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Günümüzde gerek ABD’de, gerekse Avrupa’da çok bantl  bir 
bilardo oynan yor. Bankalar bilançolar  için kayg lan yor, devletler 
kemer s kma arzusuyla resesyon (ya da toplumsal patlama) tehdidi 
aras nda bocal yor, i letmeler kârlar n  düzeltiyor, spekülatörler 
spekülasyon yap yor ve hissedarlar bast r yor. Ne Avrupa 
kurumlar , ne de Obama bunlar aras nda bir s ralama yap p kesin 
bir yönelim belirleme yetene ine sahipler: uçurumun e i inde 
anl k çözüm üretiyorlar. Kamu borcu bu farkl  ve çeli kili 

ç karlar n kutupla t  yer haline geliyor. Bugün ne olaca na karar veren, ABD borcunun notunu 
dü üren kredi derecelendirme kurulu u Standard & Poors de ilse kimdir?  Doug Henwood’un Left 
Business Observer’da yazd  gibi, “binlerce toksik kâ da AAA notunu vermi  bir çete” için bu 
“yutulmas ” oldukça “zor” bir eydir. Gelgelelim bu karar n hiçbir iktisadî anlam  yoktur ve bunu 
daha çok, hükümetlere kemer s kma yolunda daha kararl  ad mlar atmalar  için çekilmi  bir 
ihtarname olarak yorumlamak gerekir. 
 
OECD, son Ekonomik Perspektifler raporunda aç k biçimde tayin edilmi  hedefleri belirlemek için 
vard r: “emeklilik ya n n yükseltilmesi” ve “sa l k ve e itim hizmetlerinin temininde en iyi 
uygulamalar n benimsenmesi”. Tercümesi: sosyal harcamalar n azalt lmas . “Finansal piyasalar” n 
hükümetlere dayatma niyetinde olduklar  program i te budur. Ayr ca bunu ba armaktad rlar da: o 
ünlü finansal piyasalara “güven vermek”, bu piyasalar  dizginlemek için gerçek anlamda hiçbir 
önlem al nmad  bugün aç kça ortada oldu undan, tam olarak bunlar n önüne yatmakla birdir. 
Borç krizi meselesi temelde udur: dar toplumsal tabakalar en az ndan yirmi y l boyunca bugün 
tehdit alt nda bulunan finansal bir servet biriktirmi lerdir. Bugün, bu ya man n toplumsal gerileme 
kar l k gösterilerek korunmas  söz konusudur. Bu nedenle, borçlar n gerisinde s n flar 
mücadelesinin türev bir biçimde olmakla birlikte iddet bak m ndan a a  kalmayan yeni bir evresi 
bulunmaktad r. Ancak, hâkim s n flar cenah nda bu mücadele hayli büyük bir yönünü a rm l k 
içinde verilmektedir: k sa vadeli ç karlar n ba nazca savunulmas  kapitalizmin görece istikrarl  bir 
düzenlenmesi aray  önünde engel olu turmaktad r. Bunun yan s ra, [kamu bütçelerini] sa l kl  
hale getirme programlar  toparlanmay  imdiden engellemeye ba lam t r. 

Regards, Eylül 2011 
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