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Yeni bir dönem açılıyor:
Mali çöküş, depresyon,
sınıf mücadelesi

Devrimci Marksizm Yayın Kurulu

“Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi 
belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel savaþýn kazanýlabileceði 
ve kazanýlmasý gereken bir alandýr. Kapitalizmin savunucularý iki tür 
eleþtiriyle uðraþmak zorundadýr.” (“Capitalism at bay”, The Economist, 
18 Ekim 2008, s. 13)

Kapitalizm bir kez daha insanlýðý dehþet verici bir felâkete doðru sürüklüyor. 
Eylül-Ekim aylarýnda dünya çapýnda yaþanan mali çöküþ sadece ekonomik alanda 
deðil, politik, ideolojik ve askeri alanlarda da dünyanýn yepyeni bir döneme gir-
mesiyle sonuçlanacak. Ekonomik alanda tahribat finans piyasalarýný çoktan aþtý, 
üretim ve yatýrým alanlarýna sýçradý. 1930’lu yýllarýnkine benzer derin bir depres-
yonun ilk iþaretleri ortaya çýkmaya baþladý bile. ABD’de Ekim ayýnda otomobil 
satýþlarý 2007 Ekim ayýna göre % 32 azaldý. Bir zamanlar dünyanýn en büyük 
otomotiv þirketi olan ama bugün iflasýn eþiðine gelen General Motors’ýn satýþlarý 
ise neredeyse yarý yarýya düþtü: % 45! Otomotiv sanayiinin ABD ekonomisinin 
yüreði olduðu düþünülünce, bunun etkilerinin ne kadar derin olacaðý anlaþýlabilir. 
Zaten durgunluk sanayinin bütününde de hissediliyor. ABD fabrikalarýnýn ana 
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metallere (demir, çelik, alüminyum vb.) talebi Aðustos ayýnda % 12,5 geriledi. 
Bu, satýþlarýn yaný sýra yatýrýmlarýn da baþ aþaðý gittiðinin iyi bir göstergesi. Bütün 
bunlarýn sonucunda 2008 baþýnda % 4,9 olan iþsizlik Ekim’de % 6,5’e yükselmiþ 
durumda. Tüketici güveni endeksi ise ilk kez oluþturulduðu 1967 yýlýndan bu 
yana en düþük düzeyinde! Avrupa finans kapitalinin en önemli sözcülerinden, ül-
tra “serbest piyasacý” The Economist dergisi dahi, yukarýdaki alýntýda görüldüðü 
gibi, durumu bir “felâket” olarak tanýmlamaktan kaçýnmýyor.

Ama konuyu sadece ekonomik alana yoðunlaþarak ele almak doðru olmaz. 
Trotskiy’in kavramýna baþvurarak denilebilir ki, “kapitalist geliþme eðrisi” tersine 
dönmüþtür. Kapitalizmin tarihinde her bakýmdan yeni bir dönem açýlýyor. Modern 
tarihin üçüncü “Büyük Depresyon”una giriyoruz. Ýlk Büyük Depresyon 1872-1896 
arasýnda yaþanmýþtý. Bu isimle tanýnan esas ünlü Büyük Depresyon’un ise 1929 
New York borsa çöküþüyle baþlayýp ABD’de 1940’a, Avrupa’da 1948’e kadar 
sürdüðü genellikle biliniyor. Geçtiðimiz Eylül ayý içinde önce ABD’de, ardýndan 
Avrupa’da finans piyasalarýnda ardý ardýna yaþanan iflaslar ve devletleþtirmelere 
paralel olarak dünyanýn bütün borsalarýnda yaþanan çöküntü, belki de 1929 borsa 
çöküþünden de derin ve kapsamlý bir depresyonu gündeme getirecek. 

Bu tür depresyonlar, kapitalist toplumun hayat sürecini altüst eder. O güne 
kadar istikrarlý görünen bütün yapýlar birdenbire altüst olur. Kapitalizmin prestiji, 
kitlelerin günlük varoluþunun ihtiyaçlarýna dahi karþýlýk veremediði için yerle bir 
olur. Ýdeolojik alanda büyük bir sarsýntý yaþanýr. Politik alanda kitlelere o güne 
kadar “uç” ya da “aþýrý” görünmüþ olan bir dizi akým birdenbire daha inandýrýcý 
bulunmaya baþlar. Krizin derinliði iþçi ve emekçi kitlelerini sefalete (iþsizlik, 
yoksulluk, açlýk, evsizlik vb.) sürükleyeceði için sýnýf mücadeleleri koþullarýn 
uygun olduðu ülkelerde keskinleþir. Her krizde olduðu gibi rekabet sadece ser-
mayeler arasýnda deðil ülkeler arasýnda da azar. Toplum gelgitlerle sarsýlýr. Büyük 
savaþlar gündeme girer. Kapitalizm kendine yeni yollar ararken sosyalizm de 
insanlýðýn gündemine girer. Eylül-Ekim 2008 iþte böyle bir dünya tarihsel dönüm 
noktasýdýr.

Her þeyden önce, “küreselleþme” denen çaðýn koþullarý büyük ölçüde orta-
dan kalkmýþtýr. Dünya ekonomisinin yaþadýðý derin kriz, hem emperyalist ülke-
lerde hem de Türkiye gibi emperyalizme baðýmlý ülkelerde, burjuvazinin, kendi 
dolaysýz çýkarlarýný korumak üzere çok daha milliyetçi, çok daha korumacý, kapi-
talist devletin çok daha müdahaleci olduðu bir dizi ekonomik politikayý benimse-
mesini gerekli kýlacaktýr. Avrupa Birliði’nin bütünlüðü çok ciddi bir sýnavdan ge-
çecektir. Birliði oluþturan ülkelerin ortak bir para birimine (avro) sahip olanlarýnýn 
dahi maliye sistemleri, bir ölçüde Avrupa Komisyonu’nun denetimine tâbi olsa 
da, esas olarak birbirinden baðýmsýzdýr. Bu, Birlik çapýnda merkezkaç güçlerin 
ciddi etki yapacaðý anlamýna gelir. Her durumda, dünya muhtemelen büyük blok-
lara bölünecektir. Ekonomi politikasýnýn bu yeni ihtiyaçlarý, politik alanda da 
milliyetçiliðe, ulusal devletlerin yüceltilmesine, hatta koþullar uygun olduðunda 
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faþizmin yükselmesine yol açacaktýr. 
“Küreselleþme” ve neoliberalizmin yerini devlet müdahalesinin alýyor 

olmasý, iþçi hareketinde ve solda yaygýn bir yanýlsamaya yol açýyor: Devlet mü-
dahalesi “Keynesçi refah devleti”nin geri geliþiyle özdeþleþtiriliyor. 1945-75 
arasýnýn “Keynesçi refah devleti” olarak anýlan türden devletçiliði bugün burju-
vazinin gündeminde yoktur. Derin krizlerde, ki depresyon krizlerin en derini ve 
en uzunudur, sermaye ile iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý çýplak biçimde karþý karþýya gelir. 
Dolayýsýyla, bugün burjuvaziden iþçi sýnýfý ve emekçilerin lehine politikalar bek-
lemek eðer iþçileri bilinçli olarak aldatmak deðilse bütünüyle hayal görmektir. 
Bugün gündemde olan devletçilik baþka tür bir devletçiliktir. Bir yandan serma-
yenin krizinin bir felâketle sonuçlanmasýný engellemeye çalýþýrken, bir yandan da 
iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin haklarýna, kazanýmlarýna ve mevzilerine saldýracak 
bir devletçilik. 

Peki, bu dönemde herhangi bir kapitalist devletin iþçi sýnýfýna tavizler verme-
si mümkün deðil midir? Mümkündür. Ama iþçi sýnýfýnýn dev mücadeleleri sonu-
cunda mümkündür. Aynen 1930’lu yýllarýn Büyük Depresyon’unda ABD’de New 
Deal veya Fransa’da Halk Cephesi altýnda olduðu gibi. Aynen 2001 krizinden 
sonra Arjantin’de olduðu gibi. Ama iþlerin buraya gelebilmesi için iþçi hareketi-
nin önce burjuvazinin yüzünü “Keynesçi refah devleti”ne çevirdiði hayalini terk 
etmesi ve sermayenin taarruzuna karþý bir sýnýf mücadelesi programý üzerinden 
harekete geçmesi gerekir. Mücadele bir yan ürün olarak iþçi sýnýfýna ve emekçile-
re bir dizi reform getirebilir. Ama uluslararasý iþçi sýnýfýnýn bu krizi büyük yaralar 
almadan, Üçüncü Dünya Savaþý’nda heder olmadan geçebilmesi asýl devrimci bir 
politikaya baðlýdýr.

Sýnýf mücadeleleri de yeni bir döneme giriyor

Bu bizi sýnýf mücadelesinin olanaklarýna getiriyor.  Bugün yaþanan geliþmeler, 
“serbest piyasa” ve özel mülkiyet üzerine kurulu kapitalist sistemin prestijine 
aðýr bir darbe vuracaktýr. Aslýnda bu þimdiden ortaya çýkmýþ bir sonuçtur. Gerek 
dünyada gerek Türkiye’de burjuva medyasý kapitalizmi suçlayan, piyasalarýn 
hiç de güvenilir olmadýðý sonucuna ulaþan, hatta olan biteni kapitalizmin iflasý 
olarak niteleyen yorumlarla þimdiden dolmuþtur. Bunun da ötesinde “Marx’ýn 
haklý olduðu” konuþulmaya baþlamýþtýr. Olan biten, kapitalizmin o kendinden son 
derece emin olduðu, kitleleri kendi etkinliðine ve gücüne inandýrmakta zorluk 
çekmediði dönemin geri dönülmez biçimde kapanmakta olduðunu gösteriyor.

Böylece, yakýn tarihin bir evresi bitmekte, bir baþka evresi baþlamaktadýr. 
1989 yýlýnda Doðu Avrupa rejimleri ardý ardýna çöktüðünde, 1991’de Sovyetler 
Birliði daðýldýðýnda, kapitalizmin insanlýðýn önündeki tek alternatif olduðuna dair 
bir inanç dünya çapýnda yayýlmýþtý. Francis Fukuyama’nýn ünlü “tarihin sonu” tezi 
tam da bunu söylüyordu: Mücadele bitmiþtir ve kapitalizm ve burjuva demok-
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rasisi (Fukuyama’nýn dilinde “liberal demokrasi”) sosyalizmle savaþtan zaferle 
çýkmýþtýr. Bundan sonra sadece kapitalizm vardýr. 90’lý yýllarýn baþýnda “tarihin 
sonu” tezinin dile getirdiði toplumsal psikoloji son zamanlara kadar baskýndý. 
Solda dahi kolektif her tür çözüme karþý büyük bir kuþku vardý. Neoliberalizme, 
hele hele “kaçýnýlmaz” olduðu her gün baþýmýza kakýlan “küreselleþme”ye karþý 
çýkanlar küçücük bir azýnlýk haline gelmiþti. Küreselleþme karþýtý hareketin 
doðuþu ve Latin Amerika’daki isyan bu ruh durumunda gedikler açtý, ama iþin 
esasýný deðiþtirmedi. Ýþte þimdi kapitalizmin özgüvenindeki sarsýntý ve kitlelerin 
gözü önünde yaþanan sistemik iflas ile birlikte bu dönem sona eriyor: “Tarihin 
sonu” tezi, savunucularý için yüz kýzartýcý biçimde çökmüþtür.

Bütün bunlarýn bileþik etkisi altýnda önümüzdeki dönemde dünya çapýnda 
sýnýf mücadelelerinde ciddi bir sertleþme yaþanmasý kaçýnýlmaz. Margaret 
Thatcher’da (1979) gerçek ve simgesel baþlangýcýný bulan neoliberal strateji 
1989 Doðu Avrupa çöküþü sonrasýnda “küreselleþme” taarruzu biçimini almýþ ve 
evrenselleþmiþti. Bütün bu dönem boyunca saldýrý pozisyonunda olan burjuvazi 
idi. Ýþçi sýnýfý ve bütün öteki emekçi katmanlar savunma halinde idi. Þimdi krizin 
derinleþmesi sýnýflar arasýndaki çeliþkiyi daha da sertleþtirecektir. Bir yanda bur-
juvazi 1974-75 resesyonuyla baþlayan ve onyýllardýr süregiden uzun krizinin yü-
künü bugüne kadar bütünüyle iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin sýrtýna yükleyememiþ 
olmanýn hýrsýyla ve depresyonun sýkýþtýrmasýyla saldýrýsýný azdýracaktýr. Devletin 
gücü, milliyetçi ideolojinin zehri, faþist güruhlar ve çeteler, hepsi iþçi sýnýfýný 
ve müttefiklerini belirleyici bir yenilgiye uðratmak için kullanýlacaktýr. Ama öte 
yanda, artan iþsizliðe, düþen ücretlere, insanlarýn düpedüz aç kalmasýna, sosyal 
haklarýn radikal biçimde kýsýlmasýna tepki içindeki iþçi sýnýfý ve emekçi yýðýnlar, 
koþullarýn uygun olduðu her yerde kitlesel biçimde mücadeleye girecek, burju-
vazinin politikalarýna meydan okuyacak ve geliþmelere baðlý olarak devrimci 
ataklara kalkýþacaktýr. Bu mücadelelerin baþarýya ulaþmasý elbette birçok faktöre 
baðlýdýr; ama her þeyden çok devrimci iþçi sýnýfý partilerinin zamanýnda ve yete-
rince güçlü biçimde inþa edilip edilemeyeceðine ve bu inþa sürecinin uluslararasý 
proleter devrimci bir önderlikle taçlanýp taçlanmayacaðýna baðlýdýr. Sýnýf müca-
delesinin kendisi her halükârda mutlaka sertleþecektir. Tarihte derin ekonomik 
krizlerle sýnýf mücadelesi arasýndaki iliþki hiçbir mekanik açýklamayla kavra-
namayacak kadar karmaþýk olmuþtur. Bundan dolayý, her bir ülkede eðilimlerin 
saptanmasý ancak o ülkenin somut koþullarýnýn incelenmesi sonucunda mümkün 
olacaktýr.

Mali çöküþ ve ideolojik çöküþ

Mali çöküþle birlikte, neredeyse otuz yýldýr toplumda estirilen rüzgâr terine 
dönüyor. Bu arada bütün bir dönem boyunca beslenen, körüklenen, monolitik 
bir sesle topluma yayýlmaya çalýþýlan bir dizi düþünce de tarihin çöplüðünde hak 
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ettiði yere doðru yol almaya baþlýyor. Ýnsanlarýn maddi varlýðý düþünsel hayatýn 
kalýplarýný belirler. Mali çöküþ, ayný zamanda ideolojik efsanelerin çöküþü ile el 
ele yürüyor.

Çöken ilk efsane, kapitalizmin, çöktüðü iddia edilen sosyalizme göre 
karþýlaþtýrýlamaz derecede etkin, baþarýlý, verimli bir sistem olduðu, kaynaklarý 
gayet rasyonel biçimde kullandýðý, piyasalarýn bazý kýsmi aksaklýklara raðmen 
her zaman mümkün olan en iyi sonuca ulaþmada en iyi araç olduðu yolunda-
ki, kapitalizmle yaþýt burjuva efsanesidir. Bugün piyasalar, kýsmi “aksaklýklar”, 
“baþarýsýzlýklar” falan bir yana, kendi dinamikleriyle ulaþtýklarý noktada bütü-
nüyle çökmenin eþiðine gelmiþtir. Ýnsanlýk, bu iþleyiþin sonucunda muhteme-
len iþsizlik, yoksulluk, evsizlik, sosyal hizmetlerin çöküþü, hatta açlýk biçimleri 
altýnda büyük acýlar çekecektir. Ýnsanlýðýn üretici güçlerinin 21. yüzyýlýn baþýnda 
ulaþtýðý noktada bu, bütünüyle akýl dýþý bir sistemin varlýðýnýn açýk kanýtýdýr!

Ýkinci zayiat, solda da sayýsýz ideologun paylaþtýðý, “küreselleþme”nin 
saðlýklý, gürbüz, dört dörtlük bir geliþme içinde, önüne geleni düzleyen bir silin-
dir gibi yürümekte olduðu iddiasýdýr. Marksistler uzun süredir bunun bütünüyle 
bir efsane olduðunu, “küreselleþme” denen sýnýf taarruzu stratejisinin kapitaliz-
min uzun krizinin çeliþkilerinden muzdarip olduðu gibi kendi geliþmesi içinde 
de büyük çeliþkiler yarattýðýný, kaçýnýlmaz olmak bir yana, esas, çöküþünün ne-
redeyse kaçýnýlmaz olduðunu anlatmaya çalýþmýþtýr. Bu tartýþma aslýnda daha 
da büyük bir çað tartýþmasýnýn uzantýsýdýr. 1989-91 aralýðýnda Doðu Avrupa ve 
Sovyetler Birliði’nin çöküþünden sonra dünya solunun sosyalizmi bütünüyle terk 
etmeyen akýmlarý bile sosyalizmin krizde olduðuna, kapitalizmin ise saðlýklý bir 
geliþme gösterdiðine inanmýþlardý. Sadece Türkiye’de deðil, uluslararasý planda 
dahi, kapitalizmin en az sosyalist hareket kadar büyük bir krizin içinden geç-
mekte olduðunu tekrarlamaktan yorulmayanlar bir avuçtu. Bugün bu tartýþma da 
kapanmýþtýr. 

Sonuca baðlanan bir baþka tartýþma da kriz konusundaki tartýþmadýr. 
Marksizmin derin içgörülerinden haberdar olmayanlar ve Marksizmden vazge-
çenler kapitalizmin artýk krizlerini kontrol altýna alabildiði hayalini uzun süredir 
yaymaktaydýlar. Oysa, kapitalizmin çeliþkileri, hiçbir iktisatçýnýn bilgeliðiyle, 
hiçbir devletin gücüyle kontrol altýna alýnamayacak kadar asli çeliþkilerdir. Bugün 
Marksistlerin iddiasýnýn doðruluðu açýklýkla ortaya çýkmýþ durumdadýr. 

Bu düþünce tarzý daha çok sol liberalizm alanýndan çýkmýþtýr. Ama içinden 
geçmekte olduðumuz dev mali kriz ulusalcýlarýn dünya görüþüne de büyük bir 
darbe vurmuþtur. Hatýrlayanlar olacaktýr, 1997’de Asya ülkeleri dünya kapitaliz-
min krizinin yarattýðý çeliþkilerin basýncý altýnda büyük bir ekonomik çöküntü-
ye girdiðinde, bütün dünyanýn kapitalizmin doðasýndan hiçbir þey anlayamamýþ 
komplocularý gibi bizim ulusalcýlar da bu krizi ABD emperyalizminin Asya’yý 
hakimiyet altýnda tutmak için imal ettiðini ileri sürmüþlerdi. Ayný þey Türkiye’nin 
2001 krizi için de söylenmiþti. Bunlarýn dünya görüþü, kapitalizmin kendine özgü 
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yasalarýnýn ve çeliþkilerinin olmadýðý, her þeyin ABD komplosu olduðu temelinde 
yükselen paranoyak bir görüþtür. Þimdi bunlara bir soru yöneltmenin zamanýdýr: 
ABD emperyalizmi kendi kendine de komplo mu hazýrladý da bugün ABD finans 
sistemi yok oluþun eþiðine geldi?

Müsademe-i efkâr da sýnýf mücadelesidir!

Devrimci Marksizm, ilk sayýsýnda çýkýþ manifestosu olarak okunabilecek 
“Baþlarken” baþlýklý yazýsýnda amacýný þöyle tanýmlamýþtý:

Amacýmýz emperyalizm ve kapitalizmin düþünürleriyle fikri bir savaþa girmek. 
Eskilerin deyimiyle, düzenin temsilcileriyle bir “müsademe-i efkâr”a, bir fikir-
ler savaþýna giriyoruz.

Amacýn ne kadar doðru tanýmlandýðý, Avrupa finans kapitalinin sözcüle-
rinden The Economist’in bir baþyazýsýndan bu yazýnýn baþýnda alýntýladýðýmýz 
pasajda görülebilir. Uluslararasý burjuvazinin bu iddialý ve bilinçli sözcüsü, bir 
“entelektüel savaþ”tan söz ediyor, biz ise “müsademe-i efkâr”dan. Uluslararasý 
burjuvazinin sözcüsü bu savaþýn  kazanýlmasý gerektiðini söylüyor. Devrimci 
Marksizm olarak bu savaþa daveti kabul ediyoruz. Önümüzdeki sayýdan itibaren 
dünya kapitalizminin krizi bu derginin ana temalarýndan biri haline gelecektir. 

Ama esas mücadele elbette politik alanda verilecektir. Bu mücadelenin ko-
nusu iþçi sýnýfýnýn ve emekçi sýnýf ve katmanlarýn krizin yaratacaðý sefaletten 
korunmasýdýr. Bu, son tahlilde, sosyalizm için mücadele etmek demektir. Bu mü-
cadelenin baþarýsý ise her ülkede devrimci iþçi partilerinin inþasýna ve bunlarý bir 
sosyalist devrimin dünya partisi ile, devrimci bir Enternasyonal ile taçlandýrmaya 
baðlýdýr.

Ýnsanlýk üç büyük krizle karþý karþýyadýr: kitleleri sefalete mahkûm etme teh-
didini doðuran derin ekonomik kriz; baþta emperyalizmin hedef tahtasýna oturan 
halklar olmak üzere insanlýðý kan ve ölümle tehdit eden emperyalist sürekli savaþ 
ve bunun ileri biçimi olan bir Üçüncü Dünya Savaþý; iklim deðiþikliðinin ürünü 
olarak ufukta beliren ekolojik yýkým. Bütün bunlarýn müsebbibi emperyalist ka-
pitalizmdir. Ýnsanlýk, yeniden kendini ve uygarlýðý ayakta tutmanýn sosyalizmi bir 
ihtiyaç, bir zorunluluk haline getirdiði bir döneme giriyor. 

Kriz nesnel koþullarý olan bir olgudur. Ama sonucu, örgütlenerek mü-
cadeleye giren iþçi ve emekçi kitlelerden baðýmsýz deðildir. Krizin ne yönde 
çözülebileceðini bu sýnýf mücadeleleri belirleyecektir.


