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Bu sayı
Devrimci Marksizm’in 8. sayýsý kapitalizmin uzun süredir içinde 

bulunduðu krizin tüm dünyayý derinden sarstýðý koþullarda çýkýyor. Bilindiði 
gibi dünya kapitalizmi otuz yýlý aþkýn süredir tarihinin en büyük krizlerinden 
birini yaþýyor.  1970’lerin ortalarýndan bu yana bir dizi daralma evreleriyle 
(1974-75, 1980-82, 1990-92, 2001-02) toparlanma evrelerinden (1976-79, 
1983-89, 1993-2000, 2003-07) geçen kapitalizm yeniden bir daralma evresi-
ne girmiþ bulunmakta. Baþta ABD olmak üzere finans sisteminin çöküntüsü-
ne yol açan bu durum, dünya kapitalizmi için tehlike çanlarýnýn güçlü bir bi-
çimde çalmasýna yol açtý.  Kapitalizmin önemli merkezlerindeki geliþmelere 
bakýlacak olursa bu daralma yerini çok daha ciddi bir bunalýma býrakma 
eðilimi taþýmakta. Tarihsel bir dönüm noktasý yaþamakta olduðumuza iliþkin 
belirtiler açýkça ortaya çýkmýþ durumda. Türkiye de bu krizden aðýr bir þekilde 
etkileniyor.  

Devrimci Marksizm bu durumu analiz eden bir giriþ yazýsýyla çýkýyor 
karþýnýza. Bu yazý,  bugün tüm dünyayý kasýp kavuran krizi anlayabilmek için 
onu tarihsel baðlamýna oturtmak gerektiðini söylemekle kalmýyor, tüm dünya 
için yaklaþan felaketin boyutlarýný sergiliyor. Ama ayný zamanda bunun sýnýf 
mücadeleleri bakýmýndan yepyeni bir dönem açtýðýna da iþaret ediyor.

Bu sayýnýn dosyasý iþçi hareketi ve sendikalar. Ýþçi hareketi ile sendika-
lar arasýndaki iliþki on yýllardýr dünya Marksistleri tarafýndan tartýþýlan en 
kapsamlý konulardan biridir. 19. yüzyýlda kurulan, 20. yüzyýlda altýn çaðýný 
yaþamakla birlikte bir çürüme sürecine giren sendikalarýn durumu 21. yüzyýlda 
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kapsamlý bir biçimde deðerlendirilmeyi hak etmektedir. Elinizdeki sayýnýn 
dosya konusu bu ihtiyacý karþýlamak amacýyla oluþturuldu: Ýþçi hareketini ve 
sendikalarý teorik olarak deðerlendirmek ve politik sonuçlar çýkarmak.

Dosyanýn ilk yazýsý Sungur Savran’a ait. Savran bu yazýda klasik 
Marksistlerin sendikalara iliþkin teorik analizinden hareketle sendikalarýn 
uzun bir tarihsel süreçte bir gerileme yaþadýðýný tespit etmekte, iþçi sýnýfýnýn 
mücadele örgütleri olarak bir çürüme eðilimi yaþadýklarýna dikkat çekmek-
te. Fakat Savran var olan ezberin aksine suçu sendikalara yüklemiyor. Solda 
son derecede yaygýn olan “sendikalarýn krizi” teorisini eleþtiriyor, bu teori-
nin sendikalarýn esas sorunlarý olan bürokratikleþme ile sermaye ve devletle 
bütünleþme yaralarýný gözlerden gizleyerek pratiðe yanlýþ bir yol gösterdiðini 
ileri sürüyor. Yazar Türkiye solunun sendikalara iliþkin politikalarýnýn önemli 
hatalar içerdiðini vurguluyor. Ona göre bu durum sendikalarýn krizi deðil, sos-
yalistlerin krizi… Dolayýsýyla Türkiye solunun sendikalara iliþkin politikalarý 
önemli hatalar içeriyor. “Sendikalarýn krizi” yaklaþýmýndan, kapitalizmin dö-
nemleri ile sendikalarýn durumu arasýnda kurulan otomatik iliþkiye, ufkunu 
AB ile sýnýrlayan sendikalist çevrelerden sendikalarda çalýþmaya uzak du-
ran bir dizi akýma kadar pek çok konuyu irdeleyen bu yazýnýn iþçi hareketi 
ve uzun bir süredir ciddi bir yozlaþma yaþayan sendikal hareket açýsýndan 
ön açýcý olduðunu düþünüyoruz. Bu yazý, Epos Yayýnlarý’nýn Türkiye so-
lunun çeþitli akýmlarýnýn sendikalar sorununa yaklaþýmýný sergilediði bir 
kitabýnda da yayýnlanacak. Epos Yayýnlarý’na yazýnýn Devrimci Marksizm’de 
yayýnlanmasýna izin verdiði için teþekkür ederiz.

Dosyanýn ikinci yazýsýnda Kurtar Tanyýlmaz son yýllarda dünyada olduðu 
gibi Türkiye’de de “sendikal kriz”e cevap olarak sunulan Toplumsal Hareket 
Sendikacýlýðý yaklaþýmýný eleþtirel bir gözle deðerlendiriyor. Tanyýlmaz,  bu 
yazýda söz konusu yaklaþýmýn anarko-sendikalizmin çaðdaþ bir türü olarak 
çeþitli açmazlarý ve sýnýrlarý bulunduðunu ortaya koyuyor ve sendika bürok-
rasisine karþý taban inisyatiflerine dayalý bir mücadelenin ancak devrimci 
bir partinin önderliðinde iþçileri ve tüm ezilenleri bütünleþtiren bir yöneliþe 
girebileceðinin altýný çiziyor.   

Devrimci Marksizm ikinci sayýsýndan baþlayarak Türkiye iþçi sýnýfýnýn 
mücadele tarihinin analizlerini içeren yazýlara yer veriyor. Ýkinci sayýda 
kökleri çok daha eskilere dayanan fakat 1960’larla þekillenen iþçi ha-
reketi deðerlendirilmiþ, beþinci sayýda ise DÝSK üzerine bir inceleme 
yayýnlanmýþtý. Ali E. Bilgin 14 Mart 2008 tarihinde sendikalar önderliðinde 
Emek Platformu’nun çaðrýsý ile ülke çapýnda iki saat süren genel eylemden 
yola çýkarak Türkiye iþçi hareketinin geliþimini özellikle Türk-Ýþ üzerinde 
yoðunlaþarak deðerlendirmeyi sürdürüyor. Bilgin sözü edilen eylem etrafýnda 



�

Devrimci Marksizm

sendikalar arasý mücadeleyi, sendika bürokrasisinin yozlaþtýrýcý etkisini sergi-
lerken Türkiye’deki grevleri tarihsel baðlamý içine yerleþtirerek bir dizi poli-
tik sonuç çýkarýyor. 

Dosyamýza Türkiye sýnýf mücadelesinin son 20 yýlýna damgasýný vuran 
kamu emekçileri hareketini ve onun en dinamik örgütü olan KESK’i koymayý 
ihmal etmedik. Mustafa Kemal Coþkun  KESK’in ortaya çýkýþýný, geliþimini 
ve bugün içinde bulunduðu durumu tüm berraklýðýyla ortaya koyuyor. Ayrýca 
yazýnýn geleceðe dair bazý politik öneriler taþýdýðýný da söyleyelim.

Dosyanýn son yazýsý Türkiye’nin dýþýnda gerçekleþen bir sýnýf örgütlen-
mesini ele alýyor.  Selim Karlý Devrimci Marksizm’in önceki sayýlarýnda Latin 
Amerika’da gerçekleþen çeþitli sýnýf hareketlerini mercek altýna almýþtý. Yazar 
bu sayýda Arjantin’de Piquetero ismiyle bilinen iþsizlerin baþlattýðý sýnýf ha-
reketini inceliyor. Bu hareket gerek dünya çapýnda iþsizlerin yürüttüðü müca-
delenin en çarpýcý örneklerinden biri olmasý bakýmýndan gerekse de  devrimci 
Marksistlerin hareketin önderliðini yürüten akýmlardan biri olmasý  nedeniyle 
ayrý bir önem taþýyor.

Devrimci Marksizm olarak uzunca bir süredir atmayý düþündüðümüz bir 
adýmý bu sayýdan baþlayarak hayata geçiriyoruz. Sekizinci sayýdan baþlayarak 
çeþitli kitap eleþtirileri ve Deðinmeler adýný verdiðimiz kýsýmda güncel 
geliþmelerle ilgili çeþitli yazýlara dergimizde yer vermeye baþlýyoruz. Bu 
sayýda iki kitap eleþtirisi ve bir deðinme okuyacaksýnýz.

Kitaplardan ilki Franz Mehring’in Tarihsel Maddecilik Üzerine isimli 
kitabý. Deðerlendirme Evren Asena tarafýndan yapýldý. Diðer kitap ise Yiðit 
Karahanoðullarý tarafýndan ele alýnan Paul  Sweezy’nin Kapitalist Geliþme 
Teorisi. Deðinmeler adýný verdiðimiz bölümün yazarlarý Burak Delier ve 
Kamil Þenol. Delier ve Þenol Ýspanyol sürrealist ressam Salvador Dali sergisi 
dolayýsýyla sanatýn örgütlenmesine eleþtirel bir gözle bakýyorlar.

Bir sonraki sayýda görüþmek umuduyla… 


