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Özgül olarak Avrupal boyut küresel krizin etkilerini daha da vahim bir hale getiriyor.
Kapitalizmin çeli kileri otuz y ldan beri, özetlemek gerekirse, art k-de er üzerindeki saymaca
(itibarî/fiktif) çekme haklar n muazzam bir birikimi yoluyla a lm . Kriz bunlar yok etmekle
tehdit ediyordu. Burjuva hükümetleri bankalar kurtarmak laz m diyerek bu çekme haklar
teminat alt na almaya karar verdiler. Dolay yla bu borçlar , kar
nda hiçbir ey ya da
neredeyse hiçbir ey talep etmeden üstlenmi oldular. Oysa bu kurtarma operasyonunu haz r
rsat ç km ken ko ula ba lamak, sözgelimi spekülatif ürünlerin yasaklanmas
ve vergi
cennetlerinin kapat lmas
ya da hatta bu kurtarma operasyonunun aniden artmas na neden
oldu u kamu borcunun belli bir tutar n [bankalar tarf ndan] üstlenilmesini art ko mak
mümkündü.
Bugün ikinci evreye girmi bulunuyoruz. Borcu özel kesimden kamuya devrettikten sonra imdi
bu borcu emekçilere ödetmek gerekiyor. Bu ok tedavisi hepsi ayn modelde yap land lm
kemer s kma planlar biçimine bürünüyor: toplumsal olarak yararl harcamalar n azalt lmas ve en
adaletsiz vergilerin artt lmas . Bu toplumsal iddetin, hissedarlara ve kreditörlere kendi
sistemlerinin kurtar lmas n maliyetini ödetmekten ba ka bir alternatifi bulunmuyor. Bunlar n
hepsi aç k ve bunlar herkes anl yor.
Bir Burjuva Projesinin flas
Avrupal emekçiler bugün ayr ca burjuva Avrupa in a projesinin iflas n bedelini de ödemek
zorunda b rak lmaktad rlar. Avrupa burjuvazileri, tek para birimiyle, bütçe istikrar pakt yla,
finans n ve sermaye hareketlerinin toptan düzenlemeden-ar nd lmas yla do ru sistemi
bulduklar
dü ünüyorlard . Ücretliler ve sosyal modeller rekabete sokuldu unda, ücretlerin
bask lanmas kapitalistler-aras rekabeti çözüme kavu turman n ve e itsizlikleri dar bir toplumsal
tabakan n lehine derinle tirmenin yegâne yolu haline geliyordu.
Oysa bu model sürdürülebilir de ildi zira Avrupa ekonomilerinin gerçeklikte var olmayan bir
türde li ini önceden varsayarak arabay atlar n önüne ko uyordu. Tersine, ülkeler aras ndaki
raksama, bu ülkelerin dünya pazarlar ndaki yerlerine ve Avro kuruna duyarl klar na göre
artmaktayd ; enflasyon oranlar yak nsamamaktayd ve dü ük faiz oranlar emlak balonlar
te vik ediyordu vb. Güdük bir in an n, Avro-Liberallerin bugün ke fettikleri çeli kilerinin
tamam kriz öncesinde de mevcuttu. Krizin tek yapt
bu çeli kileri riske en fazla aç k
devletlerin d borçlar na spekülatif sald lar k
nda aniden ortaya ç karmak oldu.
“Finans piyasalar ” soyutlamas n gerisinde en ba ta devletlerin çok dü ük faizle ödünç
verdikleri fonlar spekülasyon için kullanan Avrupa finans kurumlar yer al r. Öyleyse bu
spekülasyon ancak devletler müdahale etmedi i oranda mümkün olur ve bu spekülasyonu buna
za gösteren hükümetler üzerinde bütçeleri halklar n s rt ndan düzeltmek ve bankalar n
karlar teminat alt na almak için uygulanan bir bask olarak anlamak gerekir.
(*) Çeviride Frans zca metin esas al nm r. http://hussonet.free.fr/srmh10f.pdf Makalenin ngilizce versiyonu için
bkz. http://socialistresistance.org/1165/a-european-strategy-for-the-left
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Derhal Yerine Getirilmesi Gereken ki Görev
Emekçilerin bak aç ndan derhal yerine getirilmesi gereken görevler aç kt r: kemer s kma
planlar na direnmek ve krizin borcundan ba ka bir ey olmayan borcu ödemeyi reddetmek
gerekir. Bu toplumsal direni in, ad na sava düzenine girece i alternatif proje zenginliklerin
ba ka türlü bir bölü ümü talebine dayan r. Böylesi bir talep tutarl r: krize yol açan borçlar n
devasa birikimini do uran gerçekten de ücretlerin bask lanmas , di er bir deyi le art k-de erin
giderek artan bir bölümüne finans taraf ndan el konmas olmu tur. Bu krizin hakikî maddi temeli
te budur.
Alternatifin yolu özellikle y llardan beri firmalara ve zenginlere sa lanm olan avantajlar
yürürlükten kald racak hakikî bir vergi reformundan geçmektedir. Bu ayr ca, borcun u ya da bu
ekilde iptali anlam na da gelir. Borç ile ço unluk toplumsal ç karlar aras nda tam bir
ba da mazl k mevcuttur. Bu borcu ister vadesinde ödememe, ister yeniden yap land rma eklinde
yeniden tart ma konusu yapmadan krize ilerici bir çare bulunmas mümkün de ildir. Zaten belli
say da ülke muhtemelen ödeme aczine dü ecektir ve bunu öngörerek haz rl kl olmak ve bu
durumun nas l yönetilmesi gerekece ini söylemek daha da önemli hale gelmektedir.
Avrodan Ç kmal M ?
Avrupa halklar n maruz kald klar sald Avrupa cenderesi yüzünden yads nmas olanaks z
biçimde daha da sert bir hal alm r. Örne in Avrupa merkez bankalar ABD’deki FED’in aksine
Hazinenin ihraç etti i bonolar sat n alarak kamu borcunu parasalla ramamaktad rlar. Acaba
Avrodan ç kmak bu mengeneyi gev etecek midir? Costas Lapavitsas’ n Yunanistan örne inde,
üstelik dedi ine bak rsa solun Avro Bölgesini de tirmek üzere – ki o bunun “imkâns z”
oldu unu dü ünmektedir – birle mesini beklemeden derhal al nmas gereken bir önlem olarak
önerdi i de budur.
Avrupa’da ba ka yerlerde de öne sürülen bu fikir bir ilk itirazla kar kar ya kal r: ngiltere’nin
Avro Bölgesinde yer alm yor olu u besbelli bu ülkeye kemer s kmaya kar koruma
sa lamam r. Öte yandan, milliyetçi a -sa n, Fransa’da Front National [Ulusal Cephe]
örne inde oldu u gibi neden Avro’dan ç kmak istedi ini anlamak kolayd r. Buna kar k, böylesi
bir iar n radikal solun bak aç ndan ne tür bir de er ta yabilece ini kestirmek daha zordur.
er liberal bir hükümet olaylar n bask alt nda böyle bir önlem almaya zorlanm olsayd ,
uras aç k ki bu, bugün tan k oldu umuzdan da sert bir kemer s kma politikas n bahanesi
olurdu ve aksine bu durum emekçilerin daha lehinde bir güçler ili kisi tesis etmeye hiçbir ekilde
imkân tan mazd . Geçmi tüm deneyimlerden ç kar labilecek ders budur.
Buna kar k Avrodan ç kmak sol bir hükümet aç ndan hakikî bir stratejik hata olacakt r.
Güdülen amaç zaten bu oldu undan yeni para birimi devalüe edilecektir. Ne var ki bu hemen,
finansal piyasalar n spekülatif bir sald ya geçmek için an nda faydalanacaklar bir gedik
açacakt r. Bu ise bir devalüasyon-enflasyon- kemer s kma döngüsünü harekete geçirecektir.
Üstelik o zamana dek Avro veya Dolar cinsinden ifade edilen borç mebla bu devalüasyona
ba
olarak bir anda artacakt r. Emekçiler lehine önlemler almakta hakikaten kararl her sol
hükümet mutlak surette uluslararas kapitalizmin çok sert bask lar na maruz kalacakt r. Ama
taktik bak mdan Avro Bölgesine aidiyeti bu güç s nav nda çat mal bir tarzda kullanmak daha
yerinde olacakt r.
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Tek para birimini temel alan Avrupa in as n bütünsel uyuma sahip olmad ve her halükarda
tamamlanm olmad esasen do rudur. Avro bölgesi içindeki fiyat ve ücret geli im farklar ndan
düzeltici bir de keni, döviz kurunu çekip al r. Bu durumda, periferi ülkelerinin önünde iki
seçenek kal r: ya Almanya’n n on y ldan beri yapt gibi ücretleri donduracaklar, ya da rekabet
güçlerinde bir azalmaya katlan p pazar kay plar na u rayacaklard r. Bu durum hemen
uygulanabilir çözümlerin mevcut olmad bir çe it ç kmaza yol açar: eskiye dönü Avrupa’y , en
lgan ülkelerin zarar görece i bir kaosa sürükler; buna kar n yeni bir Avrupa in a mant
ya ama geçirmek ise menzil d bir hedef gibi gözükmektedir.
er Avro Bölgesi da lacak olursa, en k lgan ekonomiler spekülatif sald larla
istikrars zla
lacaklard r. ABD’nin bugün para politikas yla çok say da ülkeye dayatmaya
çal
ak bete u ray p, para birimi denetimsiz bir ekilde de erlenece inden bu durumdan
Almanya’n n dahi kazanaca bir ey olmayacakt r 1.
Avrupa Birli inin bütünüyle elden geçirilerek yepyeni bir modelde in as temel alan ba ka
çözümler mevcuttur: sermaye üzerinde tek kalemde toplanm bir vergiden beslenen bir bütçeyle
uyumlula rma fonlar n, toplumsal ve ekolojik bak mdan yararl yat mlar n finansman , kamu
borçlar n yard mla mac tarzda tüm ülkeler [özellikle zengin ülkeler] taraf ndan ortakla a
üstlenilmesi vb. Ama bir kez daha bu yukar dan ç
k sa vadede mümkün de ildir. Bunun
nedeni alternatif önlemlerin bulunmamas de il, bu önlemlerin uygulanmas n Avrupa ölçe inde
güç ili kilerinde radikal bir de imi gerektirmesidir.
O halde bu son derece çetin konjonktürle nas l ba a ç kmal r? Kemer s kma planlar na kar
mücadele ile borcun ödenmesinin reddi bir kar -sald
n platformunu olu turmaktad r. Hemen
ard ndan, direni lerin alternatif bir projenin öne sürülmesiyle güçlendirilmesi için “teknik”
çözümleri krizin s f muhtevas n genel bir aç klamas yla eklemleyerek böylesi bir program
üzerinde çal mak gerekir 2.
Radikal ve enternasyonalist solun özgül görevi bunun ard ndan ulusal düzeyde sürdürülen
toplumsal mücadeleleri ba ka bir Avrupa’n n savunulmas yla bile ik hale getirmektir. Peki ya
burjuvaziler ne yapmaktad r? Burjuvaziler büyük ölçüde ulusal ve çeli kili kalan ç karlar
savunduklar ndan uygulanacak politikalar konusunda çat maktad rlar. Ama s ra kemer s kma
politikalar
kendi i çi s flar na dayatmaya geldi inde sa lam biçimde birle mi ortak bir
cephe olu turmaktad rlar.
Öteki cenahta ise farkl ülkelerin durumlar aras nda var olan, hiç ku kusuz reel, farklar
vurgulamaktan daha iyisini yapmak mümkündür. Meselenin özü daha çok Avrupa’daki krize dair
enternasyonalist bir bak aç in a etmektir. Bu öncelikle, al ageldik günah keçileri yerine
ba ka hedefler göstererek a -sa n yükseli ine kar ç kman n tek yoludur. kinci olarak bu,
borcun Avrupa ölçe inde hakça payla lmas
talep ederek krizin en fazla k lganla rd
halklarla hakikî bir uluslararas dayan ma göstermenin yoludur. Dolay yla, tüm ülkelerde
1. Bkz. Michael Hudson, “US Quantitative Easing Is Fracturing the Global Economy”.
http://gesd.free.fr/hudsonqi.pdf
2. Bkz. Portekiz Sol Blo unun (Bloco de Esquarda) son derece parlak metni: “On the Crisis and How to
Overcome It”, May 23rd 2010, http://gesd.free.fr/bloco510.pdf

3

toplumsal gerilemeye yol açan burjuva Avrupa projesinin kar na alternatif bir proje ç karmak
gerekir. Avrupa ölçe inde burjuva e güdümüyle kar
kar ya kalan seferberliklerin
güdümlenmi bir ba ka projeden destek alma ihtiyac duyduklar anlamamak nas l mümkün
olabilir? Mücadelelerin ulusal ölçekte sürdürüldü ü do ru olsa bile, bu mücadeleler böylesi bir
perspektife kavu tuklar nda, zay flat lacaklar na ya da ulusalc
n ç kmazlar na
sürükleneceklerine güç kazanacaklard r. Londral ö rencilerin gösterilerde “Hep beraber, hep
beraber!” diye hayk rmalar bu canl özlemin bir sembolüdür.
Bir Avrupa Stratejisi çin
Görev, t pk krizin ba latm oldu u dönem gibi çetindir. Buna kar n, radikal sol tehlikeli bir
macera – Avrodan ç kmak – ile ütopik bir uyumlula ma aras nda imkâns z bir tercihte srarl
olmamal r. Avrupa kurumlar tart ma konusu yapan ara hedefler üzerinde çal mak pekâlâ
mümkündür, örne in:
AB devletleri Avrupa Merkez Bankas (ECB) nezdinde çok dü ük faizlerle do rudan
borçlanabilmelidir ve özel bankalar kamu borcunun belli bir bölümünü üstlenmek
zorunda b rak lmal r;
Devletlerin kamu borcunu zenginlere sa lanan vergi avantajlar ve bankalar n
kurtar lmas na hasredilen fonlar oran nda silmelerine imkân tan yan bir borç geri
ödememe mekanizmas olu turulmal r;
Bütçe aç klar , sermaye hareketleriyle finansal i lemleri, temettülerle di er sermaye
gelirlerini, büyük servetlerle yüksek gelirleri Avrupa ölçe inde uyumlula
lm tarzda
vergilendirmeyi hedefleyen bir mali reformla kapat lmal r.
Böylesi hedeflerin güya emekçilerin ç kar na olacak bir “Avrodan ç ” serab ndan ne daha uzak
ne de daha yak n oldu unu iyi kavramak gerekir. Elbette tüm Avrupa ülkelerinde e zamanl ve
güdümlü bir kopu beklemek gerçekten de saçma olacakt r. Bu durumda tasavvur edilebilecek
yegâne stratejik hipotez, yola ç
noktas olarak tek ülkede ba layacak bir toplumsal dönü üm
deneyimini almal r. Söz konusu ülkenin hükümeti bu durumda sözgelimi sermaye üzerinde bir
vergi ihdas edilmesi gibi önlemler al r. Ama e er bu akl ba nda bir hükümetse, an nda hedefi
olaca misilleme önlemlerini öngörüp haz rl kl olmal r: öyleyse sermaye hareketleri üzerinde
bir denetim kurar. Yürürlü e konmakta olan malî reformu koruma amac yla bu önlemi ald nda
Avrupa oyununun kurallar na aç k biçimde ayk davranm olur. Bununla birlikte, tek tarafl
olarak Avrodan ç kma inisyatifi alman n kendisine bir faydas yoktur. Kald ki, Avrodan tek
tarafl olarak ç kmak, yeni para birimi “asi” ülkeyi dize getirmek amac yla an nda sald ya
rat laca ndan, muazzam bir stratejik hata olacakt r.
O halde, “tenik” kestirme yollar oldu u fikrini bir kenara b rak p kaç lmaz çat may göze
almak ve bir güçler ili kisi in a etmek gerekir ki Avrupa boyutu da bunun içinde yer al r. Bunun
için bir ilk dayanak noktas mevcuttur: kapitalist ç karlara zarar verme yetene i. Yenilikçi ülke
borcunu yeniden yap land rabilir, yabanc sermayeyi kamula rabilir ya da bunu yapmakla tehdit
edebilir vb. Yunanistan’da Papandreu’nun veya spanya’da Zapatero’nun “sol” hükümetlerinin
yapmay bir an olsun ak llar ndan geçirmedikleri de i te budur.
Ba ca destek noktas al nan önlemlerin elbirli iyle al nm olmas ndan kaynaklan r. Bu,
ba kalar ndan pazar paylar t rt klayarak i in içinden herdaim tereya ndan k l çeker gibi
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yr lmaya çal an klasik korumac kla muazzam bir fark olu turur. Tersine, tüm ilerici önlemler
daha fazla say da ülkeye yay ld kça daha etkili hale gelirler. O halde, burada u söyleme dayanan
bir yay lma stratejisinden bahsetmek gerekecektir: sermayeyi vergilendirme istencimizi ifade
ediyor ve buna uygun koruma önlemlerini al yoruz. Ama ayr ca bu önlemlerin, önermi
oldu umuz gibi Avrupa’n n tamam nda da al nmas bekliyoruz.
Sonuç: Neoliberal Avrupa’dan kopu la Avrupa’n n yeniden kurulu projesini birbirinin kar
olarak göstermek yerine bunlar n aras nda bir eklemlenmeye kafa yormak gerekir.
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