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Sungur Savran

Kapitalist dünya ekonomisindeki kriz, uzun zamandýr öngördüðümüz bütün özellikleri sergileyerek derinleþiyor. Burjuva iktisatçýlarýyla Marksistler
arasýnda yaþanan bütün tartýþmalar, yaþanan somut pratik temelinde teker teker
sonuca baðlanýyor. Bu yazýda amacýmýz bu tartýþmalarýn bütünsel bir bilançosunu çýkarmak deðil. Amacýmýz, krizin bu evresinde önümüzdeki dönemde
genel tablonun nasýl bir geliþme göstereceðini, var olan olgu ve eðilimlerden
hareketle ortaya koymak ve böylece dünya çapýnda ve Türkiye’de sýnýf mücadelelerinin ne tür bir ekonomik arka plan üzerinde cereyan edeceði konusunda mümkün olduðunca berrak bir kavrayýþa ulaþmak.
Bu satýrlarýn yazarý, uzun yýllardýr var olduðunu öne sürmüþ olduðu
depresyon eðiliminin Eylül-Ekim 2008’de dünya çapýnda yaþanan finansal
çöküþ ile birlikte somut ve güncel bir olasýlýk haline geldiðini belirtmiþti.
Oysa burjuva iktisatçýlarý, yani liberaller, bugün adlarý sýkça edilen Nouriel
Roubini veya Paul Krugman gibi istisnai þahsiyetler dýþýnda, Eylül ve Ekim
aylarýnda yaþanan finansal çöküþle bile uyanamadýlar, olayýn dünya tarihsel
önemini fark edemediler, krizin ne derecede derin olduðunu kavrayamadýlar.
Aralarýnda yaptýklarý tartýþma, esas olarak krizin bir V harfi þeklini mi yoksa
bir U harfi þeklini mi alacaðýydý. Bu tartýþma, esas olarak, geldiði gözle görü-
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lür bir olgu halini almýþ olan resesyonun (daralma) kýsa mý (V), yoksa biraz
daha uzun ve derin mi (U) olacaðý tartýþmasýydý.
Gerçek hayat bu tartýþmanýn iki tarafýný da ayazda býrakýyor. Dünya
ekonomisindeki kriz, resesyon kavramýnýn her türlü klasik tanýmýný geride
býrakarak hýzla bir depresyona doðru evriliyor. Dünyanýn her ülkesinde birçok
ekonomik gösterge (büyüme, yatýrýmlar, borsalar) hýzla düþerken sadece iki
gösterge hýzla yükseliyor: þirketlerin zararlarý ve iþsizlik. Ekonomik tahmin
yapan bütün uluslararasý ve ulusal kuruluþlar, bir yandan 2009 yýlý için büyüme tahminlerini daha da aþaðý çekerken, bir yandan da krizin daha erken
aþamalarda beklenenden daha uzun süreceðini teslim ediyorlar. Burjuvazinin
sözcüleri korku içinde “depresyon” kelimesini dile getiremiyorlar, ama “resesyon” (daralma) diye andýklarý þeyi bir depresyon gibi tarif ediyorlar.
Depresyon kavramýný bu sitedeki yazýlarýmýzda ve baþka yerlerde defalarca ele almýþtýk. Ama kýsaca hatýrlayalým. Depresyon, kapitalist ekonominin sýnýrlý ve kýsa süreli (altý ay veya bir-iki yýl) daralmalarýndan farklý
olarak, üretim ve yatýrýmda çok derin bir daralma, iþsizlikte çok büyük bir
yükseliþ anlamýna gelir ve çok daha uzun (bazen on, bazen yirmi yýl) sürer.
Genellikle, resesyonlardan ekonomi kendi baþýna çýkar, ama depresyondan
çýkmak için devletin büyük ölçüde müdahalesi ve krizin sona erdirilmesi için
belirli siyasal ve toplumsal deðiþiklikler gerekir. Baþka bir biçimde söylersek, iki kavram arasýndaki ayrým sadece dar anlamda ekonomik deðildir.
Resesyonlarýn aþýlmasý toplumsal ve siyasal alanlarda büyük çalkantýlarý gerekli hale getirmez. Buna karþýlýk depresyon büyük toplumsal ve siyasal altüst
oluþlarý gündeme getirir.

Dünya ekonomisi serbest düþüþ içinde
Depresyonun ilk belirtisi üretim, satýþlar ve yatýrýmda çok hýzlý bir düþüþtür.
Bugün Dünyanýn en büyük ekonomisinin, yani ABD ekonomisinin 2008’in
son üç ayýnda bir önceki yýlýn ayný dönemine oranla % 6,2 daraldýðý son günlerde açýklandý. Bu, çeyrek yüzyýldýr yaþanan en büyük daralma. Ama bundan
bile vahimi var. Özel sektörün yatýrýmlarý ayný dönemde % 29’a yakýn bir
gerileme gösteriyor! Bütün bunlarýn sonucunda iþsizlik oraný kriz baþlamadan
önce % 4,9 iken bugün %7,6’ya çýkmýþ durumda. ABD’de 2008’in baþýndan
bu yana 3,6 milyon insan iþini yitirdi!
Gerek bankalar gerekse sanayi þirketleri korkunç bir durumda. ABD’nin
en büyük iki bankasý (Bank of America ve Citigroup) batmanýn eþiðindeler.
Ülkenin sonbaharda zaten kýsmen devletleþtirilmiþ olan en büyük sigorta
þirketi AIG rekor zarar açýkladý: 60 milyar dolar. Sadece ABD’nin deðil, geçen
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seneye kadar bütün dünyanýn en büyük otomotiv þirketi olan General Motors,
2008’i 31 milyar dolar zararla kapattý. Avrupa’da da durum daha iyi deðil.
Britanya’da sonbaharda bir kurtarma operasyonu ile ayakta tutulan Royal
Bank of Scotland 2008’i 34 milyar dolar zararla kapattý. Ýsviçre’nin ünlü
bankacýlýk sistemi sarsýlýyor. Fortis parçalara ayrýldý, kýsmen devletleþtirildi.
Avrupa’nýn baþýnda bir de Doðu Avrupa belasý var. Daha iki onyýl önce kapitalizme geri dönmeye baþlayan ülkeler (Macaristan, Ukrayna, Litvanya,
Polonya ve diðerleri) büyük bir ekonomik çöküntü yaþýyorlar. Bu ülkelerin
bankacýlýk sistemi neredeyse bütünüyle Batý Avrupa bankalarýnýn, en baþta
Avusturya, Alman, Ýtalyan ve Ýskandinav bankalarýnýn elinde. Bu çöküntü bu bankalarý da peþi sýra sürükleme tehdidini doðuruyor. Bu durumun
farkýnda olan Doðu Avrupalýlar da Batý’ya þantaj yaparak destek koparmaya
çalýþýyor. En son Mart baþýnda toplanan Avrupa zirvesinde, Macar baþbakaný
Gyurcsany, Doðu Avrupa’ya 190 milyarlýk bir destek gerektiðini, aksi takdirde “Avrupa’nýn orta yerine yeniden bir demir perde ineceðini” ileri sürdü.
Üretim ve büyümede de Avrupa’nýn durumu daha iyi deðil. 2008’in son
üç ayýnda bir bütün olarak Avro bölgesinde ekonomi % 1,2 daralmýþ durumda. Daralma Fransa’da % -1,2, Almanya’da % -2,1, Ýtalya’da % -1,8. Avroya
geçmemiþ olan Britanya’da ise % 1,8 Japonya’ya gelince 2008’in son üç
ayýnda ekonomi bir önceki yýlýn ayný dönemine göre % 3,3 daraldý. Sanayi
üretimindeki durum ise bütün ülkelerde tam anlamýyla felâket olarak nitelenmeli: Sanayideki gerileme, ABD’de % 10, Japonya’da % 20, Britanya’da %
9, Fransa’da % 11, Almanya’da % 12, Ýtalya’da % 14!
Burada bir hatýrlatma yapmakta yarar var. Eylül-Ekim mali çöküþünden
bu yana sadece beþ-altý ay geçti. Depresyon gerçek yüzünü zaman içinde gösterir. Unutulmasýn, 1930’lu yýllarýn depresyonunda, ekonomik çöküntü en derin noktasýna 1929 borsa çöküþünden tam dört yýl sonra, 1933’te ulaþmýþtý.

Türkiye ekonomisi: 2001’den daha derin bir krize doðru
Türkiye’de büyüme rakamlarý geliþmiþ ülkelerden daha geç açýklanýyor.
Bu yüzden elimizde dünya ekonomik krizinin baþladýðý Eylül-Ekim aylarýndan
sonraki döneme ait bir büyüme rakamý yok. En son 2008’in son üç ayýnda
büyümenin daha önceki yüksek düzeylerinden % 0,5’e düþmüþ olduðu
açýklanmýþtý. Ama sanayi üretimi konusunda açýklanan rakamlar büyümenin
baþ aþaðý gittiðini açýkça ortaya koyuyor.
Aralýk 2008’de imalat sanayii üretimi bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre
tam % 20 düþtü! Ocak ayýnda durumun nereye doðru gittiðini otomotive
iliþkin rakamlar gösteriyor. Otomotiv üretimi % 65, ihracatý % 64, satýþlarý ise
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% 39 düþtü. Sanayide kapasite kullaným oraný konusunda da yeni bir rakam
var elimizde. 2009 Ocak ayýnda kapasite kullaným oraný bir önceki yýlýn ayný
dönemine göre 16,5 puan gerileyerek % 63,8’e düþtü. Yani sanayi kapasitesinin üçte biri kullanýlmýyor! Bu rakam 18 yýlýn en düþüðü. Bunun anlamý
büyük: Demek ki sanayinin krizi þimdiden 2001’deki krizden beter! Bu daha
baþlangýç!
Bu geliþmelerin iþçilere ilk etkisi elbette iþsizlik alanýnda görülüyor. Bu
alanda da rakamlar çok geç geldiði için elimizdeki rakamlar Kasým 2008’e ait.
O dönem kriz ve iþten çýkartmalar daha yeni baþladýðý halde, Kasým 2008’de
iþsizlik oraný üç ay öncenin % 10,3 düzeyinden % 12,3’e çýktý. Mutlak sayý
olarak bu, 645 bin yeni iþçinin iþsizler ordusuna katýlmasý, iþsiz sayýsýnýn 3
milyona yaklaþmasý demek. Kentlerde bu oran daha da yüksek: % 14,2. Hele
15-24 yaþ arasý gençlerde iþsizlik korkunç düzeylere ulaþýyor. Bu yaþ grubundaki iþgücü toplam 4,3 milyon. Bunun 1 milyondan fazlasý iþsiz (%24). Yani
her dört gencimizden biri iþsiz dolaþýyor! Bunlar devletin resmi rakamlarý.
Gerçek sayýlarýn çok daha yüksek olduðunu artýk saðýr sultan bile duydu.

Ekonomik milliyetçilik yükseliyor
Bu satýrlarýn yazarý, kriz ufukta görünür görünmez “küreselleþme” teorisinin son çeyrek yüzyýldýr yaptýðý propagandaya raðmen, ekonomik
milliyetçiliðin baþta emperyalist devletler olmak üzere, bütün ülkelerin gündemine geleceðini belirtmiþti. Daha kriz yeni baþladýðý halde, bu yöndeki
geliþmeler giderek belirginleþiyor. En önemli örnek ABD’den: Obama’nýn
Kongre’den büyük güçlüklerle geçirdiði 800 milyar dolarlýk ekonomiyi
canlandýrma paketinde, bir “Amerikan malý al” hükmü mevcut. Buna göre,
altyapý yatýrýmlarý söz konusu olduðunda, sýnai girdiler (çelik, çimento vb.)
tercihen ABD firmalarýnýn yurtiçi üretiminden tedarik edilecek. Bu tür bir
hükmün gerek ABD’nin Kanada ve Meksika ile birlikte üyesi olduðu NAFTA
anlaþmasýna, gerekse Dünya Ticaret Örgütü kurallarýna aykýrý olduðu tartýþma
götürmez. Nitekim gerek Kanada gerek Avrupa Birliði , bu hükme derhal
yüksek sesle itiraz etmeye baþladýklarý için Obama yönetimi ve Kongre’deki
müttefikleri bu hükmü yumuþatmak zorunda kaldýlar. Ama yasanýn son versiyonunda da ayný hüküm daha yumuþak bir ifade ile yer alýyor.
Avrupa Birliði (AB) de bu eðilimden muaf deðil. Burada milliyetçilik
yöneliþinin en belirgin ataðý, þaþýrtýcý olmayan biçimde, Avrupa kýtasýnda milliyetçi ideolojinin en etkili olduðu bir ülkeden, Fransa’dan geldi. Fransa hükümeti otomotiv þirketlerinin ayakta kalabilmesi için 6 milyar avroluk bir paket
kabul ettiðinde, son otuz yýlýn en “serbest piyasacý” programý ile baþa gelmiþ
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cumhurbaþkaný olan Sarkozy, otomotiv fabrikalarýnýn Fransa topraklarýnda
kalmasýný, yani yatýrýmlarýný baþka ülkelere kaydýrmamasýný þart koþtu. Bu
AB “Tek Pazar” kurallarýna bütünüyle aykýrý ve Fransýz þirketlerinden birinin yakýn gelecekte bir fabrika kurmayý düþündüðü Çek Cumhuriyeti baþta
olmak üzere, öteki AB hükümetlerinden ciddi tepki gördü. Ýspanya, Britanya
ve Hollanda gibi ülkelerde ise, banka kurtarma operasyonlarý sýrasýnda hükümetler bankalara kredi verirken önceliklerinin ülkenin kendi þirketleri ve
tüketicileri olmasý gerektiðini alçak sesle söylüyorlar. Yunanistan hükümeti
ise bankalarý, kendilerine verilen desteði (yatýrýmlarýnýn yoðun olduðu) öteki Balkan ülkelerine transfer etmemeleri konusunda kamu önünde açýkça
uyardý. Tarým alanýnda da bir dizi milliyetçi refleks (en belirgini Aralýk isyaný
sonrasýnda Ocak ayýnda traktörleriyle þehirleri felç eden köylüleri yatýþtýrmaya
çalýþan Yunanistan örneðinde görüldü) gözle görülür biçimde ortaya çýkmýþ
durumda.
Emperyalist ülkeler dýþýnda da benzer eðilimler geliþiyor. Brezilya’da
hükümet kendi oto sanayiine yardým için bir dizi önleme uygulamaya soktu.
Rusya en klasik yönteme baþvurarak ithal malý arabalara þimdilik dokuz ay
boyunca yüksek gümrük vergileri koydu. Çin kendi otomotiv sektörüne güçlü
bir destek sunuyor.

Devlet müdahalesi ve devlet mülkiyeti yayýlýyor
Kriz baþladýðýnda “küreselleþme” teorisinin “ulus devletin aþýldýðý” yolundaki iddiasýnýn bir baþka sonucunun da bütünüyle iflas edeceðine iþaret
etmiþtik. Devletin ekonomiye anlamlý bir müdahale yapmasýnýn artýk mümkün olmadýðý tezi, liberalizmin devletin ekonomiye hiçbir biçimde müdahale etmemesi gerektiði yönündeki ekonomi politikasý seçiþini yeni dönemin
kaçýnýlmaz gerçeði haline getirme ideolojik iþlevini görüyordu. Bilindiði gibi,
kriz baþlar baþlamaz, ABD, Britanya ve kýta Avrupasý ülkeleri ekonomiye
yoðun biçimde müdahale etmeye baþladý. Neoliberalizmin en iddialý sözcüleri,
örneðin ABD’de Bush yönetimi, örneðin Britanya’da yýllar boyunca Blair’ýn
maliye bakanlýðýný yaparken AB içinde en liberal politikalarý uygulamýþ olan
Gordon Brown hükümeti, ardý ardýna bankalarý, sigorta þirketlerini vb. býrakýn
devlet desteði ile ayakta tutmayý devletleþtirmek zorunda kaldýlar.
Yukarýda ekonomik milliyetçiliðin yükseliþini özetlerken verdiðimiz bütün örnekler ayný zamanda birer devlet müdahalesi örneðidir. Ama en önemli
devlet müdahaleleri, son çeyrek yüzyýlýn neoliberal stratejisine verilen adda,
“Washington Konsensüsü” adýnda, baþkentiyle yer alan, neoliberalizmin dünya çapýndaki havarisi ABD devletinden gelmiþtir. Bush yönetimi döneminde
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finans sistemini kurtarmak amacýyla Kongre’den geçirilen 700 milyar dolarlýk
pakete, Obama’nýn görevi devraldýðý ilk bir ay içinde 800 milyar dolarlýk bir
ekonomiyi canlandýrma paketi eklenmiþ, ayrýca Obama’nýn Hazine Bakaný
Tim Geithner yeniden çöküþün eþiðine gelen banka sitemini kurtarmak için
2 trilyon dolara (milyar deðil trilyon!) kadar yükselebilecek bir yeni finansal
kurtarma paketinden söz etmiþtir. Bütün bunlarýn sonucunda, Obama döneminin ilk bütçe tasarýsý geçtiðimiz günlerde Kongre’ye sunulduðunda 1,75
trilyon dolarlýk bir bütçe açýðý öngörüyordu. Yani ulusal gelirin % 12’si!
Liberallerin onyýllardýr açýk bütçe uygulamalarýna karþý çýktýðý hatýrlanýrsa,
bu açýk tam bir ideolojik iflastýr! Ama Obama bütçesi aslýnda Erdoðan bütçesine benziyor. 2010’da ekonominin % 3’ün üzerinde büyüyeceði varsayýmý
üzerine kurulmuþ. (Bizde de varsayým 2009’da % 4 büyüme!) Bu varsayýmýn
ne kadar hayalci olduðunu belirtmeye bile gerek yok. Tabii büyümenin öngörülenin çok altýnda olmasý halinde vergi gelirleri ciddi biçimde azalacak ve
bütçe açýðý belki de % 20’lere yükselecek!
ABD yönetiminin, kriz baþlayalý devlet müdahalesinde duramamýþ,
devletleþtirmelere baþvurmak zorunda kalmýþ olduðunu biliyoruz. Ancak
bu eðilim finans piyasasý Eylül-Ekim 2008 çöküþünden sonra durulduðunda
yavaþlamýþtý. Þimdi uluslararasý finans piyasasýnýn yaþamakta olduðu ikinci
mali çöküþ dalgasýyla birlikte devletleþtirme gündeme yeniden bütün aðýrlýðýyla
oturdu. ABD devleti Þubat sonunda ABD’nin en büyük iki bankasýndan biri
olan Citigroup’un % 34 hissesini devralarak en büyük hissedarý haline geldi, yani bu bankayý fiilen devletleþtirmiþ oldu. Þu anda dünyanýn (bazý ölçülere göre) en büyük bankasý (Citigroup) ve en büyük sigorta þirketi (AIG)
Amerikan devlet þirketleri! Dünyanýn (geçen yýla kadar) en büyük otomotiv
þirketi olan General Motors da bu gidiþle belki de devletleþtirilecek. Neoliberal
ideolojinin düþtüðü acýnasý durumu görüyor musunuz?

Sýnýf mücadeleleri yükseliyor
Kriz, ayný zamanda, öngördüðümüz gibi sýnýf mücadelelerinde bir
sertleþmeye yol açmaya baþladý. Henüz iþin baþýnda olduðumuz ve krizin etkisi bütünüyle hissedilmediði için bu sadece bir baþlangýç. En belirgin örnekler Avrupa kýtasýnda ortaya çýktý. Fransa geçtiðimiz ay bir aktif genel
grevle sarsýldý, ülkenin dört bir köþesinde 2,5 milyon iþçi emekçi sokaklara
çýktý. Ayrýca sektörel grev ve eylemler yapýlýyor. 19 Mart için yeni bir genel
grev planlanýyor. Fransa’nýn “deniz aþýrý topraklar”ý olarak anýlan bölgelerden bazýlarýnda (Guadeloupe ve Martinique baþta olmak üzere) haftalardýr
genel grev sürüyor, bu toplumlar patlamaya hazýr birer barut fýçýsý. Ýtalya’da
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Þubat’ta otomotiv ve kamu sektörünü kapsayan bir genel grev düzenlendi.
Ýspanya’da Kasým ayýnda Hyundai iþçileri iþlerini yitirmemek için þiddetli
eylemler yaptýlar, bunu Ocak ayýnda yine son derecede sert eylemler izledi.
Britanya’da bir inþaat þirketinde taþeronlaþtýrma giriþimine karþý çýkan iþçiler
kendiliðinden direniþe geçince, ülkenin dört bir yanýnda inþaat sektörü iþçileri
yine kendiliðinden dayanýþma grevleri yapmaya baþladýlar. Litvanya’da Ocak
ayý baþlarýnda kriz içinde iþçi emekçi haklarýna saldýrýlarý protesto etmek üzere
yapýlan bir eylem, polis ve göstericiler arasýnda sert çatýþmalarla sonuçlandý.
Uluslararasý finans kapitalin en ileri düzeyde sözcülüðünü yapan yayýn
organlarý kriz içinde sýnýf mücadelelerinin yükseliþinin ciddi bir tehlike
olduðunu tekrarlýyorlar. En son Britanya’da polis önümüzdeki dönemde iþçi
eylemlerinde sert çatýþmalar yaþanmasý olasýlýðýný ele alan bir rapor yayýnladý.
Kýsacasý, sýnýf mücadelesinin sertleþmesi olasýlýðýný göz önüne alanlar sadece
Marksistler deðil, ayný zamanda hakim sýnýfýn temsilcileri. Bu olasýlýðý hesaba katmayanlar sadece Marksist bir analiz çerçevesini bütünüyle bir kenara
býrakan solcular!
Türkiye, bu yükseliþten henüz nasibini almýþ deðil. Ama krizin baþýndan
bu yana, özellikle metal sektöründe beþ kez iþgal giriþimi yapýlmýþ olmasý
(bu giriþimler baþarýsýz kalmýþ da olsa), geleceðin önemli iþaretleri olarak
düþünülmek zorunda.

Þarlo L’si
Yazýnýn baþýnda burjuvazinin ekonomistlerinin ve gazetecilerinin olayýn
vahametini yeterince görememekten, gördükleri durumda da dile getirmekten korktuklarýndan dolayý, hâlâ bir resesyondan söz ettiklerini, “depresyon”
kavramýný kullanmaktan vebadan kaçar gibi uzak durduklarýný belirtmiþtik.
Bu durumda tartýþma, resesyonun kýsa mý (V harfi biçiminde) yoksa uzun
mu (U harfi biçiminde) olacaðý oluyor. Oysa az çok belli olmuþtur ki kriz L
harfinin þeklini alacaktýr. Yani düþüþten sonra uzun bir durgunluk dönemi.
Ve daha önemlisi (V ve U harflerinin ima ettiðinden farklý olarak) yeniden
kendiliðinden bir büyümenin hiçbir güvencesi olmamasý. Ama öyle basit bir L
deðil. Alfabede bu krizi anlatacak harf olmadýðý için biz Þarlo L’si diyeceðiz.
Biliniyor, ölümsüz sinemacý Charlie Chaplin’in popüler olarak Þarlo diye bilinen karakteri, uzun, sivri uçlu pabuçlar giyer. Bu yüzden bu karakterin karikatürleri de bu uzun pabuçlarý özellikle vurgular. Þarlo biraz yatay çizgisi
uzun bir L gibi görünür. Ýþte krizin L’sinin yatay çizgisi, Þarlo’nun pabuçlarý
gibi uzun olacaktýr.
L harfinin öteki alternatiflere göre bir baþka avantajý var. V ve U kri-
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zin, eninde sonunda sermaye birikiminin ve büyümenin toparlanmasý ile
sonuçlanacaðýný varsayýyor. L harfinde ise krizin sonu belirsizdir. Çünkü büyük depresyonlar, baþta sýnýf mücadeleleri olmak üzere, siyasi, ideolojik, askeri, bütün alanlarda dev altüst oluþlara yol açar. Bunlarýn sonucunda dünyanýn
nereye varacaðý ise ancak sýnýf mücadelelerinin sonucuna göre belirlenir. Kim
bilir bu büyük depresyonun sonunda koskoca bir K harfi dünyanýn yeni durumunu en iyi temsil edecek harf haline de gelebilir!
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