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Devrimci Marksizm

Bu sayı

Devrimci Marksizm dergisinin elinizdeki bu çift sayýsý kapitalizmin 
dünya çapýnda derin bir krizle karþý karþýya olduðu tarihsel bir dönemde 
çýkýyor. Bu sayý bu bakýmdan oldukça kritik bir önem taþýyor. Þu nedenle: 
Dünya ekonomisinin içinden geçmekte olduðu “yüzyýlda bir görülebile-
cek” kriz karþýsýnda takýnýlacak tavýr bu krizin nedenlerini anlamaktan, 
neye karþý, kiminle ve nasýl mücadele edileceðini kavrayabilmekten geçi-
yor. Devrimci Marksizm’in önceki sayýlarýnda son 20-30 seneye damgasýný 
vuran hakim ideoloji olarak burjuva liberalizminin etkisi altýndaki si-
vil toplumcu, post-Marksist, küreselleþme taraftarý çeþitli sol akýmlarý, 
bunlarýn emperyalizm, iþçi sýnýfý ve sendikal hareket gibi kritik konular-
daki yaklaþýmlarýný devrimci Marksist temelde eleþtirmeye çalýþmýþtýk. 
Bugün teorik mücadelenin önemi konusunda taþýdýðýmýz hassasiyetten 
ödün vermeden iþçi hareketinin bu ve baþka güncel sorunlarýna eðilmenin 
yaný sýra bir baþka görevle daha karþý karþýyayýz. Olgularýn sýnavýndan 
geçmiþ tespitleri bir adým daha ileriye taþýyarak iþçi sýnýfý ve tüm ezilenlere 
mücadelelerinde yol ve yön gösterebilecek bir politik hattýn temel taþlarýný 
döþemek!    

Dünya Bankasý Baþkaný istediði kadar “kumarhane kapitalizmi bitti, 
sorumlu küreselleþeceðiz” desin, asýl küreselleþme tartýþmasý çoktan bit-
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ti. “Yeni” kapitalizmle birlikte güçsüzleþtikleri iddia edilen ulus-devletler 
kendi ülkelerinin sermayelerine devasa boyutlarda destek ve müdahaleler-
de bulundular, batan bankalarý ve firmalarý kurtardýlar, talebi canlandýrmak 
için yüz milyarlar saçtýlar. 

Krizin “teðet geçtiði” Türkiye ekonomisi ise kriz baþlangýcýndan bu-
güne dünyada en çok küçülen ve krizden en çok etkilenen ülkelerin baþýnda 
geliyor. Krizin iyi yönetildiðini iddia eden hükümet “sopayla ekonomi 
yönetimi”ni kastediyor olsa gerek. Zira krizin faturasýný çalýþan sýnýflara 
çýkartma çabasý karþýsýnda direnen, yavaþ yavaþ da olsa hareketlenen bir 
iþçi sýnýfýyla karþýlaþtýkça daha da saldýrgan bir hal alýyor. Son dönem-
de kamu çalýþanlarýnýn iþ býrakma eylemi, iþten el çektirilen demiryolu 
iþçilerinin direniþi ve özellikle de Tekel iþçilerinin kararlý mücadeleleri 
geleceðin gündemine ýþýk tutuyor. 

Öte yandan Kürt açýlýmý adý altýnda uzun zamandýr mücadele eden 
Kürt hareketini tasfiye etme çabalarý, DTP’nin kapatýlmasý ve bir dizi tu-
tuklamalarla birlikte gerçek yüzünü ele vermiþ durumda. Böyle bir dönem-
de, iþçi sýnýfýnýn, Kürtlerin ve Alevilerin haklý mücadele ve taleplerinin 
yanýnda yer alarak sermayenin artan saldýrganlýðýna karþý ne milliyetçi, ne 
de sivil toplumcu ve piyasa yanlýsý olan bir mücadele verebilmek oldukça 
önem taþýyor.   

Devrimci Marksizm’in bu çift sayýsý iþte dünya kapitalizminin son 20-
25 yýlýna damgasýný vurmuþ “küreselleþme” tartýþmalarýna son noktanýn 
konulduðu böylesi kritik bir dönemde ve olgularýn sýnavýndan geçmiþ tes-
pitlerinden de güç alarak günümüz dünya krizini çeþitli boyutlarýyla ele 
alan bir dosyaya yer veriyor. 

Kriz dosyasýnýn ilk yazýsýnda Kurtar Tanyýlmaz 21. yüzyýlýn bu ilk 
büyük krizinin 1929 büyük buhranýyla baþlayan uzun durgunluk evresi 
kadar derin etkilerinin olacaðýný ileri sürüyor. Tanyýlmaz, bu doðrultuda, 
yaþanmakta olan küresel çaptaki krizin 70’lerden beri süregelen yapýsal bir 
uzun durgunluk dalgasý içindeki yerini, diðer krizlerden ne gibi farklýlýklar 
taþýdýðýný ortaya koyduktan sonra bu uzun durgunluk dönemi içinde 90’lar-
dan  2000’lere kadar dünya ekonomisinde yeni bir canlý birikim dönemine 
girildiði iddialarýna yol açan belirtilerin aslýnda kapitalizme içkin ve özsel 
eðilimlerin çarpýtýlmýþ bir tezahürü olduðuna iþaret ediyor. Marksist Uzun 
Dalga yaklaþýmý ve kâr oranlarýnýn düþme eðilimine dayalý bir açýklamadan 
hareketle yazar, söz konusu krizin derinliði ve çözüme dönük izlenebi-
lecek politikalar bakýmýndan özellikle radikal ve reformcu yaklaþýmlarýn 
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açmazlarýný ortaya koyuyor.  
Salim Tanıl, dünya ekonomisindeki büyük krizin Türkiye kapitalizmi 

üzerindeki etkilerine odaklandýðý yazýsýnda, Türkiye’nin dünya çapýndaki 
ekonomik krizden en çok etkilenmiþ olan ülkelerden biri olduðunu hem 
olgularla ortaya koyuyor hem de bunun nedenlerine eðiliyor. Bu yazý 
Türkiye’de yaþanan krizin derinliðinin Türkiye ekonomisinin kapitalist 
dünya ekonomisiyle bütünleþme tarzýnýn bir ürünü olduðunu belirtmenin 
yaný sýra, burjuvazinin son otuz yýldaki bütün hükümetleri gibi AKP hü-
kümetinin de krizin sorumlusu olduðuna iþaret ederek iþçi hareketinin ve 
sosyalist hareketin kriz karþýsýnda izlemesi gereken politik hattý çizmeye 
çalýþýyor. 

Yaþanan ekonomik krizin toplumsal bir krize dönüþtüðü günümüz-
de Türkiye’de dünyada olduðu gibi reformist sol, savaþ sonrasý döne-
me atýfta bulunarak bu krizden çýkýþta Keynesci politikalarýn ve bir dizi 
“Sosyal Devlet” uygulamasýnýn yeniden gündeme getirilmesi ve mücade-
le programýna alýnmasý gerektiði görüþünde. Sungur Savran bu yazýsýnda 
eksik tüketim teorisine dayalý kriz açýklamasýnýn teori alanýnda kapitaliz-
min krizlerinin doðru kavranmasýnda bir engel, politika alanýnda ise refor-
mizmin iktisat politikalarýnýn bir beslenme kaynaðý olduðunu gösterme-
yi amaçlýyor. Kapitalizm 1930’lu yýllarýn Büyük Depresyonundan sonra 
yaþanan en büyük krizinin içindeyken iþçi hareketi ve sosyalist harekette 
Keynesçi fikirlerin yaygýnlýðý göz önünde bulundurulduðunda, Türkiye 
topraklarýnda Marksizmin Keynesçilikten kopuþuna katkýda bulunmak 
bakýmýndan bu yazýnýn önemli bir iþlev göreceði kanýsýndayýz. 

Kriz dosyasýnýn en son, ancak daha az önemli olmayan yazýsý Lev 
Trotskiy’in bir klasik niteliðindeki “Kapitalist Geliþme Eðrisi” adlý metni. 
Bu metin tarihsel maddeci yaklaþýmla kapitalizmin ekonomik hayatýnýn 
nasýl iniþ çýkýþlarla geliþtiðini, belirli bir dönemin ekonomik tarihine nasýl 
bakýlmasý gerektiðini gözler önüne sermesi bakýmýndan önem taþýyor. 
Daha önce Sýnýf Bilinci dergisinin 17. sayýsýnda basýlmýþ olan bu me-
tinde Trotskiy, kapitalizmde ekonomik dönemlerin iniþ ve çýkýþ evreleri 
arasýndaki farklýlaþmada salt ekonomik faktörlere bakýlmasýnýn yeter-
li olmadýðýný belirterek, politik faktörlerin özgüllüðü ve belirleyiciliðine 
iþaret ediyor.  

Þiar Riþvanoðlu, Kürt halkýnýn mücadelesindeki isyan ve özgürlük 
geleneðini sergilediði yazýlarýna bu sayýda 1930-50 arasýndaki döneme ýþýk 
tutarak devam ediyor. Hükümetin sözde “Kürt açýlýmý” ile güncellik kaza-
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nan bu sorunun tarihsel temellerini, devletin ve egemen sýnýfýn Kürdistan 
üzerinde uyguladýðý yoðun ve sistematik imha, inkâr ve asimilasyon 
politikalarýnýn farklý biçimlerini ortaya koymayý amaçlayan Riþvanoðlu, 
yazýda o dönemde TKP ve Komintern’in Kürt sorunu karþýsýndaki 
tutumlarýný da tartýþýyor. 

Levent Dölek, “Çin’de Sürekli Devrim” baþlýðýný taþýyan yazýsýnda, 
devrimin 60. yýlýnda hýzla kapitalizmle bütünleþmekte olan Çin’in, sosya-
list devrim öncesinde süreçte ne gibi toplumsal çeliþkilerle malûl olduðunu, 
ÇKP’nin ve SBKP’nin bu süreçteki rollerini titiz bir araþtýrmacý gözüyle 
ortaya koyuyor. Dölek yarý-sömürge niteliðinde olan ülkeler bakýmýndan da 
sürekli devrim teorisi açýsýndan dersler çýkartmayý amaçladýðý bu yazýsýnda 
dünya devrimi hedefinden kopartýlmýþ ulusal sosyalizm ütopyalarýnýn 
sýnýrlarýna dikkat çekiyor. Dölek’in yazýsý ayný zamanda Çin deneyimin-
den hareketle ulusal ve uluslararasý alanda örgütlenmiþ ve enternasyona-
list sürekli devrim programýyla donanmýþ devrimci bir proletarya parti-
si ve enternasyonalin olmayýþýnýn sonuçlarýný kavramaya hizmet etmek 
bakýmýndan da önem taþýyor. 

Elinizdeki çift sayýnýn “Kitap Tanýtýmý” bölümünün ilk yazýsý Evren 
Asena’ya ait. Asena, Abidin Nesimi’nin Türkiye Komünist Partisi’nde 
Anýlar ve Deðerlendirmeler 1909-1949 baþlýklý kitabýný deðerlendirirken 
Nesimi’nin bir TKP “gözlemci”si olarak hem iç iliþkileri hem de Komintern 
ile iliþkilerini anýlarýndan yola çýkarak ele aldýðýný belirtiyor. Nesimi’nin 
Türkiye solunda hak ettiði kadar tanýnmadýðýný iddia eden Asena baþta 
genç kuþaklar olmak üzere genelde Türkiye sosyalist hareketinin özelde de 
TKP’nin tarihine ilgi duyanlar için bu aný kitabýnýn oldukça deðerli bilgiler 
içerdiðini öne sürüyor.   

Mehmet Ýnanç Turan, Denis Collin’in Marx’ý Anlamak adlý kitabýný 
eleþtirel bir gözle deðerlendiriyor. Turan bu kitabýn Marx’ý anlamaktan çok 
onu anlamamaktan muzdarip olan akademik kürsülerin bilgiç profesörle-
rinin basmakalýp eleþtirileriyle paralellik taþýdýðýný ortaya koyuyor. Bu 
çerçevede Turan yazarýn Marksizmin özüyle deðil, kelimelerle uðraþarak 
Marksizmi belirsizlikler dolu bir dünya görüþü olarak göstermek istediðini, 
kitabýn bu gözle okunmasýnýn daha faydalý olacaðýný belirtiyor. 

Can Ilgýn ise Mehmet Ýnanç Turan’ýn Yaþanmamýþ Sosyalizm kitabýný 
deðerlendiriyor. Sovyetler Birliði’nde ve “sosyalist” olarak anýlan öteki 
ülkelerde yaþanan deneyimin çöküþünü Marksist teorinin iflasý olarak 
yorumlayanlarýn ve özellikle sosyalist solun büyük bölümünün duvarýn 
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altýnda kalmasý ile genç kuþaðýn da Marksizme olan inancýnýn sarsýldýðý 
bir dönemde Ilgýn, Turan’ýn kitabýnýn geçmiþte kapitalizmin karþýsýna 
dikilebilmiþ tek alternatif olan sosyalizmin baþýna neler geldiðini anlamak 
bakýmýndan adeta bir “duvarýn altýndan çýkma kýlavuzu” olarak herkes 
açýsýndan yakýcý bir önem taþýdýðýný belirtiyor. 

Nihayet “Arþiv” bölümünde Evren Asena’nýn Joseph Dietzgen’den 
çevirdiði Biliþin Sýnýrlarý baþlýklý bir denemesine yer veriyoruz. Klasik 
Marksizmin parlak bir temsilcisi olan Dietzgen’in söz konusu denemesi 
her ne kadar polemik amacýyla kaleme alýnmýþ da olsa, Asena’nýn ifade-
siyle Marksizmin epistemolojik pozisyonunun yalýn bir sergilemesi ola-
rak görülebilir. Bu denemenin Dietzgen’in dinsel-mistik-spiritüel görüþler 
karþýsýndaki us yürütmesinin ne denli berrak olduðunu görmek bakýmýndan 
da Devrimci Marksizm okurlarýna faydalý olacaðý kanýsýndayýz. 

Derginin bu çift sayýsýna katkýda bulunan ve emeði geçen tüm 
yoldaþlarýmýza teþekkür ediyoruz. Bir sonraki sayýda buluþmak dileðiyle. 


