Kapitalizmin kirilgan altyapisi

Sermayeyi tehdit eden kriz olasiliklari
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Kuskusuz,
bir toplumda kapitalizmin
,
bitimsiz döngüsel serüveninin çikis,
Marx'a göre arti-degerin
kaynagi
˘
˘
alabilmesi, sermayenin o ülkede,
karsiligi
, ˘ ödenmemis, emektir. Kapitalist
ya da o semtte yatirim
o yörede, o sehirde,
,
emekçiyi degil,
˘ emekçinin emek-gücünü satin
yapmaya ikna edilmesiyle mümkün olur.
ise emekçinin ertesi gün tekrar
, ˘
Bunun bir nedeni sermayenin küresel olarak alir. Karsiliginda
mesai basi
, yapabilmesini mümkün kilabilecek(!),
dagilmis
esitsiz
˘
,
, olmasidir. Böylece çeperdeki
arasinda sermayeye kâr hadlerini miktari toplumsal olarak belirlenmis, bir ücret
cografyalar
˘
verir. Bu ücretin miktari o toplumsal yapidaki
sorunsuz bir biçimde ençoklayabilecegi
˘
orani ile ters orantilidir. Ekonomi büyüdük,
için kiran issizlik
saglayabilmek
en uygun kosullari
˘
,
çe issizlik
azalir; issizlik
azaldikça ücretler yükselir;
,
,
Ne var ki bu
kirana bir rekabet baslar.
,
ücretler yükseldikçe kâr hadleri. düser;
kâr hadleri,
˘ kosul
rekabeti mümkün kilan bir diger
,
nin düsmesi
ise kriz demektir. Isçilerin
örgütlenmis,
,
,
“kalkinma”yi bas, taci, kapitalizmi de ona
olmasi da onlarin pazarlik güçlerini arttiracagindan
˘
“tek yol”u ilan eden iktisat
ulasmanin
,
.
sermaye sendikalardan pek hazzetmez.
ideolojisi ve bu ideolojiyi ve dolayisi ile
solun
ekonominin kendisini tabulastiran,
,
da müzdarip oldugu,
˘ egemen
sinisizmdir.
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Sermayenin bitimsiz döngüsü gerçekte
her bir bogumunda
patlak verebilecek
˘
kriz tehditlerinden müzdarip, sürekli
yeniden-üretilmesi gereken, devletin himayesi"Görevli olmayan giremez!" Kapitalizmin en
ne, hukugun
˘ düzenleyici çerçevesine,
mahrem yeri, metalarin üretildigi
˘ ve depolanordunun ve polisin bilek gücüne,
digi
˘ "fabrika"dir. Emekçiler "fabrika"nin
demokrasinin fantazisine ve iktisat
kapi esiginden
geçtikleri anda tüm hukuki haklarin, ˘
ideolojisinin ekonomiyi tabulastiran
,
dan feragat etmek zorunda kalirlar. Baska
bir degisle
˘ ,
,
söylemine muhtaç, pekâlâ da bitimli
demokrasi "fabrika"nin kapisindan içeri giremez.
olabilecek bir döngü. Ne var ki, kriz "edebi˘ isçinin
Kapitalistin derdi emek-gücünü satin aldigi
,
yati" bizi kapitalizmin çöküsünü
bekleyen
,
sarfettigi
˘ emek miktarini ve kalitesini ençoklamaktir.
kaderci Marksistlerin düstügü
, ˘ hataya
Bunun bir yolu emekçiyi disipline eden teknolojilerdüsürmemeli.
Tam tersine, bu bilgi bizi "Her,
den, bir yolu da sermaye-yogun
˘ teknoloji kullanmakkesten yetenegine
˘ göre, herkese ihtiyacina
tan geçer. Ne var ki, ilk yol yeni bir masraf kapisi açgöre!" düsturu isiginda
yeni ve farkli bir
, ˘
arken, ikincisi sömürü oranlarinin düsmesine
neden
,
ekonomiyi bugünden insa
, etmeye ve
olur.
bu yeni düzenin kendine özgü
çeliski
˘ ,
, ve krizleri ile bogusmaya
yöneltmeli.
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Her ne kadar çeperin yatirim,
istihdam, kalkinma vs. ugruna
˘
sermayeye ihtiyaci varsa, sermayenin de kendini yeniden-üretebilmek
için Para hâlinden Meta hâline
dönüserek,
arti-deger
,
˘ üretimine
soyunmaya ihtiyaci vardir. Toplumsal bir süreç olarak arti-deger
˘ üretimi ancak meta iliskileri
yayginlasirsa
,
,
mümkün olabilir. Ne var ki, çoklukla piyasalarda vücud bulan
meta iliskileri yoktan varolmaz;
tasarlanmalari, insa
, edilmeleri,
yeniden-üretilmeleri gerekir.
Baska
bir degisle
˘ , sermaye
,
kendi varlik kosullarini
,
kendisi üretemez, devlet vb.
kurumsal ajanlarin yardimina
muhtaçtir.
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Kapitalizmin "yaratici yikiciligina"
˘
Üretilen metalar eger
˘ satilamazsa ve sermaye meta hâlinden
methiyeler dökenlerin heveslerini
para hâline geri dönmezse, Marx'in "realizasyon" krizi adini
kirmak pahasina, son yüzyildaki bütün
verdigi
˘ sorunla karsilasir
, kapitalizm. Büyük burjuva, tilki iktisatçi
önemli teknolojik gelismelerin
devlet
,
John Maynard Keynes "realizasyon" sorununu efektif talebi
ve ordu himayesi altinda gerçeklestigi, ˘
atesleyerek
çözmeyi önerecektir. Efektif talebi ateslemenin
bir
,
,
ni hatirlatmak gerekiyor. Ne var ki,
yolu ortalama emekçinin cebine giren paranin miktarini
"üretim araçlari" tabiri sadece teknolojik
yükseltmek ise bir digeri
yatirim yaparak
˘ de devletin dogrudan
˘
aygitlari imlemiyor. Petrol vb. ham
istihdami arttirmasidir. Ve fakat, her iki çözüm de sermayenin
maddeler de üretim araçlari arasinda
önüne baska
çeliskiler
koyar (Bkz. 4). Günümüzde sermaye
,
,
sayilmali. Günümüzde sermaye içi müca"realizasyon" sorununu iki önemli toplumsal teknolojiyi
˘ gruplar karsisinda
delede bir gruba diger
,
kullanarak çözüyor. Bir yandan kültür/eglence/reklam
˘
avantaj saglayan
en önemli olgulardan
˘
endüstrisi kendini arzularin asla tatmin edilemez mantigina
˘
biri o grubun ayni mali diger
˘ gruplardan
eklemleyerek tüketimi pompalarken diger
˘ yandan da finans
daha ucuza (ya da daha hizli) üretibiliyor
kapital bireysel borçlanma aygitlari ile sürekli
olmasidir. Daha ucuz (ya da hizli) üreten
düsmekte
olan reel ücretlere ragmen
talebi ayakta tutma,
˘
kapitalist, diger
˘ kapitalistlerden arti-deger
˘
yi becermektedir. Ne var ki bu ince dengenin de kendine
hortumlar. Ortadogu'nun
ABD tarafindan
˘
özgü çeliskileri
vardir. ABD'de yeni çikan acimasiz iflas
,
isgali
ile birlikte yeniden hortlayan kolonya,
yasalari, 900 milyar dolara varan bireysel borçlarin
lizm, sermayenin gücünün degil,
˘ tam tersine
geri ödenmesini garantiye almak isteyen finans
savasa
, girmeye mecbur kalacak kadar derin bir
kapitalin bile artik, Althusser'in tabiri ile, "devletin
krizde oldugunun
göstergesidir.
˘
baskici aygitlarina" basvurmak
zorunda kaldigini
,
˘
gösterir.
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Sermayenin Hâlleri:
P: Para, Finans Kapital
M: Meta, Ticari Kapital
Ü: Üretim, “Sanayi” Kapital
P’>P ; M’>M
.
Kaynak: Karl Marx, Kapital Ikinci
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