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Devrimci Marksizm

Bu Sayı
“Aklýn karamsarlýðýna karþý iradenin iyimserliði”. Ýtalyan devrimci Antonio 

Gramsci’nin veciz ifadesini 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nin öncesinde 
olduðumuz þu günlerde sýk sýk hatýrlamamýz gerekiyor. Türkiye iþçi hareketi-
nin daðýnýk ve örgütsüz, sosyalist hareketin ise güçsüz olduðu bu dönemde iþçi 
sýnýfý ve ezilenler açýsýndan güçlü bir alternatifin ortaya çýkmasý zor görünmekte. 
Þüphesiz çeþitli il ve ilçelerde iþçi sýnýfý ve ezilenlerden yana son derece önemli 
bazý çalýþmalar yapýlmakta. Fakat bu tekil çabalar henüz ülke sathýna yayýlmýþ 
deðil. Devrimci Marksizm Yayýn Kurulu bu seçimlerde olmasa bile önümüzdeki 
süreçlerde devrimci bir iþçi partisinin mevcut durumu deðiþtirebilecek yegâne 
güç olduðunu vurgulama ihtiyacýný duymaktadýr. Geçen sayýmýzda Yayýn Kurulu 
imzasýyla yayýnlanan analizde, dünyanýn içine girmiþ olduðu kriz dolayýsýyla 
“yakýn tarihin bir evresi bitmekte, baþka bir evresi baþlamakta” tespitini yapmýþ ve 
sýnýf mücadelelerinin yeni bir döneme girmekte olduðunu belirtmiþtik. Türkiye’de 
de iþçi sýnýfýnýn uzun uykusundan uyanmaya baþladýðýna dair biriken bazý göster-
geler mevcut. Dolayýsýyla karamsarlýða kapýlmanýn gereði yoktur. Fakat özgür 
yarýnlarý yaratabilmek için her alanda var gücümüzle çalýþmak koþuluyla… 

Bu sayýnýn içeriðine gelince; Devrimci Marksizm’in 9. sayýsý, Marksist hare-
ketin tarihinde son derece eksik býrakýlan bir alan hakkýnda derinlikli bir çalýþma 
ile açýlýyor. Çevre sorunu sosyalist hareketin bütününde olduðu gibi devrimci 
Marksist hareket içinde de uzun yýllar ihmal edilen bir konudur. Kutlu Dane 
çevre sorunu içinde görülebilecek bir konuyu “Su Sorunu”nu, su hizmetlerinin 
metalaþma serüvenini devrimci Marksist bir metodoloji etrafýnda tartýþmakta. 
Bilindiði gibi, uluslararasý tekellerin suyun metalaþtýrýlmasý çabasýnýn platfor-
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mu olan Dünya Su Forumu’nun beþinci toplantýsý 16-22 Mart 2009 arasýnda 
Ýstanbul’da yapýlýyor. Buna karþý iþçi hareketinin de içinde yer aldýðý çeþitli mu-
halif etkinlikler de düzenleniyor. Dane’nin yazýsýnýn bu baðlamda su mücadelesi-
ne ilgi duyan herkes için son derecede yararlý olacaðýna inanýyoruz.

“Ekonomi týkýrýnda, ekonomi týkýrýnda, kriz var kriz var bunalým var, eko-
nomi týkýrýnda ekonomi týkýrýnda, iþveren zor durumda, iþçiyi baðrýna basar, reva 
mý bu efendim, bunalým bundan doðar, demek ki ne yapmalý, paradan at bir sýfýr, 
artsýn öyle fiyatlar, iþçi fazla at gitsin…” Timur Selçuk’un unutulmaz þarký sözle-
ri, bu derginin ve onun öncülü diðer bazý devrimci Marksist yayýnlarýn öngördüðü 
biçimde sürekli doðrulanýyor. Sungur Savran ekonomik krizin analizini ve 
doðurabileceði politik sonuçlarý uzun yýllardýr çeþitli ortamlarda söylemekte ve 
yazmakta. Savran’ýn bu sayýda okuyacaðýnýz yazýsý, krizin milliyetçilik ve devlet 
müdahaleciðini artýracak etkiler yaratmanýn yaný sýra sýnýf mücadelelerini yüksel-
tecek bir imkâný da barýndýrdýðýna dikkat çekmesi bakýmýndan önem taþýyor. 

Bu sayýnýn dosya konusu “68”. 68 hiç þüphesiz tüm dünyayý kasýp kavu-
ran bir yýlýn adý. Gerek dünyada gerekse de Türkiye’de 1968 için pek çok þey 
yazýldý söylendi. Türkiye’de Marksizmin sesi olmayý önüne koymuþ bir yayýn 
olan Devrimci Marksizm’in geçtiðimiz yýl 40. yýlýný geride býrakan bu önemli 
tarihsel dönemeci masaya yatýrmasý, onu bir analize tâbi tutmasý kaçýnýlmazdý. 
Ýþte bu nedenle bu tür bir dosya yapma ihtiyacý hissettik. Ýkisi dergimize ilk kez 
yazmakta olan üç yazarýmýz yazýlarýný 2008 yýlý içinde teslim ettikleri halde, daha 
önce planlanmýþ olan tempoda yaþanan aksaklýk 68 dosyasýnýn 2009’a sarkmasýna 
yol açtý. Bundan dolayý yazarlarýmýzdan özür dileriz. Ancak 68 gibi bir tarihsel 
dönemin önemi yýldönümleriyle sýnýrlanamayacaðý için, bu dosyanýn okurlarýmýz 
açýsýndan büyük anlam taþýyacaðýna inanýyoruz.

Dosyanýn ilk yazýsý Ersen Olgaç’ýn. Olgaç bu yazýda 68’i dýþ dinamiklerin 
ürünü bir hareket olarak analiz etmenin eksik olacaðýný, doðru deðerlendirmenin 
Türkiye’nin iç dinamiklerinin analizi üzerinden þekilleneceðini belirtiyor. 
Olgaç’ýn yazýsý, 40.yýlý dolayýsýyla 68 üzerine yapýlan tartýþmalarda, bir yandan 
milliyetçiliðin bir yandan da liberalizmin medyanýn da desteðiyle kurmuþ olduðu 
hegemonyaya bir meydan okuma. Yazar 1968’in devrimci karakterinin bir kez 
daha altýný çiziyor.  

Dosyanýn ikinci yazýsý Ergun Aydýnoðlu’na ait. Aydýnoðlu’nun yazýsý 68’in 
esas olarak iki ülkede önem taþýdýðý, dünyanýn geri kalan bölümünde bir 68’den 
bahsetmenin anlamlý olmadýðý fikrini iþliyor. Yazý, bu iki ülkenin, Fransa ve 
Çekoslavakya’nýn o dönemdeki siyasi durum deðerlendirmesi ile baþlýyor ve 
daha sonra diðer ülkelerin deðerlendirilmesi ile sürüyor. Aydýnoðlu’nun yazýsýnýn 
ikinci odak noktasý ise Türkiye siyasal hayatý üzerinde 68’in rolü, aðýrlýðý. Bu 
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noktada Aydýnoðlu, öteki iki yazarýmýzýn görüþlerine karþýt bir sonuca ulaþýyor: 
“Türkiye’nin ‘1968’i yoktur. Bu açýdan olsa olsa ‘1960’lar’ý olduðu söylenebi-
lir.”

Dosyanýn kapanýþ yazýsý Sungur Savran’ýn. Savran’ýn yazýsý iki ana bölüm 
etrafýnda kurgulanmýþ durumda. Ýlki dünyada 1968’in tarihsel geliþme içindeki 
yerinin politik analizi, diðeri ise Türkiye’de 1968. Savran’ýn yazýsýnýn ayýrt edi-
ci yönü her iki bölümde de bu dev politik dalgayý iþçi sýnýfý hareketiyle sürekli 
iliþkilendirmeye çalýþmasý. Bu yazý dünya ülkeleri içinde geliþen 68 cereyanýný 
yansýttýðý gibi meselenin iþçi hareketinin yükseliþ dalgasý üzerinden þekillenme 
serüvenini ortaya koymakta. 

Devrimci Marksizm, içinde filizlendiði devrimci Marksist hareketin kül-
türünü devraldýðýný her fýrsatta söylemekten çekinmedi. Bu kültür içinde var 
olan en temel noktalardan biri dergimizde yayýnlanan yazýlara iliþkin yapýlan 
deðerlendirmelere sayfalarýnda yer vermek. Eleþtiriye açýk olmak… Bu sayýda 
1. sayýmýzda Cenk Ötküner tarafýndan kaleme alýnan “TKP’nin Gelenek’i: 
Revizyondan Reddiyeye” adlý yazýya yönelik yapýlan bir deðerlendirmeye yer 
vereceðiz. Bu eleþtiri Serhat Kerim tarafýndan yapýlmýþ ve bizlere yayýnlanma 
talebiyle gönderilmiþ durumda. Devrimci Marksizm Yayýn Kurulu bu talebi bu 
sayýda yerine getirmiþ bulunuyor. Elbette devlet tartýþmasý dergimiz sayfalarýnda 
devam edecek.

Dergimiz, sosyalist hareketin geçmiþiyle baðlarý kurmak için arþiv 
niteliðindeki yazýlara yer vermeye devam ediyor. Trotskiy’in Rus Devrim Tarihi 
baþlýklý kitabýnýn orijinalinde yer alan, ama Türkçe basýmýna konulmamýþ olan 
çok önemli eklerin ilk ikisini 5. ve 6. sayýmýzda yayýnlamýþtýk. Bu sayýda yer 
alan metinlerle birlikte bu çabamýz tamamlanýyor.  Okur, bu metinlerin ilkinde, 
Trotskiy’in Sovyetler Birliði’nde 30’lu yýllarda iktidara yükselmiþ olan bürok-
rasiye karþý savunduðu görüþlerin son derecede özlü bir sergilemesini bulacak. 
Ýkinci metin ise, Ekim devriminin nasýl gerçekleþtirildiði, iktidarýn nasýl alýndýðý 
konusunda bürokrasinin yarattýðý tahrifatý, Stalin’in kendisinin 1920’de yaptýðý 
bir konuþmadan hareketle çürütüyor.

Bir sonraki sayýda buluþmak umuduyla...
  


