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Baz  saflar hâlâ krizin kapitalizmin daha iyi bir “düzenlenmesiyle”, hatta “yeniden-kurulu uyla” 
(sic) sonuçlanaca na inan yorlard ysa e er, banka kârlar n, piyasa i lemcilerinin 
primlerinin [bonus] ve spekülasyonun ars zca tekrar harekete geçmesi bu naiflerin gözünü 
açm  olmal . Bu sistemin mant , kriz taraf ndan hiç ku kusuz bozulmu  olan ancak mülk 
sahipleri aç ndan optimal kendi i leyi  ko ullar  en k sa zamanda yeniden yaratmaya 
çal makt r. Burjuva devletleri – çünkü eyleri bizzat kendi adlar yla anmak gerekir – kendi 
bankalar  kurtarmak için gereken bütün paray  neredeyse hiçbir kar  olmaks n boca 
etmi lerdir. Burada kendisini basit biçimde aç a vuran amans z bir mant k söz konusudur: 
temelde “demokrasileri” yöneten finans kesimidir. 
 
mdi, ok ciddi bir oktur ve bu oku emmek kolay olmayacakt r. OECD’nin son Ekonomik 
Perspektifler raporunu bu bak mdan bir kullan m k lavuzu, hatta bir program olarak okumak 
mümkündür. Rapor görece rahatlat  öngörülerle ba lamaktad r: 2009 felakettir, 2010 çok 
vasatt r ama “bu” (GSY H) 2011’de a  yukar  eskisi gibi yeniden yükseli e geçer. Buna 
kar n, bu daha ziyade pembe senaryoda dahi hesaplar uzun bir vadeden önce 

rlanmayacakt r ve dolay yla “ç  haz rlamak” gerekecektir: bu, Jørgen Elmeskov 
imzal  sunu  yaz n ba r. 
 
lk hedef kamu aç klar r. Bütçeleri sa kl  hale getirmek için “ço u zaman önemli ve bazen 
radikal önlemler” gerekecek ama ayn  zamanda bu önlemlerin “toparlanmaya zarar verecek 
bir tempoda uygulamaya konmamas ” gerekecektir. Ayr ca, “yetkililerin sermaye piyasalar n 
ve hane-halklar n güvenini muhafaza etmesi” kesinlikle zorunludur. O halde, hem iyi 
zamanlama [timing] yap p, hem de bu güveni kazanmak nas l mümkün olacakt r? Bu 
sorunun yan u olacakt r: “kamu maliyesinin sürdürülebilirli i aç ndan ön planda bir rol 
oynamas  gereken […] uzun zamand r ertelenmi  emeklilik ve sa k sistemi reformlar  
gecikmeksizin” uygulamaya koyarak. Finansal piyasalar  rahatlatacak olan i te budur; lakin 
hane-halklar  aç ndan bu o kadar kesin de ildir! Bunun ard ndan önyarg lar sözlü ü devam 
eder. Vergiler: art rmaktan kaç nmak. Kamu kesimi: bir yandan kaynaklar  azalt rken 
performans  idame ettirerek etkinli i”ni iyile tirmek. Vesaire. 
 
kinci hedef i gücü piyasas r. Burada krizin tela  içinde al nan tüm önlemlerin yeniden 
gözden geçirilmesi söz konusudur ve bu, sözünü sak nmadan dile getirilmektedir: 
“toparlanma ilerleme kaydettikçe acil önlemlerin (örne in k smî i sizlik tazminat  rejiminin) 
tedrici bir ekilde ortadan kald lmas  gerekecektir zira bu önlemlerin idame ettirilmesi 
ekonominin üretim kapasitesini zay flatacakt r”. Burada siniklik kendisini hayli i renç biçimde 
ortaya koyar: “resesyon döneminde i sizli i so urmak aç ndan çok faydal  olmu , çal ma 
saatlerinin azalt lmas  özendiren tertibatlar n da ayn ekilde kal la mamalar  endi esiyle 
yak ndan takip edilmeleri gerekecektir”. Bu da demek oluyor ki bunlara do rudan sald rmak 
gerekecektir: “i verenleri ve ücretlileri normal zamanlarda bu tür tertibatlara ba vurmaktan 
cayd rmak için yeterli kar -te vikler getirilmelidir”. Ama i sizlik oranlar n geri inmelerinin 

llar alaca  bir basama  daha henüz a klar  bir s rada “normal zamanlar” da neyin 
nesidir? 
 
Bu metin küresel bir stratejinin tan mlanmas na bir katk  olarak okunmal r. Burjuvazinin 
planlar  bunlar n güya uzman hakl la lmalar yla e zamanl  olarak OECD gibi yerlerde 
geli tirilmektedir. Milyarder Warren Buffet kriz öncesinde u beyanda bulunmaktayd : 
“Do ru, bir s flar sava  (class warfare) var ama bu sava  benim s m, zenginler s  
veriyor  ve  bu  sava  kazanan  da  biziz”  (New York Times, 26 Kas m 2006). “Krizden ç ” 
ifadesi alt nda haz rlanmakta olan da bu toplumsal sava n yeni bir evresidir. Nüfusun 
ço unlu u aç ndan ödenecek bedel ne olursa olsun “ekonominin üretim kapasitesini 
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zay flatmamak”, k saca yeniden i lerin normal i leyi ine ve tatminkâr bir kâr oran na dönmek 
söz konusudur. 


