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rağmen” kesintiye uğrar, sonra tekrar normale döner. Bu
görüş, daralma ve krizlerin kapitalizmin bir sorunu olduğunu inkâr etmek ve tüm sorumluluğu bazı kurumlara,
rastlantısal bazı durumlara ya da kişisel hatalara yükleyerek krizleri açıklamaya çalışmaktan ibarettir.
Marksist iktisadi yaklaşımlar ise, her zaman krizleri sistemik ve yapısal bir sorun olarak ele alır. Krizin ne olduğunu
anlamak için, yapısal ilişkilere bakmak gereklidir. Her kriz
dönemi, kendinden önceki hızlı sermaye birikimi döneminin çelişkilerinin bir ürünüdür. Marx bunu “Kapital” adlı
eserinde “kapitalist üretimin gerçek engeli sermayenin
kendisidir” diye ifade etmiştir. Marksist iktisadın krizleri
anlamada başvurduğu en önemli açıklama, kâr oranlarının düşüş eğilimidir. Bu eğilim kısaca şöyle anlatılabilir:
Kapitalistler, kâr oranını arttırmak için emeğin üretkenliğini artırmak isterler, bu amaçla teknolojik gelişim ve
mekanizasyona yönelirler. Ancak, kârın esas kaynağı canlı
insan emeğidir ve teknoloji gelişip canlı insan emeğinin
üretimdeki payı azaldıkça, kâr oranları düşer. Bu kapitalizmin bir iç çelişkisidir; sömürü oranı artsa da kâr oranları aynı anda azalır.
Bunu telafi edebilecek emperyalistlerin bağımlı ülkelerden elde ettiği aşırı kârlar ise, olsa olsa bağımlı ülkelerdeki krizler pahasına emperyalist ülkelerdeki krizleri
geciktirebilir. Yüksek faizlerle, aktarılan aşırı kârlarla
yağmalanan bağımlı ülkelerde sıkça krizler çıkar, ancak
kriz emperyalist ülkelerde de kaçınılmazdır.

Kriz nedir?
Kriz ya da ekonomik bunalım, derin ve uzun süreli ekonomik gerilemeleri ve daralmaları betimlemek için kullanılan terimlerdir.
Kapitalist ekonomilerde her zaman bir “döngü” söz
konusudur. Hızlı sermaye birikimi ve büyüme evrelerini
daralmalar takip eder. Büyüme evrelerinde üretim ve
yatırımlar artar, işsizlik azalır, finans sektörü genişler
ve toplumda genel bir “refah havası” oluşur, ticaret ve
tüketim hacmi artar. Bu dönemlerde sermaye birikimi
daha hızlıdır ve kâr hadleri yüksektir. Buna karşılık, bu
büyüme birkaç yıl içinde azalarak, zaman zaman negatife
döner. Bu kez, yine bir dönem boyunca sürecek ekonomik
yavaşlama ve bazen daralma yaşanır. Yani, kâr oranları
ve yatırımlar azalır, tüketim azalır, işsizlik artar, üretilen
mallar yeterince tüketilemediğinden üretim de azalır,
mali piyasalar ve para piyasalarında dengesizlikler baş
gösterir. Bu daralmaların, yine fazla uzun sürmeden yerini genişlemeye ve büyümeye bırakması beklenir. Ancak,
bu daralmalar uzun süreli, yaygın etkili ve derin olduğunda bir krizden söz edilebilir.
Kapitalist ekonomilerde bir genişleme-daralma döngüsünün varlığı, liberal ve Marksist iktisatçılar tarafından kabul edilmiştir. Liberal iktisatçılar, bu daralmaların normal
olduğunu ve sistemin bu sayede kendi kendini yenilediğini iddia etmektedirler. Buna göre, daralmalar dışsal
nedenlere bağlıdır ve sistem, “kendi hatası olmamasına
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Patronlar krizleri fırsat olarak kullanır mı? Nasıl?
Krizler, kapitalist üretim ilişkilerinin kaçınılmaz bir sonucudur. Sermayenin kârları azaldığında, piyasalarda
kriz beklentisi ortaya çıkar ve piyasa mantığının sonucu
olarak, kriz gerçekleşir.
Krizlerin ortaya çıkmasında işçi sınıfının bir rolü ya da kabahati yoktur. İşçiler daha çok çalışsalar da, ya da eskiye
nazaran daha üretken olsalar da, kapitalizmin iç çelişkilerinden dolayı sermayenin kâr oranları zaman içinde
düşer. Kriz, işçilerin tembel ya da verimsiz olmalarından değil, kapitalist üretim ilişkilerinin mantığa aykırı
olmasından dolayı ortaya çıkar.
Ancak, krizler ortaya çıktığında kapitalistler, “biz bir
süredir çok kazanıyorduk, şimdi de biraz az kazanalım;
zaten biz hep daha fazla kâr etmek istediğimiz için kriz
çıktı” demezler. Tersine, “batıyoruz, bizi kurtarın” derler.
Sermaye, krizin sorumluluğunu almadan, maliyetini işçi
sınıfının üzerine yıkmanın yolunu arar. Bu yolda sermayenin en önemli destekçisi, bir sonraki bölümde değinildiği üzere, kapitalist devlettir.
Krizlere sermayenin verdiği cevap, artı-değerin arttırılması için her yola başvurulmasıdır. Artı değerin arttırılması,
çalışma sürelerinin uzatılması, ücretlerin düşürülmesi ve
emek üretkenliğinin arttırılması ile mümkün olur. Kriz
dönemlerinde üretimin azalması ile başlayan işçi çıkarmalar ve artan işsizlik, bu yöntemlerin kullanılmasını
kolaylaştırır. İşsizliğin yüksek olduğu bir ekonomide, işe
sahip olan işçilere daha düşük ücret ve daha uzun çalışma saatlerini kabul ettirmek daha kolay olur.

şirketler sayesinde zengin olmuştur? Bu şirketlerin sahipleri ve üst düzey yöneticileri, krizin gelmekte olduğunu
bile bile ceplerini doldurmuşlar ve kriz geldiğinde ellerini
kollarını sallaya sallaya çıkıp gitmişler, enkazı kurtarmak
ise devlete ve dolaylı olarak işçi sınıfına kalmıştır. Devlet,
işçi sınıfı ve halkın vergileriyle bu kuruluşları kurtararak,
doğrudan sermayedarları zengin etmiştir. Burjuva devlet
mali sermayeyle iç içe geçmiştir.
Görüldüğü gibi, kriz dönemleri, işçi sınıfından sermayeye
devlet eliyle kaynak aktarımını işaret eder.
Kapitalist devletler, doğrudan kaynak aktarımı yapmak
Krizlerde devletin rolü nedir?
dışında, krizi sermaye lehine hafifletmek için başka yollar
Kriz dönemlerinde patronların işini kolaylaştıran aktörda kullanabilirler: Bunlar maliye ve para politikaları ile
lerden biri, kuşkusuz devlettir. Tüm dünyada, kapitalist
çalışma koşullarında yapılan değişiklerdir. Örneğin, madevletler, kriz dönemlerinin sorumluluğunu sermaye
liye politikaları açısından, kriz dönemlerinde sermayeye
ile paylaşırlar ve krizi atlatmak için yük altına girerler.
vergilerin düşürülmesi ya da affedilmesi gibi kolaylıklar
Devlet, sermayenin yükünü hafifletmek için iki yol izleye- sağlanır. Faizler yükseltilerek, yabancı sermayenin ülkeye
bilir: Doğrudan sermayeye kaynak aktarır ya da yatırım,
girişinin azaltılmaması sağlanmaya çalışılır.
çalışma ve vergi koşulları üzerinde sermaye lehine değiDevletin rolünün etkin olduğu diğer konu ise, çalışma
şiklikler uygular.
koşullarının kriz bahanesi ile sermaye lehine değiştirilBirinci yol, halktan toplanan vergilerin oluşturduğu hamesidir. Devlet, hiçbir işçinin sigortasız ve asgari ücretin
zineden sermayeye kaynak aktarımında bulunulmasıdır.
altında çalıştırılmamasını sağlamakla yükümlü iken, bu
Örneğin, 2008-2009’da ABD’de başlayan ve etkileri hâlâ
çalışma biçimlerine göz yumulmaktadır. Kriz söylemi,
devam eden kriz döneminde, ABD’deki bazı finans şirket- ideolojik açıdan da bir destek sağlar. Kriz döneminde
leri bizzat Amerikan Merkez Bankası eliyle, milyonlarca
sigortasız ve düşük ücretle çalışmak, işçi tarafından daha
dolar aktarılarak “kurtarılmıştır”.
“makul” ve “kabul edilebilir” görülür. Ayrıca, esnek ve taBurada işçi sınıfı adına sorulması gereken soru şudur: Bu
şeron çalışma gibi çalışma biçimleri, kriz bahane edilerek
kadar büyük, batmasına izin verilemeyecek kadar önemli daha kolaylıkla benimsetilmiş ve devlet tarafından meşru
kuruluşlar, neden batma noktasına gelmiştir ve kimler bu kabul edilerek yasa kapsamına alınmıştır.
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Türkiye’nin krizleri ne zaman ve nasıl yaşandı?
Türkiye ekonomisinde yaşanan krizler, dünya ekonomisinde yaşanan daralmalar ile paralel olarak ortaya
çıkabildikleri gibi, zaman zaman daha Türkiye’ye özgü
durumların sonucu da olabilmektedir.

2008 Krizi
AKP iktidarının üstünü örtme çabasına rağmen 2008
Eylül’de patlak veren dünya ekonomik krizi Türkiye’yi de
ağır biçimde etkilemiştir:
“Yabancı sermaye hareketleri “net çıkış”a dönüşünce
ekonomi daralmaya başladı; 12 ayda (2008 Ekim-2009
Eylül’de) yüzde 7.9 oranında küçüldü. 2009 sonunda milli
gelir 2007 düzeyinin yüzde 4.2 gerisindeydi. Krizin en
yoğun dönemine denk gelen Mart 2009’daki yerel seçimlerde AKP yüksek oranlı oy kayıplarına uğradı. Kısacası Türkiye, uluslararası krizden en ağır etkilenen çevre
ekonomilerinden biri olmuştur. “Yükselen” ekonomilerin
çoğu, uluslararası krizi sadece yavaşlayarak (yani küçülerek değil, büyüme hızları düşerek) geçiştirdiler. Küçülen,
ağır etkilenen ekonomiler ise, kriz ortamına Türkiye gibi
yüksek dış açık/dış borç tuzağıyla yakalananların içinde
yer aldılar.”2
2010 ve 2011’de tekrar hareketlenen sıcak paradan
yararlanan AKP iktidarı bir süre durumu idare ettiyse de
bugün Türkiye’de yüksek dış borcu nedeniyle tekrar kriz
çanları çalmaktadır. Tekrar azalan yabancı sermaye ve
çok büyük dış ticaret açığı nedeniyle hızla yükselen döviz
fiyatları bunun göstergesidir. Gerçekte 300 milyar dolar
civarındaki borç dağının üzerinde duran ülke o kadar dışa
bağımlıdır ki AKP iktidarı siyasette olduğu gibi ekonomide de teslimiyetçi ve işbirlikçidir.

Büyük Bunalım (1929)
Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda ABD, dünya ekonomisi üzerinde önemli etkilere sahip bir aktördü. 1929
yılında ABD’de başlayan, asıl olarak New York borsasını
çökmesi ile patlak veren kriz, hem Avrupa’yı hem de
ekonomisi hammadde ve tarım ürünleri ihracatına dayan
çevre ülkeleri (Türkiye de dâhil) derinden etkiledi. Büyük
Bunalım’ın ortaya çıkmasında, savaş sonrası Avrupa’sında
baş gösteren durgunluk kadar, ABD sermayesinin Avrupa ve diğer ülkelerde sömürecek kaynak bulamadığında
finansal spekülasyona başvurması da etkilidir. Savaş sonrası normal olarak yaşanan durgunluk, mali sermayenin
paradan para kazanma hırsıyla derinleştirilmiştir.1
1977-1978
1970’lere gelindiğinde Türkiye ekonomisi, dışa bağımlı bir
haldedir. 1950’lerden itibaren uygulanan dünya sermayesi
ile bütünleşme süreci, yüklü dış borç birikimi ile sonuçlanmıştır. Bu dönemde döviz hareketleri serbestleştirilmiş,
ticari borçlanma yaygınlaşmıştı. İthal ikameci uygulamalara
rağmen ithalat oldukça yüksektir. 1970’lerde tüm dünyada
başlayan durgunluk Türkiye’nin kredi kanallarının tükenmesine yol açmıştır. 1977-78’de Türkiye kısa vadeli dış borçlarını ödeyemez duruma düşmüş ve IMF gözetiminde istikrar
politikası izlemek zorunda kalmıştır.

1990 sonrası krizler
1980 darbesini izleyen süreçte, Türkiye’de uygulanan
neoliberal ekonomi politikaları ülkeyi tamamen dışa
bağımlı hale getirmiştir. Bu süreçte yaşanan krizleri, bu
perspektiften incelemek gerekir. Dışa açılma ve sermaye
hareketlerinin serbestleşmesi, krizleri açıklayan en önemli
değişiklerdir. Devletin sürekli özel sektörden borçlanması
ve yüksek faizler ödemesi, sermayeye ciddi bir kaynak
aktarımı anlamını taşımaktadır.
Sermayenin üretmeden kazandığı bu durumun sonsuza
kadar sürmeyeceği herkes tarafından çok iyi biliniyor. Bu
noktada, sermaye sahiplerinin sorunu krizin çıkmayıp çıkmayacağı değil, ne zaman çıkacağı. Herkes krizin kaçınılmaz olduğunu biliyor, ancak zamanlamasını doğru tahmin
edip, kriz patlayana kadar kazanmanın yollarını arıyor.
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Kriz koşullarında işçiler ne yapmalı?
Yukarıda da belirtildiği gibi, ekonomik krizler kapitalist işleyişin yapısal bir sorunudur. İşçilerin krizin
ortaya çıkmasında hiçbir sorumlulukları yoktur, ancak
sermaye sınıfı, devletin de yardımıyla, krizin faturasını emekçilere çıkarma konusunda oldukça ısrarlı ve
başarılı davranır.
Sermaye sınıfının kriz koşullarında “hem suçlu hem
güçlü” olabilmesini kolaylaştıran şey, ideolojik olarak
sahip olduğu mevzilerdir. “Kriz hepimizi vurdu, hepimiz aynı gemideyiz” propagandası maalesef toplumda
yaygın olarak doğru kabul edilir. Krizin ortaya çıkış
sebepleri ve sermayedarların krizin oluşumuna yaptıkları katkı kolayca gizlenebilmektedir. İşçi sınıfı, krizin
faturasını ödememek için, bu ideolojik mevzileri zorlamalıdır. Kapitalist devletlerin de bu süreçlerde sermayeden yana tavır aldıkları düşünüldüğünde, işçi sınıfının hakkını korumak yine işçi sınıfına düşmektedir.
Bu durumlarda verilen mücadele, sadece ekonomik bir

mücadele değildir ve olmamalıdır. Kriz dönemleri aynı
zamanda kapitalizmin mantık dışı işleyişinin ortaya
çıktığı dönemlerdir. İşçi sınıfı, bu çelişkileri göz önüne
sermek ve sermaye düzenine karşı saldırı yapmak zorundadır. Ücretlerin korunması ya da işten çıkarılmaların durdurulması için verilecek bir mücadele her zaman
eksik kalacaktır. Yalnızca ekonomik hakları korumak
için verilen mücadele her zaman eksik kalmaya mahkumdur; çünkü sermaye, birçok dolaylı mekanizma ile
de emeğe saldırır. Örneğin ücretlerin azalması engellense bile, ücretler yüksek enflasyon karşısında gerçek
değerlerini yitirirler. Ya da işten atılmalar durdurulsa
bile meclisten bir gecede geçen bir yasa ile çalışanların
özlük hakları ve çalışma şartları bir anda değiştirilebilir
(Örneğin, 4-C statüsüne geçirilen TEKEL işçileri).
1 Gülten Kazgan, Türkiye Ekonomisinde Krizler, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları.
2 Boratav, Korkut. Bir Lale Devri Son Bulurken, http://haber.sol.org.tr/yazarlar/
korkut-boratav/bir-lale-devri-son-bulurken-46060
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TARTIŞMA SORULARI
1- Kendi kriz deneyimlerinizi sınıfta paylaşınız, neler yaşandığını, gözlemlerinizi açıklayınız. Bunu,
a) İşçiler açısından (kriz dönemlerinde yaşadıkları sıkıntılar ne oldu),
b) Patronlar açısından (kriz karşısında neler yaptılar),
değerlendiriniz.
2- Krizlerdeki gelişmeler (işsizlik artışı gibi) medya ve hükümetler tarafından nasıl açıklanmakta? Bu dersten sonra
bunlara ne cevaplar vermek gerektiğini düşünüyorsunuz?
3- Krizlerde devletin artan müdahalelerde bulunması ve hatta kimi bankaları kamulaştırması, devlet müdahalesi
dışında bir çare bulunamaması kamucu, devlet mülkiyetine dayalı bir sistem olan sosyalizmin savunulması açısından
ne anlama gelebilir?
4- Türkiye’nin krizlerinde emperyalizme bağımlılığının rolü nedir, tartışınız.
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