Marksist Geliflme
Kuramlar› 2
G‹R‹fi
Bu ünitede, kapitalizmin geliflimini tarihsel olarak analiz eden Düzenleme Okulu’nun yaklafl›m› ele al›nmaktad›r. Düzenleme Okulu kapitalizmin geliflme evrelerini farkl› sermaye birikim süreçleriyle analiz etmektedir. Bu çerçevede, ilk olarak,
düzenleme okulunun temel kavramsal çerçevesi özetlenmektedir. ‹kinci olarak,
yayg›n birikim rejiminin genel özellikleri aktar›lacakt›r. Üçüncü olarak, yo¤un birikim rejimi: Fordizm ve fordist krizin nedenleri aç›klanacakt›r. Son olarak, yal›n (esnek) birikim rejimi: post-fordizmin genel özellikleri üzerine durulacakt›r.

DÜZENLEME OKULU
Düzenleme Okulu, kapitalizmin geliflmesini ve azgeliflmiflli¤i tarihsel bir bak›fl aç›s›yla ele almaktad›r. Bu okul, kapitalizmin geliflme evrelerini farkl› sermaye birikim rejimleri temelinde analiz etmektedir. Düzenleme Okulu kendi içinde farkl›
teorik yaklafl›mlar› bar›nd›rmaktad›r. Ancak bu yaklafl›mlar›n ortak noktas› kapitalizmin her bir döneminin kendine özgü farkl› kültür, kurum ve de¤erleriyle birlikte ele alarak analiz etmesidir (fiahin, 2000, s.169-173). Kapitalizm farkl› birikim
rejimleriyle varl›¤›n› sürdürmektedir. Her bir birikim rejimine denk düflen farkl›
düzenleme tarzlar› vard›r. Birikim rejiminin varl›¤›n› sürdürmesi, bu farkl› düzenleme tarzlar›yla sa¤lanmaktad›r. Bu kuram›n, bilinen en önemli kavramlar›ndan biri Fordizm’dir. Fordizm; kapitalizmin ‹kinci Dünya Savafl› sonras› birikim rejimine verilen add›r. Ünitenin daha sonraki bölümlerinde üzerinde durulacak olan fordizm, birbirine ba¤lanm›fl üretim hatlar›ndan oluflan ve iflçi s›n›f›n›n kitlesel tüketimine dayanan bir birikim rejimidir (Kotz, 1990; aktaran fiahin, 2000, s.174).
SIRA S‹ZDE
Düzenleme teorisinin Amerika ve Fransa’daki temsilcilerini araflt›r›n›z.
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Ar›n’a (1986, s.107) göre, düzenleme okulu temel olarak “kapitalist üretim tarD Ü fi Ü N E L ‹ M
z›n›n belirleyici yap›s›n›n kendini yeniden üretebilmesinin ve istikrar›n›n, dönüflümlerinin tahlillerini içerir. Kapitalist krizler, çözümlemenin odak noktalar›ndan
O R U kapitalizmin
birini oluflturmakla birlikte, kapitalist düzenleme kuram› esas Solarak
geliflmesini bir bütün olarak ele al›r”. Ar›n’a göre (1986, s.107-110) düzenleme kuram›n›n kapitalizm analizi üç farkl› soyutlama düzeyini içeren kapsaml›
D ‹ K K A T bir çerçeve sunmaktad›r. Düzenleme kuram›n›n birinci soyutlama düzeyi, kapitalist üretim tarz› ve kapitalist üretimin genel yasalar›n› içermektedir. Kapitalist toplumun
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birikim rejimleri temelinde
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N N

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

96

Düzenleme okulu, kapitalist
üretimin geliflme yasalar›n›n
dünya çap›ndaki iflleyiflini
“birikim rejimleri” ve
“düzenleme biçimi”
kavramlar›yla inceler.

Düzenleme kavram›,
kapitalist sistemin bir bütün
olarak iflleme biçimini,
toplumsal iliflkilere denk
düflen ekonomik süreçlerin,
yap›lar›n ve kurumsal
biçimlerin bütünlü¤ünü
anlatmaktad›r.

Kapitalist geliflme, kopufllar
ve niteliksel de¤iflimleri
içerir. Kapitalist sistem,
kendi varl›¤›n› sürdürürken
belli dönemlerde krizlerle
karfl›lafl›r. Kriz
dönemlerinde, toplumsal
kurumlar zay›flamakta,
toplumsal çeliflkiler
keskinleflmekte ve bütün
olarak kapitalist toplumun
kendi varl›¤›n›
sürdürmesinin koflullar›nda
köklü de¤iflimler
yaflanmaktad›r.

Toplumsal De¤iflme Kuramlar›

yeniden üretimi sadece üretim süreciyle ilgili de¤ildir. Kapitalist üretim tarz›n›n
sürdürülmesi üretim d›fl›ndaki siyasal, kültürel, ideolojik ve kurumsal yap›lar› ve
alanlar› da içermektedir. Toplumsal yeniden üretimin gerçekleflmesinde (kapitalizmin bir bütün olarak kendini devam ettirmesi), hangi alan ve süreçlerin belirleyici
oldu¤u tart›flmal›d›r. Bu tart›flmalarda yer alan yaklafl›mlardan bir k›sm›, altyap›n›n
(üretim), toplumsal yeniden üretimin sa¤lanmas›nda belirleyicili¤ini savunmaktad›r. ‹kinci yaklafl›ma göre, ekonomik, siyasi ve ideolojik yap›lar bir bütün olarak
kapitalist toplumun yeniden üretiminin temel unsurlar›d›r ve en son noktadada
ekonomik yap›lar belirleyicidir. Düzenleme kuram›, yeniden üretimin belirleyici
unsuru olarak üretime öncelik tan›makla birlikte, toplumsal yeniden üretimi genifl
bir çerçevede ele almakta ve siyasal, kültürel ve ideolojik yap›lar› da bu sürece dahil etmektedir. Yani toplumsal yeniden üretim, bütün iliflkileri kapsamaktad›r. Düzenle kuram›n›n daha alt ve ikinci soyutlama düzeyinde, kapitalist geliflme aflamalar› incelenir. Bu soyutlama seviyesinde, kapitalist üretim tarz›n›n tarihsel olarak ald›¤› biçimler analiz edilir. Kapitalist üretimin geliflme yasalar›n›n dünya çap›ndaki iflleyifli “birikim rejimleri” ve “düzenleme biçimi” kavramlar›yla incelenir.
“Kapitalist üretim tarz›n›n ifade etti¤i iliflkiler zaman içinde farkl› biçimler al›rlar.
Yeniden biçimlenmeyi belirleyen iliflkiler kapitalist krizlerdir” (Ar›n, 1986, s.109).
Düzenleme kuram› üçüncü soyutlama seviyesinde toplumsal formasyonlar incelenir. Bu düzeyde, dünya kapitalist sistemin birbiriyle eklemlenmesi ve her bir
özgül toplumsal formasyonlarda ekonomilerin geliflmesi, geçifl dönemleri ve birbiriyle eklemlenmesi analiz edilir (Ar›n, 1986, s.110).
Düzenleme kavram›, kapitalist sistemin bir bütün olarak iflleme biçimini, toplumsal iliflkilere denk düflen ekonomik süreçlerin, yap›lar›n ve kurumsal biçimlerin bütünlü¤ünü anlatmaktad›r. Düzenleme kuram› kapitalist toplumun, yeni
mekanizmalar, yap›lar ve kurumlar yaratarak; yeniden üretimini (devaml›l›¤›) nas›l
sa¤lad›¤›n› inceler. Kapitalist toplumun devaml›l›¤›n› sa¤layan koflullar zaman içinde de¤iflmektedir. Kapitalist geliflme, kendi içinde kopufllar ve niteliksel de¤iflimlerle birlikte sürmektedir. Kapitalist sistem, kendi varl›¤›n› sürdürürken belli dönemlerde krizlerle karfl›lafl›r. Kriz dönemlerindeyse toplumsal kurumlar zay›flamakta, toplumsal çeliflkiler keskinleflmekte ve bütün olarak kapitalist toplumun
kendi varl›¤›n› sürdürmesinin koflullar›nda köklü de¤iflimler yaflanmaktad›r. Düzenleme kuram›, temel olarak kapitalist toplumsal sistemin dönüflmesi, sistemin iç
tutarl›l›¤›, iç tutarl›l›¤›n sa¤land›¤› koflullardaki evrim ve üretim iliflkilerinde dönüflüme yol açan koflullar› inceler. Ayr›ca toplumsal mücadelenin ald›¤› biçimler, mücadele koflullar›ndaki de¤iflimler, üretim tarz›n›n dönemsel ve yap›sal krizler, krizlerin getirdi¤i dönüflüm aflamalar› ve bu krizlerin yeni bir tarihsel dönüflüme yol
aç›p açmayaca¤›yla ilgili sorular sormaktad›r (Ar›n, 1986, s.112-113).
Düzenleme kuram›n›n temel kavramlar›ndan olan birikim rejimi, “kapitalist
geliflmenin farkl› var olma biçimlerini yans›tan kapitalist aflamalar (dönemler) aras›ndaki ayr›mlar›, düzenleme biçimi farkl›l›klar›n›” incelemek için kullan›lan kuramsal bir kategoridir. Ayn› zamanda, ‘birikim sistemi’, ‘birikim modeli’, ‘birim tarz›’ terimleri de birikim rejimi kavram›n›n yerine kullan›labilmektedir. Düzenleme
tarz›, “farkl› kapitalist geliflme aflamalar›nda var olan birikim rejiminin istikrar›n› ve
yeniden üretimini sa¤layacak koflullar›n (üretim iliflkilerinin, toplumsal yap›lar›n,
toplumsal kurumlar›n ve normlar›n) bütününü oluflturur” (Ar›n, 1986, s.114).
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Düzenleme kuram›n›n kapitalist geliflmenin evrelerinin ele al›fl›nda kriz kavram›
ve kriz çözümlemesi önemli bir yer tutar. Düzenleme kuram›, krizleri, iktisadi dalgalanmalar ve yap›sal krizler olmak üzere iki düzeyde ele almaktad›r. ‹ktisadi krizler
ekonomik faaliyet düzeyinde inifl ç›k›fllar› ifade eder. ‹ktisadi krizler, konjonktür ve
küçük krizler terimleriyle de ifade edilmektedir. ‹ktisadi krizler (küçük krizler), büyüme ve geniflleme dönemlerinde de ortaya ç›kabilir. Yap›sal krizlerse (büyük krizler)
düzenleme tarz›n›n birikim rejiminin devam›n› sa¤layamad›¤› durumlar› anlat›r. Yani,
düzenleme tarz›n›n birikim rejiminin yeniden üretimini sa¤layamad›¤› durumlar› içerir. Düzenleme kuram›, “birikim rejimi ve düzenleme tarz›” kategorileriyle kapitalist
geliflmenin evrelerini ve kapitalizmin yeniden üretim koflullar›n› analiz ederken, genel olarak meta ve para iliflkisi, ücret iliflkisi, kapitalist rekabet iliflkisi gibi temel kavramlar üzerinde odaklaflmaktad›r. Kapitalizmde yaflanan krizler, devletin rolü, meta ve
para iliflkisi, ücret iliflkisi ve kapitalist rekabet iliflkisi kategorilerinde meydana gelen
temel dönüflümler aç›s›ndan incelenir (Ar›n, 1986, s114).
Düzenleme kuram›nda, birikim modelleri temel olarak ‘yayg›n’ ve ‘yo¤un’ birikim
rejimleri olarak analiz edilmektedir. Ancak, kapitalist geliflmenin dönemleri farkl› bak›fl
aç›lar›yla da s›n›fland›r›lmaktad›r. Örne¤in; Lipietz, (1986 aktaran fiahin, 2000, s.188189) 1850 y›l›ndan bu yana geliflen süreci afla¤›daki gibi dönemlere ay›rmaktad›r:
• Üretim araçlar› üzerinde yo¤unlaflmay›, bilgi düzeyi yüksek, profesyonel iflçilere dayal› yayg›n büyümeyi içermektedir. Ekonomide fiyatlar, ücretler ve
üretim düzeyi rekabetçi düzenlemelerle belirlenmektedir. Genel olarak 19.
yüzy›l›n büyük depresyonu bu döneme hakimdir.
• Kapitalizmin ilk büyük krizidir. Emek piyasas›nda önemli bask›lar oluflmufl
ve üretim ç›kt›lar›n›n da¤›l›m›nda fliddetli savafllar yaflanm›flt›r. Piyasada arz
ve talep iliflkisinin ayarlanmas› baflar›s›zl›kla sonuçlanm›flt›r
• Yaflanan krizlerin düzelmesi, iflçi s›n›f› ve sat›n alma gücünün istikrar›, kapitalistler aras› tekelci bir yap›n›n sa¤lanmas›yla gerçekleflmifltir. Düzenleme
tarz›ndaki iyileflmeye ek olarak, birikim rejiminde de dönüflümler yaflanm›flt›r. Üretim sürecinde Taylorist uygulamalar›n ilk etkileri görülmeye baflland›¤› sürece girilmifltir.
• Birinci Dünya Savafl› sonras›, Fordist ve Taylorist metodla üretim, tüm dünyaya yay›lmaya bafllam›flt›r. 1920’lerin son büyük krizi atlat›l›rken yo¤un birikim rejiminin de ilk belirtileri görülmeye bafllanm›flt›r.
• 1930-45 büyük krizi olarak isimlendirilen dönem, küresel düzenleme tarz›n›n tamamen saf durumudur. Ücretli kesimin tüketimini büyütecek normlar›n birlefltirilmesinde baflar›s›z olunmufltur.
• ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra kitlesel üretime efllik eden kitlesel tüketim
f›rsatlar› oluflmufltur. Ekonomide tekelci düzenlemeler güçlenmifltir. Fordizm olarak adland›r›lan bu yeni birikim rejiminde dolayl› ücretler, kredi
olanaklar› ve devlet müdahalesiyle birlikte bütün iliflkiler yeniden yap›land›r›lm›flt›r.
• Son olarak günümüzün krizi olarak adland›r›lan birikim rejiminin ve düzenleme tarz›n›n krizidir. 19. yüzy›ldan bu yana yaflananlar›n birleflmesinden ve
kar›fl›m›ndan oluflan büyük bir krizdir. Birikim rejimi yönünden, Taylorist
verimlilik tükenmifl, fordist üretim sürecinde karl›l›k oran› düflmüfltür. Düzenleme yönünden, devletler aras›ndaki rekabette yar›flmac› bir durgunluk
yaratm›flt›r (fiahin, 2000, s. 188-189).
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Birikim rejimi, “kapitalist
geliflmenin farkl› var olma
biçimlerini yans›tan
kapitalist aflamalar
(dönemler) aras›ndaki
ayr›mlar›, düzenleme biçimi
farkl›l›klar›n›” incelemek
için kullan›lan kuramsal bir
kategoridir.
Düzenleme tarz›, “farkl›
kapitalist geliflme
aflamalar›nda var olan
birikim rejiminin istikrar›n›
ve yeniden üretimini
sa¤layacak koflullar›n
(üretim iliflkilerinin,
toplumsal yap›lar›n,
toplumsal kurumlar›n ve
normlar›n) bütününü
oluflturur”.

Düzenleme kuram› krizleri,
iktisadi dalgalanmalar ve
yap›sal krizler, olmak üzere
iki düzeyde ele almaktad›r.
‹ktisadi krizler ekonomik
faaliyet düzeyinde inifl
ç›k›fllar› ifade eder. ‹ktisadi
krizler (küçük krizler),
büyüme ve geniflleme
dönemlerinde de ortaya
ç›kabilir. Yap›sal krizlerse
(büyük krizler)
düzenleme tarz›n›n birikim
rejiminin devaml›l›¤›n›
sa¤layamad›¤› durumlar›
anlat›r.
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‹lk birikim ve kapitalist
üretim tarz›n›n yerleflmesi
19. yüzy›l›n ortas›na kadar
süren dönemi
kapsamaktad›r. 19. yüzy›l›n
ortalar›ndan I. Dünya
Savafl›’na kadar süren
dönemde yayg›n ve rekabetçi
düzenleme tarz› hakimdir.
II. Dünya Savafl› sonras›
dönem kapitalizmin yo¤un
birikim rejimi ve tekelci
düzenleme biçimidir. Bu
dönem kendi içinde ikiye
ayr›lmaktad›r: Birincisi,
fordizmin yükselme dönemi.
‹kincisi, 1960’lar›n ikinci
yar›s›ndan sonraki fordizmin
krizidir.

Mutlak art› de¤erin elde
edilmesi çal›flma saatlerinin
uzat›lmas› ya da ücretlerin
düflürülmesiyle; nispi art›
de¤erin elde edilmesiyse
üretimin yo¤unlaflmas› ve
üretimin niteli¤inin
artt›r›lmas›yla (bilimsel ve
teknolojik yöntemlerin
kullan›lmas›yla)
sa¤lanmaktad›r.

Toplumsal De¤iflme Kuramlar›

Ar›n (1986, s.114-115) kapitalist geliflmenin aflamalar›n› De Vorey’e dayanarak
flöyle s›ralamaktad›r:
• 19. yüzy›l›n ortas›na kadar süren dönem: kapitalist üretim tarz›n›n yerleflmesi ve ilk birikim.
• 19. yüzy›l›n ortalar›ndan Birinci Dünya Savafl›’na kadar süren dönem:
yayg›n birikim rejimi ve rekabetçi düzenleme tarz›.
• ‹ki dünya savafl› aras›n› kapsayan geçifl dönemi: yayg›n birikim rejimi ve rekabetçi düzenleme biçiminden bir sonrakine geçiflin krizleri ve dönüflümleri.
• ‹kinci Dünya Savafl› sonras› dönem (Fordizm dönemi): yo¤un birikim rejimi ve tekelci düzenleme biçimi. Bu da kendi içinde ikiye ayr›lmaktad›r:
Fordizmin yükselme dönemi ve 1960’lar›n ikinci yar›s›ndan sonraki Fordizmin
krizi.
Ar›n’a göre (1986, s.115) kapitalist geliflme aflamalar›n›n bu dönemlefltirme
biçiminin ay›r›c› özelli¤i üretimin toplumsallaflma derecesidir ve ekonominin her düzeyinde toplumsallaflma derecesinin artmas›d›r. Yayg›n birikim
rejiminin yo¤un birikim rejiminden ay›r›c› özelli¤i “art›k de¤er üretimi ve
mülk edinilme biçiminde de¤iflme, mutlak art›k de¤er üretiminden nispi art›k de¤er üretimine geçifltir” (Ar›n, 1986, s.115). Mutlak art› de¤erin elde
edilmesi, çal›flma saatlerinin uzat›lmas› ya da ücretlerin düflürülmesiyle nispi art› de¤erin elde edilmesi üretimin yo¤unlaflmas› ve üretimin niteli¤inin
artt›r›lmas›yla (bilimsel ve teknolojik yöntemlerin kullan›lmas›yla) sa¤lanmaktad›r (fiahin, 2000, s.193). Ar›n’a göre, mutlak art› de¤erden nispi art› de¤ere dönüflüm ücretli eme¤in var olma koflullar›nda, sermayenin rekabet
iliflkilerinde, para, kredi iliflkilerinde, bu süreçte devletin düzenleme rolüne
iliflkin önemli ve köklü de¤iflimlere neden olmufltur (1986, s.115). Ünitenin
bundan sonraki bölümünde ele al›nacak farkl› birikim rejimleri bu dönüflümler çerçevesinde incelenecektir. Düzenleme kuram›n›n kapitalist geliflme evreleri üç temel birikim rejimi temelinde ele al›nmaktad›r:
• Yayg›n birikim rejimi
• Yo¤un birikim rejimi: Fordizm,
• Yal›n (esnek) birikim rejimi: Post-Fordizm (fiahin, 2000, s. 192).

YAYGIN B‹R‹K‹M REJ‹M‹
Düzenleme kuram›na göre, yayg›n birikim rejimi sanayi devrimini izleyen dönemde ortaya ç›km›flt›r. 19. yüzy›l›n ortalar›ndan Birinci Dünya Savafl›’na kadar olan
kapitalist geliflme yayg›n birikim rejimi olarak isimlendirilmektedir. Birinci Dünya Savafl› ile ‹kinci Dünya Savafl› aras›ndaki dönem yayg›n birikim rejiminin
kriz aflamas›d›r (Ar›n, 1986; fiahin, 2000). Yayg›n birikim rejiminin en önemli
ay›r›c› özelli¤i mutlak art› de¤er üretimidir. Kapitalist sistemin uluslararas› düzeyde genifllemesi mallar›n ithalat ve ihracat›na dayanmaktad›r. Devletin ekonomi
üzerindeki rolü asgari düzeyde ve oldukça s›n›rl›d›r (Ar›n, 1986, s.118).
Yayg›n birikim rejiminde, art› de¤erin yarat›lmas› ve ço¤alt›lmas› mevcut teknolojiyle sürdürülmektedir. ‹lerlemifl teknolojiyle verimlilik art›fl› yerine, var olan teknolojiyle verimlilik art›fl› sa¤lanmaktad›r. Bu da çal›flma sürelerinin uzat›lmas› yoluyla art› de¤erin art›r›lmas› anlam›na gelmektedir. Yani, yayg›n birikim rejiminde
çal›flma sürelerinin uzat›lmas›yla mutlak art› de¤er üretimi sa¤lanmaktad›r. Bundan
dolay›, o dönemde iflçilerin çal›flma sürelerinin uzat›lmas›na karfl› verdikleri savafl,
s›n›f mücadelesinin en önemli konular›ndan birini oluflturmaktad›r (Ar›n, 1986,
s.118). Yayg›n birikim rejiminde, iflgücünün önemli bir k›sm› üretim araçlar›n›n

5. Ünite -Marksist Geliflme Kuramlar› 2

mülkiyetinden kopmam›flt›r ve ücretli iflgücü toplumun bütün kesimlerinde yayg›nlaflmam›flt›r. ‹nsanlar›n yaflamlar›n› sürdürmeleri veya emekgücünün yeniden
üretimi tar›mda ve sanayide üretilen ürünlere dayanmaktad›r. Tar›msal üretim,
emek gücünün yeniden üretiminde önemli bir rol oynamaktad›r. Ayr›ca, bu dönemde üretime kat›lamayan iflsizlerin, hastalar›n, yafll›lar›n ve çocuklar›n bak›m›/yeniden üretimi, devlet düzenlemesinin d›fl›nda, aile ve gönüllü kurulufllar taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. ‹flçilerin ifle al›nmas› ve ücretlerin belirlenmesi bireysel
sözleflmelerle sa¤lanmaktad›r. Bu iliflkiler, iflgücü piyasalar›n›n rekabetçi koflullar›
taraf›ndan belirlendi¤i için, ücret art›fllar›, verimlilik art›fllar› ve fiyat art›fllar› güçlü
de¤ildir. Ücretler ekonominin canland›¤› dönemlerde artmakta, duraklama dönemlerindeyse düflmektedir. Bu geliflmelere ba¤l› olarak iflgücü rezervi düflmekte
ya da artmaktad›r. Ücretler seviyesinin belirlenmesi, bunda etkili olan kurum ve
yap›lar genellikle iflverenin lehine ifllemektedir (Ar›n, 1986, s.118-119).
Yayg›n birikim rejiminde rekabetçi piyasa koflullar› hâkimdir. Piyasan›n rekabetçi yap›s›, üretim miktar›n› ve fiyatlar› belirlemektedir. Teknolojik geliflmeler, üretim
araçlar› üreten sektörlerde görülürken; tüketim mallar› üreten birimlerde ilerlemeler
daha yavaflt›r. Ulusal pazar›n yetersizlikleri d›fl pazarlarla afl›lmaya çal›fl›lmaktad›r.
D›fl pazarlarla olan iliflki hammadde al›m›na ve mamul madde sat›m›na dayanmaktad›r. Para sisteminde maden standard› yayg›nd›r. Bankac›l›k sistemi, para iliflkilerini
düzenleme aç›s›ndan zay›f bir güce sahiptir. Para alt›n standard›na ba¤l›d›r ve kredi
yaratma olanaklar› da maden paran›n miktar›na ba¤l›d›r. Rekabetçi düzenlemede,
bankalar›n korunmas› güçlü olmad›¤› için bankalar kredi ve mevduat krizleriyle daha fazla karfl›laflmaktad›r. Yayg›n birikim rejiminde krizler afl›r› birikim, afl›r› üretim
ve yetersiz tüketim olarak ortaya ç›kmaktad›r. Ürettikleri mallar› satamayan firmalar
iflas etmektedir. Ayn› zamanda firmalar›n borçlar›n› bankaya ödeyememeleri bankalar›nda iflas etmelerine neden olmaktad›r. Krizlerin afl›lmas›n›n yollar›ndan biri, rekabetçi kriz düzenleme mekanizmas›yla fiyatlar›n ve dolay›s›yla sermayenin karl›l›k
oran›n›n düflürülmesidir (sermayenin de¤ersizleflmesi). Bu koflullarda, baz› firmalar
yok olurken yeni teknik ve düflük maliyetle üretim yapan di¤er firmalarsa ayakta kalabilir. Sermayenin afl›r› birikimi bir bütün olarak sermayenin de¤ersizleflmesiyle sonuçlan›r. Bu dönemde devlet, genel olarak ekonomik faaliyetlerin yasal çerçevesini
düzenleme ifllevi görmektedir. Devlet, do¤rudan ekonomiye müdahale etmez. Bundan dolay› da piyasada ücretlerin ve fiyatlar›n hem kriz döneminde, hem de ekonominin geniflleme döneminde belirlenmesi devletin müdahalesi d›fl›nda rekabetçi piyasa mekanizmalar›yla düzenlenir (Ar›n, 1986, s.119-120).
1870’li y›llarda bafllayan ilk büyük kriz, 19. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru yayg›n birikim rejimini derinden etkilemifltir. Bu dönemden sonra, “sermaye birikimi giderek daha çok nispi art›k de¤er üretimine dayanmaya” (Ar›n, 1986, s.121) bafllam›flt›r. Nispi art› de¤er üretimi, emek sürecinin örgütlenmesinde meydana gelen baz›
de¤iflimlerle sa¤lanm›flt›r. Emek sürecinin bu yeni örgütlenmesinin ad› Taylorizm’dir. Özellikle Amerika’da, geçifl dönemindeki birikim rejiminin temel özelli¤i
Taylorizm’dir. ‹ki savafl aras› geçifl ve kriz aflamas› olarak tan›mlanmaktad›r. (Ar›n,
1986; fiahin, 2000). Ar›n’a göre, Taylorizm’in hem ortaya ç›kt›¤›, hem de yerleflmeye bafllad›¤› dönemde “mutlak art›k de¤er üretimiyle nispi art›k de¤er üretimi birbiriyle s›k› s›k›ya ba¤lanm›flt›r” (1986, s.121).
Taylorizm, Amerika Birleflik Devletleri’nde 1880-1890 y›llar›nda; sistematik yönetim hareketinden ortaya ç›km›flt›r. Kapitalist üretimin örgütlenmesinde oldukça
etkili olan Taylorizm, Frederick Winslow Taylor taraf›ndan gelifltirilmifltir. Taylor
“Bilimsel Yönetimin ‹lkeleri” (1911) adl› kitab›nda Taylorizm’in temel ilkelerini ka-
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Yayg›n birikim rejiminin en
önemli ay›r›c› özelli¤i mutlak
art› de¤er üretimidir. Yayg›n
birikim rejiminde, iflgücünün
önemli bir k›sm› üretim
araçlar›n›n mülkiyetinden
kopmam›flt›r ve ücretli
iflgücü toplumun bütün
kesimlerinde
yayg›nlaflmam›flt›r. ‹flçilerin
ifle al›nmas› ve ücretlerin
belirlenmesi bireysel
sözleflmelerle
sa¤lanmaktad›r.

Yayg›n birikim rejiminde
rekabetçi piyasa koflullar›
hâkimdir. D›fl pazarlarla
olan iliflki hammadde
al›m›na ve mamul madde
sat›m›na dayanmaktad›r.
Para sisteminde maden
standard› yayg›nd›r.
Bankac›l›k sistemi, para
iliflkilerini düzenleme
aç›s›ndan zay›f bir güce
sahiptir. Devlet, do¤rudan
ekonomiye müdahale etmez.
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Taylorizm Amerika Birleflik
Devletleri’nde 1880-1890
y›llar›nda sistematik
yönetim hareketinden ortaya
ç›km›flt›r. Kapitalist üretimin
örgütlenmesinde oldukça
etkili olan Taylorizm,
Frederick Winslow Taylor
taraf›ndan gelifltirilmifltir.

Taylorizm, kafa ve kol
eme¤inin ayr›ld›¤›, yap›lacak
her iflin önceden en ince
ayr›nt›s›na kadar
belirlendi¤i, ifllerin s›k›
denetim ve kontrol alt›nda
tutuldu¤u, iflçilerin her türlü
beceriden, üretimin
bilgisinden kopar›ld›¤› ve
iflçilerin yabanc›laflt›¤› bir
örgütlenme sistemidir.

Yayg›n birikim rejiminin
krizi, afl›r› üretimden
kaynaklanan ve tüketim
eksikli¤i olarak ortaya ç›kan
bir mutlak art› de¤er krizi
olarak tan›mlanmaktad›r.
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leme alm›flt›r. Ona göre, insanlar do¤ufltan günahkâr ve aptald›r. ‹nsan do¤al içgüdülerinden kaynakl› olarak, yapt›klar› ifli kolaya alma ve kaytarma e¤ilimi içine girerler. Bundan dolay› da iflçilerin ifllerini aksatmadan ve yavafllatmadan yapmalar›n› sa¤layan koflullar›n yarat›lmas› gerekmektedir. Taylor’un yaklafl›m›n›n fabrikalarda uygulanmas› sonucunda iflçiler, tamamen pasif ve makinenin basit bir uzant›s› haline getirilmifltir. Taylorizm’in yönetim anlay›fl›n›n uygulamaya geçifli üç temel bafll›k alt›nda toplanmaktad›r:
• ‹flin tasar›m›
• ‹flin yap›l›fl›n›n kontrol edilme biçimi
• Kontrol biçiminin içerdi¤i istihdam ve ücret politikas›.
Taylor’a göre, üretim süreci sistematik olarak analiz edilmeli ve yap›lacak her
bir ifl daha önceden en ince ayr›nt›s›na kadar belirlenmelidir. Üretim sürecinin sistematik bir analizi yap›lmakta ve yap›lacak ifl küçük parçalara ayr›lmaktad›r. Yap›lacak her parça ifl için nas›l ve ne kadar zaman harcanaca¤› standart hale getirilmektedir. Buna ba¤l› olarak çal›flanlar› teflvik eden bir ücret sistemi oluflturulur.
Taylor’un gelifltirdi¤i bilimsel yöntemin alt›ndaki temel anlay›fl flunlard›r:
• Emek süreci iflçilerin becerilerinden tamamen ar›nd›r›lm›flt›r.
• Kafa ve kol eme¤i birbirinden ayr›lm›flt›r.
• ‹flçilere, sadece basit parçalara ayr›lm›fl ifl sürecindeki ifllerin nas›l ve ne kadar sürede yap›laca¤› talimat› verilmektedir. ‹flçilerden sadece bu talimatlara uymalar› beklenmektedir.
• Üretim bilgisi tümüyle yönetimde toplanmaktad›r.
• Yap›lan her iflin denetimi ve kontrolü sa¤lanmaktad›r.
Taylorizm uygulamas›yla, kapitalist emek sürecinde iflçi her türlü beceriden,
üretim bilgisinden ve zihinsel faaliyetten kopar›lmakta, vas›fs›zlaflt›r›lmakta, her
türlü küçük parça ifli yapan iflçiler de¤ersizlefltirilmektedir (Braverman, 1974 aktaran; Ansal, 1999, s.9-10).
Emek sürecinde ortaya ç›kan bu yeni Taylorist örgütlenme biçimiyle, yayg›n birikim rejiminde verimlilik art›fl› sa¤lanmaya bafllanm›flt›r. Üretim araçlar› üreten
sektörlerde ortaya ç›kan teknolojik yenilikler zaman içinde tüketim mallar› üreten
sektörlerde de kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Yayg›n birikim rejiminde bafllayan bu
de¤iflmeler rekabetçi düzenleme biçimi alt›nda geliflmektedir. Ancak 1930’lu y›llar›n büyük bunal›m› yayg›n birikim rejiminin üretim, bölüflüm ve dolafl›m iliflkileri
aras›ndaki çeliflkileri derinlefltirmifltir (Ar›n, 1986, s.121-122). Yayg›n birikim rejiminin krizi, afl›r› üretimden kaynaklanan ve tüketim eksikli¤i olarak ortaya ç›kan bir mutlak art› de¤er krizi olarak tan›mlanmaktad›r. Kriz, afl›r› üretime karfl› olmas› beklenen talebin olmamas› ve hatta talebin düflme e¤iliminde olmas›d›r. Lipietz’e göre (1993 aktaran, fiahin, 2000, s. 208), 1930’lar›n krizi yayg›n birikim rejiminin ilk krizidir ancak rekabetçi düzenlemeninse son krizidir. Sonuç olarak, “iki savafl aras›nda ortaya ç›kan büyük bunal›m mevcut birikim rejiminin de¤iflmeye bafllamas› sonucunda art›k eski düzenleme tarz›n›n var olan üretim, dolafl›m ve bölüflüm iliflkileri aras›ndaki çeliflkileri çözecek düzenlemeleri yapamamas›, gerekli kurum ve mekanizmalar› sa¤layamamas› sonucu ortaya ç›km›flt›” (fiahin, 2000, s.
208).
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‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra, kapitalist geliflme sürecinde yeni bir aflamaya
geçilmifltir. Bu yeni aflama Fordizm olarak isimlendirilmektedir. Bu dönemde, eski
yayg›n birikim rejiminin birçok özelli¤i de¤iflmifltir. ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra yeni birikim rejimi (yo¤un birikim rejimi) yeni düzenleme tarz›yla birlikte (tekelci düzenleme) varl›¤›n› sürdürmeye bafllam›flt›r (fiahin, 2000, s.208).

YO⁄UN B‹R‹K‹M REJ‹M‹: FORD‹ZM
Kapitalizmin ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonraki geliflme aflamas› fordizm olarak
isimlendirilmektedir. Bu kavram, ilk kez Gramsci taraf›ndan kullanm›flt›r. Onun kullan›fl biçimiyle fordizm, ABD’de Ford otomobil fabrikalar›nda uygulanan üretim
tekniklerini ifade etmektedir. Oysa Düzenleme Kuram›, “fordizm” kavram›yla ‹kinci Dünya Savafl› sonras›ndaki kapitalizmin kapsaml› dönüflümünü anlatmaktad›r.
Kavram, “yo¤un birikim rejimi kavram›n› ve buna tekabül eden tekeci düzenleme
biçimi kavram›n› beraberce içerir” (Ar›n, 1986, s.122). Di¤er yandan fordizm,
ABD’nin dünya kapitalist ekonomisinde hegemonya kurmas›n› ifade etmektedir.
Kitlesel üretim teknolojileri ABD’nin hegemonyas› alt›nda ileri kapitalist ülkelere
yay›lmaktad›r. Ancak üretim esas olarak ulusal temelde geliflmifltir. Fordist dönemde kitlesel üretim ve kitlesel tüketim aras›ndaki eklemlenme sonucu, art› de¤er üretimi, dolafl›m, bölüflüm ve tüketim iliflkileri özgül biçimler alm›flt›r. Düzenleme kuram›na göre, fordizm sadece kapitalist emek sürecinde bir üretim organizasyonu
de¤il esas olarak sermaye birikim rejimidir (Ar›n, 1986, s.122; Ansal, 1999, s. 12).
Yo¤un birikim rejimi olarak fordizm’in özü, yo¤un sermaye birikiminde muazzam bir genifllemenin sa¤lanmas›d›r. Yayg›n birikim rejiminden farkl› olarak bu
dönemde (yo¤un birikim rejimi: fordist) birçok fley de¤iflmifltir. Yayg›n birikim rejiminde üretim ve tüketimin toplumsallaflma derecesi düflüktür. Teknolojideki geliflmeler düflüktür ve üretim sürecinde yo¤un teknoloji kullan›m› yayg›n de¤ildir.
Eme¤in yeniden üretiminde sanayi mallar›ndan daha çok, tar›msal ürünlerin önemi daha fazlad›r ve belirleyicidir. Ücretler seviyesinin belirlenmesi rekabetçi bir ortamda iflçi ve iflverenin yüz yüze görüflmesiyle gerçekleflmektedir. Bu dönemde
henüz sendikalar güçlü de¤ildir. Banka ve kredi sistemi yeterince geliflmemifltir.
Devletin ekonomiye müdahalesi oldukça s›n›rl›d›r ve rekabetçi koflullar güvence
alt›na al›nmaktad›r (fiahin, 2000, s.207).
Yo¤un birikim rejimi olan fordist dönemdeyse üretimin, toplumsallaflma düzeyine ba¤l› olarak üretim sürecinde teknolojinin kullan›m›, standartlaflm›fl metalar›n (mallar›n) üretimi ve bunlar›n kitlesel tüketimi yayg›nlaflm›flt›r. Yo¤un birikim
rejimi emek süreçlerindeki köklü de¤iflimlere dayanmaktad›r (Ar›n, 1986, s.123).
Emek sürecinin üç temel unsuru, bir amaca yönelik insan eylemi (emek), iflin nesnesi (üretilecek olan fley) ve üretim araç ve gereçlerini içermektedir (Ansal, 1999
s.8). Yo¤un birikim rejiminde, yayg›n birikim rejiminden farkl› olarak; emek sürecinde köklü ve sürekli de¤iflimlere gidilmifltir. Yo¤un birikim rejiminde emek sürecinde emekgücünün verimlili¤i yükseltilerek nispi art› de¤er ço¤alt›lmaktad›r.
Yo¤un birikim rejiminin emek sürecinin örgütlenmesi Taylorizm’in ilkelerine ve
akan h›zl› montaj hatt›na dayanmaktad›r. Taylorizm’in denetleyici ve kontrol edici
mekanizmalar›yla emek süreci tam bir denetim alt›ndad›r. Üretim sürecinde üretimin ak›fl› ve her bir iflçinin üretim s›ras›nda yapt›¤› ifl ve hareket en üst düzeye ç›kar›larak sistematiklefltirilmifltir. Büyük fabrikalarda üretim kitlesel olarak gerçeklefltirilmektedir. Üretim h›zl› montaj hatt›yla (akan band) düzenlenmekte ve nispi
art›k de¤er çal›flma yo¤unlu¤uyla art›r›lmaktad›r (Ar›n, 1986, s.123). Aglietta (1979
aktaran fiahin, 2000, s.217-218) Taylorist örgütlenmeyi flöyle ifade etmektedir: “Bu

Düzenleme Kuram›,
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kapitalizmin kapsaml›
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Kavram, “yo¤un birikim
rejimi kavram›n› ve buna
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düzenleme biçimi kavram›n›
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Yo¤un birikim rejimi olan
fordist dönemde, üretimin
toplumsallaflma düzeyine
ba¤l› teknolojinin kullan›m›,
standartlaflm›fl metalar›n
(mallar›n) üretimi ve
bunlar›n kitlesel tüketimi
yayg›nlaflm›flt›r.

Yo¤un birikim rejiminde,
emek niteli¤ine ba¤l› olarak
hiyerarflik kategorilere
ayr›lm›flt›r. Nitelikli iflgücü,
üretimin bilgi ve tasar›m
aflamas›nda yer al›rken,
niteliksiz iflgücüyse rutin ve
tekrarlanan ifllerde
yo¤unluklu olarak
kullan›lmaktad›r.

Yo¤un birikim rejiminde
iflçiler, güvenceli, sosyal ve
sendikal haklara sahiptir.
Sendikalaflma sayesinde
iflçilerin ücretler seviyesi
göreli olarak yüksektir ve
üretilen ürünlerin
tüketilmesine yönelik
taleplerin de yükselmesini
sa¤lam›flt›r.
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dönem, kapitalist üretim tarz›n›n, mutlak ve nispi art› de¤eri bir araya getirebilecek
üretim güçleri sistemlerini, sistematik olarak oluflturdu¤u dönemdir. Bu sistemlerin
temeli, daha önce çal›flanlar›n ustal›¤›yla yap›lan somut ifllerin niteliklerini ifllevsel
olarak içeren makineleflme ilkesidir. Makine sistemi, uygun bir geçifl yoluyla mekanik enerji kayna¤›na dönüflen, yani motor taraf›ndan harekete geçirilen bir grup
araçtan oluflan üretici güçler kompleksidir. Çal›flanlar araçlar› kullanmak yerine
kendileri makinelerin bir parças› haline gelmifllerdir. Makineleflme, eme¤in vas›flar›n› makineye geçirerek, eme¤i sadece dayan›kl›l›¤› ve ç›kt› normuyla tan›mlanan,
tekrarlanan hareketler döngüsüne indirgemifltir. Bu üretimde eme¤in homojenlefltirilmesinin kayna¤›d›r. ‹flin örgütlenmesindeki bütün de¤iflimler bu prensibin daha ileri bir ifadesini temsil etmektedir”.
Yo¤un birikim rejiminde emek, niteli¤ine ba¤l› olarak, hiyerarflik kategorilere ayr›lm›flt›r. Nitelikli iflgücü, üretimin bilgi ve tasar›m aflamas›nda yer al›rken niteliksiz iflgücüyse rutin ve tekrarlanan ifllerde, yo¤un olarak kullan›lmaktad›r. Bu hiyerarflik yap›lanmada esas amaç emek sürecini tam olarak denetlemek ve üretimin etkinli¤ini art›rmakt›r. Bütün bu uygulamalarla üretim h›z›n›n düflürülmesinin önüne geçilmektedir. Yo¤un birikim rejiminde, çal›flma disiplini ve emek yo¤unlu¤u, emek sürecinin en
önemli özellikleridir. Emek sürecindeki bütün bu uygulamalarla sermaye, iflgücü üzerinde tam anlam›yla egemenli¤ini sa¤lamaktad›r (Ar›n, 1986, s.123).
Yo¤un birikim rejiminde yükselen teknoloji ve üretimin artmas› emek talebini
art›rm›flt›r. Toplumda insanlar›n önemli bir k›sm› ücret karfl›l›¤› çal›flmaya bafllamas› metalaflan emek oran›n› art›rm›flt›r. Yo¤un birikim rejiminde, üretimin (metalaflma) en yüksek düzeye ulaflmas› ve eme¤in yayg›n bir flekilde ücretli eme¤e dönüflmesi (eme¤in metalaflmas›) üretimin toplumsallaflmas› için önemli geliflmelerdir. Yani, “meta iliflkileri ne derece geliflirse, iflgücü ne kadar yayg›n bir flekilde ücretli emek haline gelirse, üretim iliflkileri de o derece yayg›nlaflacak, üretimin toplumsallaflma düzeyi o derece yükselecektir” (fiahin, 2000, 219-220).
Toplumda çal›flanlar›n say›s›n›n artmas›, toplumsal tüketimde ciddi art›fllara neden olmufltur. Toplumsal üretim ve tüketimin dengelenmesi yo¤un birikim rejiminin istikrarl› hale gelmesini sa¤lam›flt›r. Eme¤in genel olarak toplumsal konumunda iyileflmeler yaflanm›flt›r. Yayg›n birikim rejiminde ifl güvenli¤inden yoksun, sigortas›z çal›flan, ücret seviyesini iflverenle yüz yüze görüflme yoluyla sa¤layan
emek, yo¤un birikim rejiminde (fordist), güvenceli, sosyal haklara sahip, sendikal› ve örgütlü bir güce dönüflmüfltür. Eme¤in örgütlü gücü (sendikalaflma) sayesinde, iflçiler daha iyi koflullarda çal›flabilecek olanaklara ulaflm›flt›r. Ücretler seviyesinin art›r›lmas›na yönelik talep ve mücadele, bir anlamda, üretilen ürünlerin tüketilmesine yönelik taleplerin de yükselmesini sa¤lam›flt›r. Bütün bu geliflmeler, toplumsal talebi art›rm›fl, tüketim düzeyini yükseltmifl ve afl›r› üretimden kaynaklanabilecek krizlerin de afl›lmas›na neden olmufltur (fiahin, 2000, s.215).
Bu dönemde tüketim eksikli¤i sorunu, makro ölçekte talep yarat›c› Keynesçi
iktisat politikalar›yla afl›lmaya çal›fl›lm›fl ve üretimin art›fl›na ba¤l› toplumsal tüketim desteklenmifltir. Keynesçilik, ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra yo¤un birikim rejimin sa¤lad›¤› üretim art›fl›na karfl›l›k; gerekli tüketim talebi yaratmak için uygulanan politikalar (tüketim art›r›c›) için kullan›lmaktad›r.
Keynesçi iktisat
araflt›r›n›z.
SIRA politikalar›n›
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Refah devletinin düzenleyici rolü, yo¤un birikim rejiminin istikrarl› ifllemesinde
önemli bir etkiye sahiptir. Devletin yüksek harcamalar›yla, asgari ücret ve iflsizlik sigortalar›yla, ücretler ve sat›n alma gücü art›r›lm›fl ve istikrarl› pazarlar oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r. Ayr›ca sermayenin genifllemesine yönelik finansal destek sa¤layan
kurumsal yap›lar›n oluflmas› da bu dönemde bafllam›fl ve yo¤un birikim rejiminin
istikrar› için gerekli koflullar sa¤lanm›flt›r. Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaflmas› (GATT), Dünya Bankas› (WB), Uluslararas› Para Fonu (IMF) gibi kurumlaflmalar ihtiyaç duyulan finansal kaynaklar›n sa¤lanmas›nda etkili olmufllard›r. Bu kurulufllar›n kaynak aktar›m› yeni yat›r›mlar›n yap›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu kurumlardan
sa¤lanan kredi kaynaklar› yat›r›mlar› ve üretim kapasitesini art›rm›flt›r (fiahin, 2000,
s. 208-216 ).
Sonuç olarak, yo¤un birikim rejimi (fordizm) iki savafl aras›nda olgunlaflm›fl,
‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra kapitalizmin alt›n ça¤› olarak nitelendirilmifltir. Yo¤un birikim rejimi, ücret karfl›l›¤› çal›flanlar›n say›s›n›n artt›¤›, teknolojinin üretimde
kullan›lmas›yla üretimde muazzam art›fllar›n yafland›¤›, sermayenin geniflledi¤i; emek
sürecinde vas›fs›z eme¤in Taylorizm’in kat› ve disipline dayal› yönetim ilkeleriyle
kontrol alt›nda tutularak üretkenli¤in art›r›ld›¤› ve eme¤in örgütlülük gücünün yükseldi¤i bir sistemdir. Ayr›ca kapitalizmin bu birikim rejimi, ücretler seviyesinin yükseldi¤i, Keynesçi politikalarla üretime karfl›l›k tüketimin artt›¤›, oluflturulan kurumlarla finansal kaynak ak›fl›n›n sa¤land›¤› ve üretimle tüketimin dengelendi¤i bir dönemdir. Ancak 1970’lere gelindi¤inde yo¤un birikim rejimi (fordizm) krize girmifltir.
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Refah devleti “1940’larda
devletin, insanlar›n
bar›nma, sa¤l›k, e¤itim ve
asgari düzeyde bir gelir elde
etme gibi temel ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak hizmetleri ve
yard›mlar› sunan sosyal
güvence sistemleri
arac›l›¤›yla bir refah ortam›
sa¤lamakta bafll›ca
sorumlulu¤u üstlendi¤i
durumlar› tarif etmek için
kullan›lan bir terimdir
(Marshall, 1999, s.615).

Yo¤un birikim rejimindeki
tüketim eksikli¤i, Keynesçi
politikalar afl›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Refah
devletinin harcamalar›yla,
asgari ücret ve iflsizlik
sigortalar›yla, ücretler ve
sat›n alma gücü art›r›lm›fl
ve istikrarl› pazarlar
oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r.

FORD‹ZM‹N KR‹Z‹
Düzenleme Okuluna göre, fordizm sermaye birikimi rejimidir ve dolay›s›yla yaflanan kriz fordist birikim rejiminin krizidir. Bu yaklafl›ma göre kriz, özünde kâr haddinin düflme e¤ilimine dayanmaktad›r ve krizde, üretim süreci belirleyici rol oynamaktad›r (Ansal, 1999, s.12). Fordizm, iç piyasan›n tüketici gelirlerinin düzenli art›fl›yla ayakta kalan ve varl›¤›n› devam ettiren bir birikim rejimidir. Bu birikim rejiminin krizi, kendi içinde s›n›rl›l›¤a ve t›kan›kl›l›¤a ulaflmas›ndan kaynaklanmaktad›r (Su¤ur, 1999, s.144). Lipietz’e göre, yayg›n birikim rejimi fordizm, 1970’lerin
bafllar›na do¤ru teknik ve toplumsal s›n›r›na ulaflm›flt›r. Üretkenlik art›fl›ndaki düflüfller karl›l›k bunal›m›yla sonuçlanm›flt›r. Tüketicilerin sat›n alma gücündeki azalma durgunlu¤a neden olmufltur (1993 aktaran, fiahin, 2000, s.224). Bühler’e göre
(1987 aktaran, fiahin, 2000, s. 225-226), fordist üretim sürecinde uygulanan Taylorizm, ruhsal ve sosyal aç›dan, insan›n dayanma s›n›r›n› zorlam›flt›r. Kat› ve disiplinli çal›flma sürecine karfl› 1968’deki s›n›f hareketleri ortaya ç›km›flt›r. Bunun yan› s›ra kitlesel üretim, tüketim mallar› ve üretim araçlar› üreten sektörler aras›ndaki
dengeyi koruyabilecek düzeyde bozulmufltur. Fordizmin bunal›m› sadece sermayenin de¤erlenme sürecindeki bunal›m olarak de¤il, ayn› zamanda çal›flma ve yeniden üretim sürecindeki bir bunal›m olarak de¤erlendirilmektedir.
Düzenleme kuram›na göre ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda sermaye, üretimdeki verimlik art›fl› (tüketim mallar›n›n art›fl›) ile kitlesel sat›n alma gücünü ancak
1970’li y›llara kadar dengeleyebilmifltir. Bu dengenin sa¤lanmas›nda sendikalar
önemli bir rol oynam›flt›r. Çünkü; iflçilerin ücretleri ve çal›flma koflullar› söz konusu dönemde toplu pazarl›k ve toplu sözleflmelerle düzenlenmifltir. Fordizmde iflçilerin örgütlü mücadelesi bast›r›lmam›flt›r. Bu dönemde s›n›f mücadelesi yasal kurallarla düzenlenmifl ve kurumsallaflm›flt›r. Sendikal mücadele toplu pazarl›k biçimini alm›flt›r ve çal›flanlar sosyal güvenlik kurumlar› arac›l›¤›yla iflsizlik, hastal›k,
sakatl›k, emeklilik gibi çal›flamayacaklar› durumlarda gelir sa¤layabilmifllerdir. Bu

Fordizmin krizi, özünde kar
haddinin düflme e¤ilimine
dayanmakta ve krizde
üretim süreci belirleyici rol
oynamaktad›r. Üretkenlik
art›fl›ndaki düflüfller,
tüketicilerin sat›n alma
gücündeki azalma,
durgunlu¤a neden olmufltur.
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durumsa o dönemin tüketim normlar›n›n, k›smen de olsa sürdürülmesine hizmet
etmifltir. Bir süre sonra sendikalar ve sosyal sigortalar sistemi birikim rejimine engel oluflturmaya bafllam›flt›r. Sosyal taleplerin öncülü¤ünü çeken ve eme¤in örgütlülük gücünü yükselten sendikal yap›, fordist birikim rejimine tehdit olmaya bafllam›flt›r. Bundan dolay›, fordist birikim rejimi aç›s›ndan h›zla “sendikas›zlaflma”
e¤ilimi do¤mufltur. Sendikalar›n yan› s›ra, “refah devleti” de fordist birikim rejiminin çeliflkilerini hafifletmeye yönelik bir iflleve sahiptir. Ancak 1960’lar›n sonuna
do¤ru makinelerin sürekli ve yo¤un kullan›m›, bu makinelerin verimlilik art›r›c›
potansiyelinin tükenmeye bafllamas› sonucunda üretim ve tüketim aras›ndaki denge bozulmufltur. Emek süreci aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde verimlilik art›fl›yla ücret art›fl› aras›ndaki olumlu ve üretken iliflki iflleyemez hale gelmifltir. Bu anlamda
fordist emek süreci yap›s›n›n krizi ayn› zamanda fordizmin örgütsel-politik üst yap›s›n›n da krizi anlam›na gelmektedir (Ansal, 1999, s.13).
Kapitalist sistemin ayakta kalmas›, temel olarak, sermaye birikiminin devaml›l›¤›na ba¤l›d›r. Sermaye birikimi için, yeni yat›r›mlar›n s›n›ra ulaflmas› durumunda, birikimin devam etmesi flu koflula ba¤l›d›r: Üretim maliyetleri mümkün oldu¤unca düflürülmelidir ve yat›r›m› yapman›n tekrar kârl› hale gelmesinin koflullar› yarat›lmal›d›r (fiahin (2000, s.229). 1970’lerde oluflan ekonomik krizle birlikte belli bir üretim
fazlas› ortaya ç›km›flt›r. Bu da kapitalistleri daha fazla rekabete sürüklemifl, ürün kalitesine daha fazla önem verilmesine neden olmufltur (Ansal, 1999, s.3). Asl›nda,
“ayn› ürünü daha kaliteli ve daha ifllevsel sunmak kayg›s› bu birikim rejiminin en temel sorunlar›ndan birini oluflturmaktad›r.” (fiahin, 2000, s.229). Merkez ülkelerdeki
firmalar, sermayenin kâr haddindeki düflüfl ve fliddetlenen rekabet karfl›s›nda teknolojik yenilik yaratm›fllard›r. Ayr›ca firma örgütlenmesinde de yeni biçimler ortaya ç›km›flt›r. Örne¤in; Japonya arabalar› kalite ve fiyat aç›s›ndan rekabet gücüne sahiptir.
Ancak, bu gücün sürmesi firmalar›n teknolojik yenilikler yaratarak kendilerine pazar
açmalar›na ba¤l›d›r (Kazgan, aktaran fiahin, 2000, s.230). Bu rekabet sürecine uyum
sa¤layabilenler ayakta kal›rken di¤erleri de ortadan silinmektedir. Ayr›ca fordist sistemin içinde piyasada kalamayan baz› firmalarsa devlet taraf›ndan ald›klar› destek
sayesinde bir süre daha ayakta kalmay› baflarm›fl ve krizin gecikmesi sa¤lanm›flt›r.
Bütün bu uygulamalara ra¤men, daha sonra uygulanacak yeni birikim rejiminin aktörleri, ayakta kalan güçlü firmalar olacakt›r (fiahin, 2000, s.230).
Özetle, yo¤un birikim rejiminin (fordizm) krizi, sermayenin organik bileflimindeki art›fla paralel olarak verimlilik art›fl›n›n gerçeklefltirilmemesi sonucunda kâr
oranlar›n›n düflmesidir. Kârlar›n düflmesi sonucunda birikim süreci kesintiye u¤rar.
Yani, sermaye sahibi kesim yapt›klar› yat›r›ma karfl› kâr art›fl› sa¤layamam›flt›r. Ellerindeki sermaye her geçen gün zarar etmelerine neden olmufltur. Fordist dönemde sendikalar›n örgütlülük gücünün yükselmesiyle iflçilerin (emekgücünün) maliyetleri de artm›flt›r. Bu art›fl sermaye sahibi kesim için girdilerin artmas›yla sonuçlanm›flt›r. Kâr oranlar›n›n düflüflünde temel girdi olan eme¤in maliyeti önemli role
sahiptir. Ücretlerdeki art›fla paralel geliflen ürün fiyatlar›ndaki art›fl, kâr oranlar›n›n
düflmesine engel olamam›flt›r. Yüksek ücretlere dayanan yo¤un birikim rejimi, geliflen yeni koflullara uyum sa¤layamam›flt›r (fiahin, 2000, s.232).
SIRA S‹ZDE
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Sermayenin SIRA
organik
bileflimi kavram›n› araflt›r›n›z.
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Ansal’a (1999, s.12) göre, “krizin yaratt›¤› ortam bir yandan sistemin kendini
sürdürmesini, yeniden üretmesini tehdit ederken, bir yandan da sistemde yap›sal
de¤iflikliklere yol açarak, sermaye birikiminin t›kan›kl›klar›n› giderme ve ekonomik canlanma koflullar›n› yaratabilmektedir. Kriz ancak köklü ve genel bir yeniden
yap›lanmayla afl›labilece¤inden, üretim tarz›n›n kendini ayakta tutabilmesini sa¤lamak, yani sermaye birikiminin geniflleyerek sürmesinin önündeki engelleri aflmay› sa¤layacak ya da engelleri aflmaya katk›da bulunacak biçimde, toplumsal iliflkilerde, süreçlerde, yap›larda ve kurumlarda dönüflüm gerekmektedir”. Kriz, yeni
düzenleme mekanizmalar›yla afl›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu yeni birikim modeli yal›n
(esnek) birikim rejimi: post-fordizm olarak isimlendirilmektedir.

YALIN (ESNEK) B‹R‹K‹M REJ‹M‹: POST-FORD‹ZM
Dünya ekonomisinin 1970’lerde girdi¤i krizle birlikte, üretim sürecindeki yeniden yap›lanma, teknolojik dönüflüm, krizin nedenleri, kitlesel üretim fordizm ve yeni ortaya
ç›kan üretim örgütlenmelerinin yap›s› hakk›nda yo¤un tart›flmalar bafllam›flt›r. Bu tart›flmalar sonucunda, yeni dönem ve geliflmeleri ifade eden “neo-fordizm”, “global
fordizm”, “post-fordizm” ve “esnek uzmanl›k” gibi kavramlar gelifltirilmifltir. Bu
kavramlar›n her biri, ortaya ç›kan de¤iflikliklerin farkl› bir unsurunu öne ç›karmaktad›r. Ancak, bu tart›flmalar›n ço¤u kavramsal olarak Frans›z Düzenleme Okulu’nun
ekonomi politik yaklafl›m›ndan etkilendikleri belirtilmektedir (Ansal, 1999, s.12).
1970 sonras› kapitalizmin yeniden yap›lanma sürecinde etkili olan teknolojik
devrim, üretim sürecini önemli düzeyde de¤ifltirmifltir. Bu de¤iflimlerden biri olarak küreselleflmifl flirketler hakim üretim birimi haline gelmifltir. Küresel düzeyde
her yere ulaflan bu flirketler, üretim ve karar süreçlerinin önemli gücü haline gelmifltir. ‹letiflim teknolojilerindeki geliflmeler bu süreci h›zland›rm›flt›r. ‹kinci de¤iflimse bilim ve teknolojinin üretim sürecinde giderek daha çok kullan›lmaya bafllamas›d›r. Üretkenli¤in art›r›lmas›nda emek ve sermayenin önemi azalm›flt›r. Özellikle, araflt›rma ve gelifltirme üretkenli¤i belirleyen temel faktör haline gelmifltir
(fiahin, 2000, 234). Teknolojik devrim, üretimin yan› s›ra tüketim alan›n›n de¤ifliminde oldukça etkili hale gelmifltir. Biliflim ve iletiflim alan›ndaki devrim, pazar›n
küresel düzeyde büyümesini ve bütünleflmesini sa¤lam›flt›r. Üreticiler ve tüketiciler aras›ndaki mekânsal uzakl›¤›n önemi kalmam›flt›r. Ayr›ca, tüketiciler ürünler
hakk›nda an›nda bilgi (özellik, fiyat, ödeme türü vb) sahibi olabilmektedirler (fiaylan, aktaran, fiahin, 2000, s.234). Küresel flirketler ya da “Çokuluslu fiirketler” yeni üretim sürecinin en önemli dinamikleri haline gelmifltir.
Bu flirketler, küresel ekonomik bütünleflmenin merkezinde yer almaktad›r. Bu
flirketlerin, özellikle yabanc› sermaye yat›r›mlar›, mal ve hizmetler, hisse senedi,
tahvil ve döviz piyasalar›nda gerçeklefltirilen uluslararas› ifllemlerde merkezi düzeyde önemli rolleri vard›r. “Çok Tarafl› Yat›r›m Anlaflmalar›” bu flirketler lehine ifllemektedir (fiahin, 2000, s.234).
Çok Tarafl› Yat›r›m Anlaflmalar›n› araflt›r›n›z.

SIRA S‹ZDE

Çokuluslu flirket “finansal
yap›, yönetsel denetimiyle
üretken faaliyetin
entegrasyonunun, ulusal
s›n›rlar› aflt›¤› ve
uluslararas› (ya da küresel)
piyasalara yöneldi¤i bir
kapitalist giriflim biçimi”dir
(Marshall, 1999, s. 126)
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Post-fordist birikim rejimi,
emek süreçleri, iflgücü
piyasalar›, üretilen ürünler
ve tüketim kal›plar›
aç›s›ndan esnekli¤e
dayanmaktad›r. Esnek
birikim rejimi, yeni üretim
sektörlerinin olufltu¤u,
ticari, teknolojik ve örgütsel
düzeyde yeniliklerin h›zla
geliflti¤i bir dönemdir.

Post-fordist üretim
sürecinde hem ürün
çeflitlili¤i, hem de üretilen
ürünün miktar›nda
ayarlamalar
yap›labilmektedir. Kapitalist
iflletmeler piyasaya yeni
ürünler sunarak yeni talepler
yaratabilme kapasitesine
sahiptir.
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du¤u, eme¤in sosyal kazan›mlar›n›n geri al›nd›¤›, az ve nitelikli istihdam›n oldu¤u,
ifl güvencesinin olmad›¤›, sigortas›z eme¤in yayg›nlaflt›¤›, enformel sektörün büyümeye bafllad›¤› bir birikim rejimidir (fiahin, 2000, s.237).
Belek (1999, s.255-256) yeni birikim rejiminin özelliklerini flöyle s›ralamaktad›r:
• Yeni iletiflim teknolojileri temelinde üretime geçifl: Bu kitlesel üretimin tamamen yok olmas› anlam›na gelmemektedir, ancak emek gücüne olan ihtiyaç
azalmaktad›r.
• Hizmet sektörünün artan biçimde yeni teknolojiler temelinde endüstrileflmesi: Yeni kentsel hizmet-endüstrisi merkezlerinin geliflmesi.
• Tar›m›n endüstrileflmesi: Tar›m›n, ulusal gelire katk›s› aç›s›ndan ve emekgücünün hacmi bak›m›ndan önemini kaybetmesi.
• Üretkenlik ve kitlelerin gelirlerinin birbirinden ayr›lmas›: Gelir ve tüketim
farkl›l›klar›n›n artmas›.
• Ücretlerle ifl aras›ndaki iliflkinin parçalanmas›: Tüketim e¤ilimlerinin farkl›laflmas› sonucunda bireyselleflme ve bu temelde ço¤ulculaflma e¤ilimlerinin
ortaya ç›kmas›.
Bunlar›n yan› s›ra düzenleme rejimindeki de¤iflikliklerse flunlard›r (Belek, 1999,
s.256).
• Küçük iflletmelerin yayg›nlaflmas›.
• Sosyal güvenlik sistemlerinin parçalanmas›.
• Sendikalar›n zay›flamas›, iflsizli¤in artmas›, istihdam biçimlerinin düzensizleflmesi ve iflçi s›n›f›n›n kendi içinde farkl›laflmas› (heterojenleflme).
Su¤ur’a (1999, s.139-143) göre, post-fordist koflullarda gerçekleflen yeniden yap›lanma süreci flunlar› içermektedir:
• Taleplerde farkl›laflma: 1970’li y›llarla birlikte kitlesel üretilen ürünlere olan
talepte daralma yaflanm›flt›r. Bir yandan kitlesel taleplerin belli bir doygunlu¤a ulaflmas›, di¤er yandansa iflçi s›n›f› hareketleri, kâr oranlar›n›n düflmesine neden olmufltur. Kitlesel üretim yap›s› de¤iflim sürecine girmifltir ve yeni ve farkl› ürünlere yönelik talepler yarat›lm›flt›r.
• Üretimde farkl›laflma: Kitlesel üretimin doygunlu¤a ulaflmas› sonucunda üretim sürecinde farkl›laflmaya gidilmifltir. Fordist üretim sürecinde ürün çeflitlili¤i azd›r fakat üretim miktar› büyüktür. Post-fordist üretim sürecinde piyasalardaki geliflmelere ba¤l› olarak, hem ürün çeflitlili¤i, hem de üretilen ürünün
miktar›nda ayarlamalar yap›labilmektedir. Bunun yan› s›ra iflletmeler, piyasaya yeni ürünler sunarak yeni talepler yaratabilme kapasitesine sahiptir. Post
fordist dönemde, piyasaya tüketicilerin istek, zevk ve ihtiyaçlar›na yönelik
ürün sunan firmalar rekabet koflullar›nda üstünlük sa¤lamaktad›r. Ancak bütün bunlar›n yerine getirilmesi, kapitalist iflletmelerin, üretim sürecinde geliflmifl teçhizat, makine ve araç gereçlere sahip olmas› gerekmektedir.
• Esnek üretim: Üretimde farkl›laflma, do¤al olarak kapitalist iflletmede iflgücü ve kullan›lan teknolojinin esnek üretim yapamaya uygun bir flekilde kullan›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Esnek üretimde, kapitalist iflletmelerde istihdam edilen iflgücü, üretim sürecinde birden fazla ifli yerine getirilebilecek
özelli¤e sahiptir. Benzer flekilde kullan›lan teknoloji de çok amaçl› oldu¤u
için, iflletmenin üretim sürecinde yapaca¤› de¤iflikliklere ba¤l› olarak düzenlenebilmekte, ayarlanabilmektedir. Esnek üretimde kullan›lan teknolojik donan›m bilgisayar kontrollüdür. Bu durum, kolay bir flekilde say›sal komutlar›n yüklenmesini ve yeni dizayn edilmifl bir ürüne göre ayarlar›n yap›labilmesini sa¤lamaktad›r. Geliflmifl teknoloji (bilgisayar vb) sayesinde kapitalist
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iflletmeler hem miktar, hem de çeflit aç›s›ndan esnek üretim yapabilmekte,
istenilen ürünü istenilen miktarda üretebilmektedir. Esnek üretim, de¤iflik
üretim birimlerini eflzamanl› olarak farkl› türden üretim amaçlar› için kullan›labilmesini sa¤lamaktad›r. Bu, iflletmenin kaynak israf›n›n önlenmesini ve
üretim kaynaklar›n› daha etkin ve verimli flekilde kullan›lmas›na neden olmaktad›r. Post-fordist dönemde, afl›r› stok yapmak kaynak israf›na neden
olaca¤›ndan, iflletmeler ürünlerini tam zaman›nda (just-in-time), yani taleplere ba¤l› olarak stoklamak zorundad›r.
• Küçük ölçekli üretim: Esnek üretim daha çok küçük ölçekli üretim yap›s›n›
gerekli k›lmaktad›r. Post-fordist dönemde büyük ölçekli iflletmeler, küçük
üretim birimleriyle esnek üretime yönelmekte ya da kulland›klar› esnek olmayan teknolojik donan›mlar›n›, piyasadaki taleplerde ortaya ç›kan de¤iflimlere ba¤l› olarak sürekli yenilemek zorunda kalmaktad›r. ‹kinci çözüm
yolu, büyük iflletmeler için maliyeti yüksek ve ekonomik olmayan bir teknolojik yap›lanmay› gerektirmektedir. Bundan dolay› da esnek üretimde,
küçük ölçekli iflletmelerin büyük ölçekli iflletmelere göre daha avantajl› olduklar› düflünülmektedir. Ancak, büyük ölçekli iflletmeler küçük ölçekli iflletmelerle fason türü ifl ba¤lant›lar› kurarak ürün baz›nda esnekli¤e gidebilmektedir. Bu ba¤lant›da, büyük ölçekli iflletmeler üretim bilgisi, nitelikli iflgücü ve geliflmifl teknolojik donan›m aç›s›ndan belli avantajlara sahiptir. Fason ba¤lant›, küçük ölçekli iflletmeye en az›ndan kendi varl›¤›n› sürdürmesine yard›mc› olacak kadar kâr elde etme imkân› sa¤lamaktad›r.
• Üretim sürecinde yatay iflbölümü ve yönetsel âdem-i merkezileflme: Esnek
üretim sürecinde örgütlenme ve iflbölümü yatayd›r. Fordist üretim sürecinde
Taylorizm’in örgütlenme anlay›fl› dikey hiyerarflik bir yap›ya sahiptir. Çal›flanlar becerilerini ancak belirli ifllere yönelik olarak ortaya koymaktad›r. Kafa ve
kol eme¤i keskin çizgilerle ayr›lm›flt›r. Makinelerin bir parças› haline gelen iflgücü yabanc›laflmaktad›r. ‹flçiler sahip olduklar› becerileri ortaya koyacak olanaklardan yoksundur. Esnek üretimdeyse farkl› bir örgütlenme ve iflbölümü
vard›r. Esnek üretimde niteli¤i yüksek iflgücüne ihtiyaç duyulmaktad›r. Üretim
sürecinde iflçiler, üretilen mal›n niteli¤ine göre, üretim sürecinin farkl› birimlerinde yer almaktad›r. Bu hem iflgücünün niteli¤ini art›rmakta, hem de üretim sürecinde yatay örgütlülü¤ü sa¤lamaktad›r. Çal›flanlar›n yüksel bilgi ve beceriye sahip olmas›, üretim sürecinde yenilik yap›lmas›nda, kalitenin art›r›lmas›nda ve maliyetlerin düflürülmesinde önemli hale gelmektedir. Bütün bunlar
karar alma sürecinde âdem-i merkeziyetçili¤i güçlendirmektedir.
• ‹fl ve iflgücü istihdam›n›n esnekli¤i: Esnek üretim sürecinde, iflgücü çok
yönlü kafa ve kol eme¤ine sahip oldu¤undan üretim sürecinde birden fazla
ifli yerine getirebilmektedir. Esnek üretimde, iflgücünden maksimum düzeyde fayda sa¤lanabilmektedir. Esnek üretim, iflgücünün kullan›m›nda iflletmeye esneklik kazand›rmaktad›r. ‹flgücü, iflletmenin amac›na ve iflgücünün
niteli¤ine göre s›n›fland›r›lmaktad›r. Atkinson’a (1984; aktaran, Su¤ur 1999,
s.142-143) göre, iflgücü merkez, çevre ve yar› çevre olmak üzere üç gruba
ayr›lmaktad›r. Merkez iflçileri, niteli¤i yüksek ve iflletme aç›s›ndan önemli ifllevleri yerine getiren iflgücünden oluflmaktad›r. Çevre iflçileri, niteli¤i düflük
ve iflletme aç›s›ndan önemi daha az olan iflgücünü kapsamaktad›r. Çevre iflçileri hem daha az ücret almakta hem de ifl güvenli¤inden yoksundur. Yar›çevre iflçileri, merkez ve çevre iflçileri aras›nda yer alan gruptur. Yar› çevre
iflçilerinin ifl güvenli¤i ve ücretleri merkez iflçilerden az, ancak çevre iflçiler-
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Esnek üretimde iflgücü,
üretim sürecinde birden
fazla ifli yerine
getirilebilecek özelli¤e
sahiptir. Kullan›lan teknoloji
çok amaçl› oldu¤u için,
iflletmenin üretim sürecinde
yapaca¤› de¤iflikliklere ba¤l›
olarak düzenlenebilmekte,
ayarlanabilmektedir.

Esnek üretimde küçük ölçekli
iflletmeler büyük ölçekli
iflletmelere göre daha
avantajl›d›r. Büyük ölçekli
iflletmeler küçük ölçekli
iflletmelerle fason türü ifl
ba¤lant›lar› kurarak, ürün
baz›nda esnekli¤e
gidebilmektedir.
Esnek üretim sürecinde
örgütlenme ve iflbölümü
yatayd›r. Üretim sürecinde
iflçiler üretilen mal›n
niteli¤ine göre üretim
sürecinin farkl› birimlerinde
yer almaktad›r. Adem-i
merkeziyetçi örgüt yap›s›
vard›r.

Esnek üretimde, iflgücü
merkez, çevre ve yar› çevre
olmak üzere üç gruba
ayr›lmaktad›r. Merkez
iflçileri, niteli¤i yüksek ve
iflletme aç›s›ndan önemli
ifllevleri yerine getiren
iflgücünden oluflmaktad›r.
Çevre iflçileri, niteli¤i düflük
ve iflletme aç›s›ndan önemi
daha az olan iflgücünü
kapsamaktad›r. Yar›-çevre
iflçileri, merkez ve çevre
iflçileri aras›nda yer alan
gruptur. Yar› çevre
iflçilerinin ifl güvenli¤i ve
ücretleri merkez iflçilerden
az, ancak çevre iflçilerden
daha fazlad›r. ‹fl
güvenli¤inin az olmas›
iflletmeye esneklik
kazand›rmaktad›r.
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den daha fazlad›r. ‹fl güvenli¤inin az olmas› iflletmeye esneklik kazand›rmaktad›r. Kapitalist iflletmeler üretim miktar›na ba¤l› olarak iflgücü say›s›n›
rahatl›kla azaltabilmekte ya da art›rabilmektedir. Bu yolla iflgücü maliyetleri afla¤›ya çekilebilmektedir. Özellikle iflgücünün sendikas›z olmas›, kapitalist iflletmeleri bu anlamda güçlü k›lmaktad›r. Esnek üretim emek üzerinde
s›n›rs›z bir denetime sahiptir.
Post-fordist birikim rejiminde, ayr›ca verim kayb›n› önleyecek yöntemler de gelifltirilmifltir. Fordist üretim organizasyonunda hatal› ve kalitesiz ürünün, üretimden
sonra ayr›ld›¤› tamir ve onar›m bölümünde, düzeltilmesi için oluflturulan sistemler vard›r. Post-fordist üretim organizasyonundaysa, hatal› ürün ortaya ç›kmadan
ya da hatal› ürünü önlemeye yönelik “Toplam Kalite Kontrol” ve “Kalite Kontrol
Çemberi” gibi sistemler gelifltirilmifltir. Bu birimlerde ekip halinde çal›flan iflçiler,
hatas›z üretim ve daha iyi üretim yöntemleri gelifltirme konusunda sorumluluk almaktad›r (Yentürk, 1993; aktaran fiahin, 2000, s.243).
SIRA S‹ZDE

6

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
Post-fordist üretim
organizasyonundaysa hatal›
ürün ortaya ç›kmadan ya da
hatal›
D ‹ Kürünü
K A Tönlemeye
yönelik “Toplam Kalite
Kontrol” ve “Kalite Kontrol
Çemberi”
gibi sistemler
SIRA S‹ZDE
gelifltirilmifltir.

AMAÇLARIMIZ

Yo¤un birikim rejimiyle (fordist) karfl›laflt›r›ld›¤›nda, post-fordist birikim rejiD Ü fi Ü N E L ‹ M
minde devletin ifllevi ve fonksiyonu daha s›n›rl›d›r. Eski dönemde devletin kontrolü ve düzenlemesi alt›nda bulunan birçok fley, art›k piyasan›n kendi dinamiklerine
O R U
b›rak›lm›flt›r.S Devletin
rolü küçülmekte, devletin verdi¤i krediler, devletin uygulad›¤› kur ayarlar›, devletin faiz oranlar› üzerindeki etkisi, ücretlere müdahalesi gibi
daha önce sahip
birçok ifllev art›k s›n›rland›r›lm›flt›r. Devletlerin birbirleriD ‹ K K Aoldu¤u
T
ne borçlanmalar› yerine, art›k belli bafll› flirketlerden ve uluslararas› kurulufllardan
yard›m al›nmaktad›r. Bölgesel kurulufllar (örne¤in Avrupa Birli¤i), evrensel örgütSIRA S‹ZDE
ler (GATT) ve büyük finans kurumlar› (IMF, Dünya Bankas›) yeni birikim rejiminin düzenleyici kurumlar› haline gelmifltir (fiahin, 2000, s.244).
Özetle,AMAÇLARIMIZ
yal›n esnek birikim rejiminde emek nitelikli ve niteliksiz olmak üzere
bölünmüfltür. Ço¤unlukla nitelikli emek güvence alt›ndad›r. Çal›flanlar›n ço¤u, sigorta ve ifl güvenli¤inden yoksundur. Çok düflük ücretlerle ve k›sa zamanl› çal›fl‹ T A P
maktad›rlar.K Fabrikalarda
küçük ölçekli ve esnek üretime geçilmifltir. Üretilen ürün
göreli olarak nitelikli, farkl› ve miktar olarak azd›r. ‹flgücünün sendikal örgütlülük
gücü zay›flam›flt›r. Taylorizm’in kat›, disiplinli ve eme¤i kontrol alt›nda tutan merkezi örgütlenmesi
göreli olarak âdem-i merkeziyetçi örgüt yap›s› hakimdir.
T E L E V ‹ Z Y yerine,
ON
Üretilen üründe hata pay›n› s›f›ra indiren kalite kontrol birimleri oluflturulmufltur.
Farkl› ürünlerin üretilmesinde kullan›lan çok amaçl› makine ve teknoloji kullan›m›
yayg›nd›r. Farkl› ürün yarat›lmas› için araflt›rma ve gelifltirme birimleri kurulmufltur.
‹NTERNET
Afla¤›daki tabloda bu iki birikim rejiminin bir karfl›laflt›rmas› bulunmaktad›r.

N N

Yo¤un birikim rejimiyle
(fordist) karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
post-fordist birikim
rejiminde
ifllevi ve
K ‹ T Adevletin
P
fonksiyonu daha s›n›rl›d›r.
Eski dönemde devletin
kontrolü ve düzenlemesi
alt›nda bulunan birçok fley,
Tart›k
E L Epiyasan›n
V ‹ Z Y O Nkendi
dinamiklerine b›rak›lm›flt›r.

‹NTERNET

SIRAKonrol”
S‹ZDE ve “Kalite Konrol Çemberi” kavramlar›n› araflt›r›n›z.
“Toplam Kalite
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Kaynak: Clegg, 1990;
Harvey, 1990;
Kumar, 1995; Lash
Post-Fordist
ve Urry, 1994;
Hatch, 1997.
• küresel rekabet
(aktaran,
• sermayenin uluslararas› da¤›l›m› ve Memduho¤lu, 2007,
serbest dolafl›m› (sermayenin ulus s. 5)
devletler üzerideki zaferi)
• üretimin ve pazarlar›n parçalanmas›
ve uluslararas› yay›lmas›
• müflteri memnuniyeti
• artan sosyal hareketlilik ve bireysellik
• farkl›l›k, ço¤ulculuk ve yerellik

Fordist ve Post-Fordist Üretim Örgütlenmelerinin Karfl›laflt›r›lmas›
Fordist

Çevre

Teknoloji

Sosyal yap›

Kültür

Fiziksel yap›

‹flin do¤as›

• ulus-devlet düzenlemeleri
• ulusal ekonomiler
• toplu üretim
• standardizasyon
• refah devleti
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• toplu üretim (Taylorist/Fordist
üretim hatt›)
• rutin/tekdüzelik

• otomasyon
• esnek üretim
• tam zaman›nda üretim
• kalite çemberleri
• h›z ve yenilik
• dan›flma hizmetleri

• bürokratik
• kat› hiyerarfli ve dikey
iletiflim
• uzmanlaflma
• kontrol odakl›

• yeni örgütsel formlar (networklar,
sanal örgütler, stratejik birleflmeler)
• esnek hiyerarfli ve yatay iletiflim
• devredilen yönetsel sorumluluk
• informal etki mekanizmas› (kat›l›m,
kültür, iletiflim)
• yatay ve dikey küçük otonom kariyer
gruplar
• örgütler, bölümler ve ifller aras›nda
gevflek s›n›rlar

• stabil /kesinlik
• gelenek ve adet
•örgütsel de¤erler: büyüme
etkinlik, standartlaflma, kontrol

• belirsizlik ve z›tl›k
• moda
• örgütsel de¤erler: kalite, müflteri
hizmeti ve memnuniyeti, farkl›l›k,
yenilik

• sanayi merkezlerinde
y›¤›lma
• yerel /ulusalc› yönelim
• do¤rusal /çizgisel zaman

• insanlar›n da¤›lmas› ve
yay›lmas›
• küresel /uluslararas›
yönelim

• rutin /tekdüze
• niteliksiz iflgören
• görevlerde ifllevsel
uzmanlaflma

• kompleks, heyecanl›
• bilgi temelli beceriler
• çapraz ifllevsel ifl tak›mlar›
• ö¤renmeye önem,
tafleronlaflma, esnek - yal›n üretim

