleyen ve ekono-
mide 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 dur-
gunluk gözlemlenir. Para sermaye he-
nüz yeni yat›r›mlara yönelme konusun-
da çekingen, bekleyen bir tav›r içinde-
dir. Durgunluk döneminde bu dönemi
izleyen devre aflamas›n›n, yani canlan-
man›n ve daha sonra yükseliflin ön ko-
flullar› yarat›l›r. Birikmifl meta stoklar›
k›smen tahrip edilir, k›smen düflük fiya-
ta sat›l›r. Sermaye sahipleri üretim gi-
derlerini düflürerek depresyondan ç›k›fl
yolu bulmaya çal›fl›rlar. Bu hedefe üc-
retlerin düflürülmesi ve emek üretkenli¤i
ve yo¤unlu¤unun artt›r›lmas› yoluyla
ulafl›l›r. ‹flletmelerin yeni teknikle yeni-
den donat›lmas›, emek üretkenli¤inin ve
daha yo¤un emek sömürüsünün en etkin
yoludur. Bu süreçte bir çok kapitalist ifl-
letmenin batmas› ve geri kalanlar›n tek-
ni¤ini yenilemesi ile depresyondan ç›k-
man›n yolu aç›l›r. Sabit sermayenin ye-
nilefltirilmesi üretimi artt›rmak için bir
dizi dala ivme sa¤lar. Makine üreten ifl-
letmelerin sipariflleri artar, bu alan›n
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kendisinin de hammadde
ve her türden malzemeye
gereksinimi artar. Ekono-
mik faaliyetler artar, h›z-
lan›r. Geliflme e¤risi art›k
yukar›y› göstermeye bafl-
lar. Çöküntü yavafl yavafl
yerini canlanmaya terke-
der. 

(Burjuva ekonomisi yer
yer kriz devresinin bu iki
aflamas›n› birlikte ‘reses-
yon’ (gerileme) olarak
adland›r›r. Baz›lar› da
yaln›zca çöküntü dönemi-
ni, onun da geliflmenin s›-
f›r›n alt›na düfltü¤ü dö-
nemlerini ‘kriz’ olarak,
ya da resesyon olarak da adland›r›rlar.)

3. Canlanma aflamas›: Kapitalist ifl-
letmelerin devrenin daha önceki aflama-
lar›nda yaflanan büyük çalkant› ve sar-
s›nt›lar›n›n yaralar›n› sard›klar› ve üreti-
mi geniflletmeye bafllad›klar› aflamas›-
d›r. Üretim bu aflamada yavafl yavafl ge-
liflerek eski düzeyine ulafl›r, fiyatlar
yükselir, kârlar artar. 

4. Yükselifl aflamas›: Devrenin, üreti-
min bir önceki devrenin krizden önce en
ulaflt›¤› en yüksek seviyeyi yakalay›p
aflt›¤› aflamas›d›r. Bu dönemde fiyatlar
yükselir, tüccarlar fiyatlar›n daha da ar-
taca¤› umuduyla mümkün oldu›¤unca
çok meta sat›n al›rlar ve sanayicileri üre-
timi daha da geniflletmeye sevkederler.
Bankalar sanayicilere ve tücccarlara se-
ve seve kredi verir. Yükseliflin sonu ol-
mayacakm›fl, talep sanki s›n›rs›zm›fl gibi
görünür. Üretim sürekli genifller. Bütün
bunlar üretimin, ticaretin ödeme gücü-
nün üzerinde genifllemesine yol açar.
Bu aflamada geliflme en uç noktas›na
vard›ktan sonra, geliflme yine gerileme
e¤ilimine girer. Gerileme / kriz aflamas›,
yeni bir kriz devresi bafllar. 

(Yükselifl aflamas›n›n üretimin genifl-
lemesinin sanki s›n›rs›z gibi göründü¤ü,
uç noktalar›na kadar geliflti¤i dönemine
burjuva iktisatç›lar› ‘boom’ ad›n› da ve-
riyorlar.)

Her kriz, üretimin güçlü bir flekilde k›-
s›tlanmas›na, iç ve d›fl ticaretin gerile-
mesine, ticaret fiyatlar›n›n ve borsa kur-
lar›n›n düflmesine yol açar. 

Her krizde üretim y›llar önce ulafl›l-
m›fl düzeyin alt›na geriler.

Ekonomik krizler, kapitalizmin hay-
dutça karakterini gözler önüne serer.
Her krizde sefalete, açl›¤a mahkum edil-
mifl milyonlarca emekçinin hayat stan-

dart› iyice düfler, milyonlarca emekçi
açl›k s›n›r›nda yaflarken, sat›lamayan
muazzam miktarda meta, fiyatlar›n daha
da düflmemesi için yok edilir. Kriz önce-
si onbinlerce iflçiyi istihdam eden fabri-
kalar, madenler, yüksek f›r›nlar kapat›l›r
vb. 

Her kriz ve her kriz sonras›nda daha
genifl kapitalist üretim, daha sonraki da-
ha derin krizlerin zeminini yarat›r. Kapi-
talizmin geliflmesinin tabii sonucu, onun
hareket yasas›d›r kriz. Krizsiz, –hep da-
ha geliflkin, daha derin krizsiz–, kapita-
list geliflme olmaz!

Krizin iflçi ve emekçiler aç›s›ndan te-
mel anlam›, onlar›n hayat standartlar›n›n
düflmesi, iflsizlik, yoksulluk ve açl›¤›n
artmas›d›r. Krizler ayn› zamanda iflçi s›-
n›f› ve emekçi y›¤›nlar›n kapitalizmin
gerçek yüzünü kendi tecrübeleriyle en
kolay görebilecekleri dönemlerdir de. 

Bu ba¤lamda bugün bilinmesi gere-
ken fley, emperyalist güçlerin, metropol-
lerdeki krizin yükünü yaln›zca metropol
ülkeleri iflçi s›n›f›na de¤il, ayn› zamanda
sömürdükleri ba¤›ml› ülke emekçileri-
nin de s›rt›na y›kma imkânlar›n›n olduk-
ça genifl oldu¤udur. Bu krizlerin emek-
çiler aç›s›ndan sonuçlar›n›n geri / ba-
¤›ml› ülkelerde çok daha felaketli olma-
s› sonucuna yol açmaktad›r. 

Bu devrevi “afl›r› üretim krizleri” d›-
fl›nda, bazen onlarla birleflen, “borsa ve
mali krizler” vard›r. 

Geçmiflte, borsalar esas olarak üretim-
le oldukça içiçeydi. Bu yüzden de üre-
tim alan›nda bafllayan krizlerin borsala-
ra yans›mas›, borsalar›n çöküflü vb. gün-
deme geliyordu. Kapitalizm geliflti¤i,
sermaye büyüdü¤ü, kapitalistlerin elin-
de üretim ve kendi lüks tüketimleri d›-
fl›nda kullanabilecekleri büyük zengin-

likler olufltu¤unda (ki
bunda, iflçi s›n›f›n›n her
gün yo¤unlaflan emek sö-
mürüsü; geri ülkelerin ye-
ralt› yerüstü zenginlikle-
rinin talan› yan›nda esna-
f›n, orta tabakan›n, hatta
emperyalist ülkelerde ifl-
çilerin elinde olan küçük
birikimlerin kazanç vaad-
leri ile “de¤erli ka¤›t-tah-
vil” sat›n almaya çekil-
mesi de belirli bir rol oy-
nuyor); para sermayenin
giderek artan bir bölümü,
spekülasyon alan›na yö-
neliyor. Borsalar giderek
üretimle do¤rudan ba¤›n›

kopar›yor. Hatta giderek para sermaye-
nin büyük bölümü bu alanda kullan›l-
maya bafllan›l›yor. Borsalarda çok bü-
yük para sermaye de¤erleri, üretimden
kopuk olarak al›n›p sat›l›yor; “kâr” geti-
riyor, de¤erleniyor veya de¤er kaybedi-
yor. Bu alan üretimle do¤rudan ba¤› kal-
mad›¤› noktada, devrevi krizlerle bu ala-
n›n do¤rudan ba¤› kalm›yor. Normal
kriz devresi d›fl›nda borsalar, her gün,
her ay yeni mali krizler üretebiliyor. Ya
da yine üretimden ba¤›ms›z, borsalar
çok büyük “boom”lar yaflayabiliyor.
Kuflkusuz borsalar›n da art›k iyice enter-
nasyonelleflti¤i bir ortamda, özellikle
büyük borsalardaki –ABD, Japonya, Al-
manya– krizler derin olursa ve biraz
uzun sürerse, di¤er borsalar› oldu¤u gi-
bi, o borsan›n oldu¤u ülkenin “reel sek-
törünü” de etkiliyor. Derin bir borsa kri-
zi, ekonomik krizi tetikleyebiliyor. Bu-
gün borsa krizleri ba¤lam›nda bilinmesi
gereken, bugünkü borsa krizlerinin dev-
revi ekonomik krizlerle birbirine kar›flt›-
r›lmas›n›n do¤ru olmad›¤›d›r. Hangi
borsa krizinin, reel ekonomiyle somut
iliflkisinin ne oldu¤u, her somut borsa
krizinde somut incelenmelidir.

Kriz ba¤lam›nda teorik olarak flunla-
r›n da bilinmesi gerekir:

1. Kapitalizmin devrevi ekonomik
krizleri, sürekli de¤il, ad› üzerinde “dev-
revi”dir. Belli aral›klarla ortaya ç›kar.
Üretim tekni¤inde yenilenme ile yeni
bir at›l›m, yükselifl dönemine yol aça-
rak, afl›l›r. 

2. Emperyalizm kapitalizmin son afla-
mas›d›r. Emperyalizm, tekelci, asalak /
çürüyen, can çekiflen kapitalizmdir. Ka-
pitalizm, tekellerin egemen oldu¤u dö-
nem öncesinde, üretici güçlerin s›n›rs›z
geliflmesinin önünde engel de¤ildi. Tam
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tersine, üretici güçlerin en h›zl› biçimde
geliflmesinin motoruydu. Kapitalist üre-
tim iliflkileri, üreteci güçlerin geliflme
talepleriyle tam uyum içindeydi. Tekel-
ci aflamas›na varan kapitalizm, art›k üre-
tici güçlerin s›n›rs›z geliflmesinin moto-
ru 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. Fa-
kat bu geliflme, –teknik, bilgi birikimi,
elde var olan zenginlik göz önüne al›n-
d›¤›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 se-
beplerden ve bu anlamda emperyaliz-
min, “genel kriz içindeki kapitalizm” ol-
du¤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›lma-
mal›, emperyalizmin sürekli kriz içinde
oldu¤u vb. san›lmamal›d›r. 

3. Marksistler bu genel anlam› d›fl›n-
da, bir de somut bir durumu ifade etmek
için “kapitalizmin genel krizi” tespitini
kullanm›fllard›r. Bu özel anlam›nda “ka-
pitalizmin genel krizi”, emperyalist sis-
temden kopan sosyalist ülke / ve siste-
min 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 yük-
selen sosyalizm aras›ndaki mücadele ta-

raf›ndan belirlenen çok yönlü bir buna-
l›md›r. Kapitalizmin genel bunal›m›, ka-
pitalizmin tüm yönlerini, hem iktisadi,
hem de politikay› kapsar. Onun temeline
bir yandan kapitalist dünya iktisat siste-
minin artan çöküflü ve di¤er yandan ka-
pitalizmden kopmufl ülkelerin artan eko-
nomik gücü oluflturur.

Kapitalizmin genel bunal›m›n›n temel
özellikleri flunlard›r: Dünyan›n iki siste-
mi –kapitalist ve sosyalist– bölünmesi
ve bunlar aras›ndaki mücadele, emper-
yalizmin sömürge sisteminin bunal›m›,
pazar sorununun keskinleflmesi ve bu-
nunla ba¤›nt› içinde iflletmelerin kronik
olarak kapasitelerinin alt›nda kullan›l-
mas› ve kronik kitlesel iflsizlik.

Emperyalizm ça¤›nda kapitalist ülke-
lerin 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 fle-
kilde bozulmas› ortaya ç›kar; bu da ka-
pitalist dünyan›n düflman gruplara bö-
lünmesine ve bunlar aras›nda savafla
yol açar. Dünya savafllar›, emperyaliz-
min güçlerini zay›flat›r ve emperyalist
cephenin yar›lmas›n› ve tek tek ülkelerin
kapitalist sistemden kopmas›n› kolaylafl-
t›r›r.

Kapitalizmin genel bunal›m›, emper-
yalizm 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› beraberin-
de getirir. Lenin, kapitalizmin genel bu-
nal›m›n›n eflzamanl› bir eylem de¤il, ter-

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 sosya-
list toplumun ortaya ç›kmas›” dönemi
oldu¤una iflaret etti.* (*V. ‹. Lenin,
“Parti Program›n›n Revizyonu ve Parti-
nin Ad›n›n De¤ifltirilmesi Üzerine
RKP(B)’nin VII. Parti Kongresinde Ko-
nuflma”; bkz. V. ‹. Lenin, Eserler, 4.
bask›, c. 27, s. 106, Rusça) Bu, iki siste-
min, sosyalist ve kapitalist sistemin uzun
bir süre yan yana var olmas›n›n tarihsel
kaç›n›lmazl›¤›n› belirler. (Politik Eko-
nomi Ders Kitab›, Cilt 1, ‹nter Yay›nla-
r›, sayfa 364 - 365)

Bu genel kriz de, aflamalara ayr›l›yor-
du. 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 kapita-
list sistemden kopmas› sonucu geliflti.
Bu, kapitalizmin genel bunal›m›n›n ilk
aflamas›yd›. ‹kinci Dünya Savafl› döne-
minde kapitalizmin genel bunal›m›n›n
ikinci aflamas› bafllad› ve özellikle de
Avrupa ve Asya’daki halk demokrasisi
ülkelerinin kapitalist sistemden kopu-
fluyla a¤›rlaflt›.” (sayfa 365)

Revizyonistlerin ders kitaplar›nda,
60’l› y›llar›n bafllar›ndan itibaren kapita-
lizmin genel krizinin üçüncü aflamas›
bafllat›l›yordu. Bu dönemin temel özel-
likleri olarak da, “Dünya sosyalizminin
her geçen gün daha fazla uluslararas›
alanda belirleyici güç haline gelmesi;
Sovyetler Birli¤i’nde komünizmin mad-
di teknik temelinin baflar›yla infla edil-
mesi; emperyalist ülkelerde tekelci dev-
let kapitalizmi flartlar›nda bilimsel tek-
nik devrimin bafllamas›” vb. say›l›yor-
du. (Bkz. Kapitalizmin Genel Krizi, Di-

B‹Ü (Brüt ‹ç Üretim)
GSY‹H’nin (Gayri Safi Yurtiçi Has›la) gerçek büyümesi

JAPONYA
% 8

7

6

5

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20001990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

B‹Ü (Brüt ‹ç Üretim)
GSY‹H’nin (Gayri Safi Yurtiçi Has›la) gerçek büyümesi

12’LER AVRUPASI
% 8

7

6

5

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

B‹Ü (Brüt ‹ç Üretim)
GSY‹H’nin (Gayri Safi Yurtiçi Has›la) gerçek büyümesi

ABD
% 8

7

6

5

4

3

2

1

0

–1

–2

–3



etz Verlag, 1976, Berlin )
Burada sözü edildi¤i anlamda kapita-

lizmin genel krizinden, asl›nda Sovyet-
ler Birli¤i’nde revizyonistler iktidar› ele
geçirdiklerinden bu yana söz edilemez. 

Bugün ‘krizden’ söz edildi¤inde, biz-
ce öncelikle emperyalizmin (kapitaliz-
min) 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?

ABD ekonomisi 1991’den bu yana,
emperyalist ülkeler içinde en

iyi durumda olan ekonomidir ve yüksel-
me 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 ekono-
misinin andaki merkezi / motoru duru-
munda bulunan ABD aç›s›ndan yeni bir
kriz devresinin bafllang›c› olarak görün-
mektedir. E¤ilim gerileme yönündedir. 

Di¤er bat›l› emperyalist güçlerin du-
rumu biraz daha de¤ifliktir. Onlar›n kriz
periyodlar› zaman aç›s›ndan bir-iki y›l
öne / arkaya belirli farkl›l›klar göstere-
bilir. Ama dünya ekonomisinde hâlâ be-
lirleyici rolü oynayan›n ABD oldu¤u bi-
lindi¤inde, yeni kriz devresinin di¤er ül-
kelere de erken yans›mas› ve bu kez kri-
zin tüm emperyalist büyük güçleri bir-
likte sarsmas›, bir dünya krizinin yaflan-
mas› da mümkündür. 

ABD aç›s›ndan krizin dip noktas›na
var›lmas›/depresyon 2003-2004 döne-
minde beklenmelidir. Bu depresyonun
derinli¤i, kalk›nman›n s›f›r›n alt›na dü-
flüp düflmeyece¤i, düflerse ne kadar dü-
flece¤i, krizin dünya krizine dönüflüp dö-
nüflmeyece¤ini de belirleyecektir.
ABD’de krizin depresyon aflamas›nda,
kalk›nma h›z›n›n s›f›r›n 3-4 puan alt›na

düflmesi halinde dünya krizi kaç›n›lmaz
hale gelir. S›f›r civar›nda oynayan bir
dip nokta krizin tek tek emperyalist ül-
kelerin krizleri olarak geçmesini berabe-
rinde 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› için-
de, 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 kriz-
de, hem krizden ç›k›flta, motor, öncü ro-
lü oynamas›, di¤erlerinin 1-2 y›l arayla
onu izlemeleri sözkonusudur. Emperya-
list büyük güçler aç›s›ndan kriz devrele-
ri konusunda anda iki “kurald›fl›” var:
Japonya ve Rusya.

Japonya asl›nda 1997-98’e dek, ABD
d›fl›ndaki bat›l› emperyalist güçlere ben-
zer bir geliflme izledi. 1997’de daha ön-
ceki, di¤erlerine göre daha h›zl› kalk›n-
man›n da sonuçlar› olarak, erken bir ye-
ni 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 emper-
yalist büyük güçlere göre, daha s›k ve
daha k›sa süreli kriz devreleri yafl›yor
gibi görünüyor. Düflüfl trendinin sürme-
si halinde, Japonya’n›n ABD ile eflza-
manl› 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 kapi-
talisti sistemin pazar kapitalizmine dö-
nüfltürülmesinin zorluklar›n› yaflad›. Ül-
ke ekonomisi tam bir çöküfl yaflad›. Brüt
iç ürün art›fl› uzun süre s›f›r›n alt›nda ol-
du. 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 üze-
rine ç›kt›. Yani Rusya kalk›nma yoluna
girdi. Fakat bu dönemde de borsa krizle-
rinden 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 girilme-
si halinde, bu d›fl deste¤in kesilmesi ha-
linde, bu krizin en felaketli sonuçlar›n-
dan birini Rusya’n›n yaflamas› beklen-
melidir. Kriz e¤er dünya krizine dönüfl-
meden atlat›labilirse, önümüzdeki kriz
devresinin Rusya’ya yans›mas› çok faz-
la bir fleyi de¤ifltirmeyecektir. Çünkü

Rusya zaten flu andaki kalk›nma e¤ili-
minde de eski gücüne varma çabas› için-
dedir. 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, emperya-
list güç dengelerinde önemli de¤ifliklik-
ler olabilir. Önümüzdeki dönem içinde
ABD’de, di¤er emperyalist ülkelerde ve
ba¤›ml› ülkelerde ekonomik talepler te-
melinde belirli hareketlerin geliflme im-
kân› do¤abilir. 

Avrupal› emperyalistler, kendilerini
ABD ile ekonomik alanda boy ölçüflebi-
lecek durumda hissetseler, ABD dolar›-
na olan ba¤›ml›l›klar›n› ortadan kald›ra-
bilirler. 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 faz-
la üretim yapmaktad›r. Andaki durumda
dan›fl›kl› olarak kur politikalar› belirlen-
mektedir. 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.

Önümüzdeki dönemdeki yak›n dö-
nemde, güç dengelerinde de¤iflecek

bir fley yok. Genel e¤ilim olarak Avrupa
güçleniyor. Ama Avrupa’n›n kendi için-
de problemleri var. fiu anda ABD’yi
dünyada güçlü yapan esas olarak ordusu
de¤il, ekonomisidir. (Tabii ki onun as-
keri alanda da di¤er emperyalist büyük
güçlerden çok daha güçlü olmas›n›n
–nükleer alanda esas rakibi hâlâ Rus-
ya!– dünya hegemonyas› konusunda di-
¤erlerinden daha güçlü olmas›nda oyna-
d›¤› 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 gel-
miyor.) Euronun dolara olan “ba¤›ml›-
l›k”tan kurtulmas› andaki durumda
mümkün de¤ildir.
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