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V. Ý. LENÝN

ÖNSÖZ

DEVRÝM döneminde devrimci partilerin taktik sloganlarýný
deðerlendirmemize yarayan malzemeleri bol bol saðlamakta olan
olaylarý izlemek çok zordur. Bu kitapçýk, Odesa olaylarýndan* önce
yazýlmýþtýr. Proletarideki3 yazýmýzda (n° 9, Devrim Eðitir), bu olaylarýn, süreç-içinde-ayaklanma teorisini yaratmýþ olan ve geçici
devrim hükümetinin propagandasýný reddetmiþ bulunan sosyaldemokratlarý bile, gerçekte, hasýmlarýnýn saflarýna geçmeye ya da
geçmeye baþlamaya zorladýðýný göstermiþtik. Devrimin, dingin siyasal [sayfa 7] geliþme dönemlerinde inanýlmaz gibi görünen bir hýz
* Burada kastedilen Potemkin zýrhlýsýndaki ayaklanmadýr.2 [Yazarýn 1907 baskýsýna
notu.]
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ve derinlikle insanlarý eðittiði, tartýþma götürmez bir gerçektir. Ve
asýl önemli olan, devrimin, yalnýzca önderleri deðil, ayný zamanda
yýðýnlarý da eðitmesidir.
Devrimin, Rusyadaki iþçi yýðýnlarýna, sosyal-demokratçýlýðý
öðreteceðinden en ufak bir kuþku yoktur. Devrim, çeþitli toplumsal
sýnýflarýn gerçek niteliðini ortaya koyarak, demokrasimizin burjuva
niteliðini, ve burjuva demokratik anlamda devrimci olan, ama
toplumsallaþtýrma düþüncesi yerine, kendi özünde, köy burjuvazisi ile kýr proletaryasý arasýnda yeni bir sýnýf savaþýmýnýn tohumlarýný taþýyan köylünün gerçek özlemlerini ortaya koyarak, sosyal-demokrasinin programýný ve taktiklerini uygulamada doðrulayacaktýr. Örneðin Sosyalist-Devrimci Partinin4 program taslaðýnda
öylesine açýkça görülebilen, Rusyada kapitalizmin geliþmesi sorununda olsun, toplumumuzun demokratik niteliði ve köylü ayaklanmasýnýn kesin zaferinin önemi sorununda olsun, eski narodnik5
hareketin eski yanýlsamalarý  bütün bu yanýlsamalar, kesin ve
amansýz bir biçimde, devrim tarafýndan boþa çýkarýlacaktýr. Ýlk kez
olarak çeþitli sýnýflar gerçek siyasal kimliklerini kazanacaklardýr.
Bu sýnýflar, devrimden, yalnýzca ideologlarýnýn taktik sloganlarý ve
programý ile deðil, ayný zamanda yýðýnlarýn açýk siyasal eylemi ile
belirlenmiþ kesin bir siyasal çehreyle çýkacaklardýr.
Devrimin bizi ve halk yýðýnlarýný eðiteceðinden kuþku yoktur. Ama militan bir siyasal partinin þimdi karþý karþýya olduðu
sorun, bizim, devrime herhangi bir þey öðretip öðretmeyeceðimiz
sorunudur. Devrime bir proleter damgasý vurabilmek için, devrimi,
sözle deðil, gerçekte kesin bir baþarýya ulaþtýrmak için, demokrat
burjuvazinin kararsýzlýðýný, ikiyüzlülüðünü ve ihanetini etkisiz hale
getirebilmek için, [sayfa 8] sosyal-demokrat öðretimizin doðruluðundan, sonuna kadar devrimci olan tek sýnýf ile, proletarya ile olan
baðýmýzdan yararlanabilecek miyiz?
Bütün çabalarýmýzý bu amaca yöneltmeliyiz. Baþarýmýz, bir
yandan siyasal durumu doðru deðerlendirmemize, taktik sloganlarýmýzýn doðru olarak saptanmasýna ve öte yandan da, iþçi yýðýnlarýnýn gerçek savaþýmcý gücünün bu sloganlarý desteklemesine
baðlýdýr. Partimizin bütün örgütlerinin ve bütün gruplarýnýn, tüm
düzenli günlük çalýþmalarý, propaganda, ajitasyon ve örgütlendirme çalýþmalarý, yýðýnlarla baðlarýn saðlamlaþtýrýlmasýna ve geniþletilmesine yönelmiþtir. Bu çalýþma her zaman gereklidir, ama devrim
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saati gelip çaldý mý, her zamankinden daha az yeterli sayýlmalýdýr.
Böyle bir noktada, iþçi sýnýfý, açýk devrimci eylem için içgüdüsel bir
dürtü duyar ve biz de bu eylemin amaçlarýný doðru olarak saptamayý
öðrenmeli ve, daha sonra, bu amaçlarý alabildiðince yaygýnlaþtýrmalý
ve anlaþýlabilir kýlmalýyýz. Unutulmamasý gerekir ki, yýðýnlarla olan
baðlarýmýz konusundaki yaygýn kötümserlik, çoðu kez, proletaryanýn devrimdeki rolü açýsýndan, burjuva düþünceler için bir paravan
görevi görür. Hiç kuþku yok ki, iþçi sýnýfýnýn eðitimi ve örgütlendirilmesi için henüz yapacak çok, pek çok þey var, ama þimdi en
önemli olan, bu eðitim ve örgütlendirme çalýþmasýnda esas siyasal
aðýrlýðý nereye vermemiz gerektiðidir. Sendikalara ve yasal örgütlere
mi, yoksa bir ayaklanmaya, devrimci bir ordu ve devrimci bir hükümet yaratma çalýþmasýna mý?
Her ikisi de, iþçi sýnýfýnýn eðitilmesini, ve örgütlenmesini saðlamaktadýr. Her ikisi de, kuþkusuz, gereklidir. Ama bugünkü devrimde sorun þuna varmaktadýr: iþçi sýnýfýný eðitme ve örgütlendirme
iþinde hangisine aðýrlýk verilmelidir, birincisine mi, yoksa ikincisine mi? [sayfa 9]
Devrimin yazgýsý þuna baðlýdýr: iþçi sýnýfý, burjuvazinin bir
yardýmcýsý, otokrasi üzerindeki baskýsý yüzünden, kuvvet yönünden
güçlü, ama siyasal olarak güçsüz bir yardýmcýsý rolünü mü oynayacaktýr, yoksa halk devriminin kýlavuzu ve önderi rolünü mü? Burjuvazinin daha akýllý temsilcileri, bunun çok iyi farkýndadýrlar. Ýþte bu
yüzdendir ki, Osvobojdenye,6 sosyal-demokraside akimovculuðu
ve sendikalarla yasal dernekleri þimdi ön plana alan ekonomizmi7
övmektedir. Ýþte bu yüzdendir ki, Bay Struve (Osvobojdenye, n°
72de), yeni-Ýskranýn görüþleri içersindeki akimovcu eðilime kucak
açmaktadýr. Ýþte bu yüzdendir ki, Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin
Üçüncü Kongresinin kararlarýnýn nefret verici dar görüþlülüðüne
karþý ateþ püskürmektedir.
Sosyal-demokratlar için yýðýnlara önderlik etmekte doðru taktik sloganlara sahip olmak, bugün son derece büyük bir önem
taþýmaktadýr. Devrimci bir dönemde, ilkelere dayanan saðlam taktik sloganlarýn önemini küçümsemek kadar tehlikeli bir þey olamaz. Örneðin Ýskra,8 n° l04te, aslýnda sosyal-demokrat hareket
içersindeki karþýtlarýnýn safýna geçmekte, ama ayný zamanda da,
zamanýnýn ilerisinde olan ve bir sürü yanlýþlarýna, yanýlgýlarýna vb.
karþýn, hareketin izlediði yolu gösteren sloganlarýn ve taktik karar-
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larýn önemini küçümsemektedir. Tam tersine, saðlam marksist
ilkeler doðrultusunda proletaryayý yöneltmek isteyen ve olaylarýn
kuyruðunda sürüklenmek istemeyen parti için, doðru taktik kararlarýn hazýrlanmasýnýn pek büyük bir önemi vardýr. Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Üçüncü Kongresinde ve partiden ayrýlmýþ
olan kesimin konferansýnda* alýnan kararlarda, taktik [sayfa 10]
görüþlerin herhangi bir yazarýn açýklamýþ olduðu geliþigüzel görüþler
deðil de, sosyal-demokrat proletaryanýn sorumlu temsilcileri tarafýndan kabul edilen görüþlerin en açýk, derinliðine düþünülmüþ
ve en tam ifadesini buluyoruz. Partimiz, bütün üyeleri tarafýndan
kabul edilmiþ kesin bir programa sahip olduðu için, öteki bütün.
partilerden üstün durumdadýr. Osvobojdenyenin burjuva demokrat
oportünizminden ve sosyalist-devrimcilerin devrimci gevezeliklerinden farklý olarak partimiz, kendi taktik kararlarýna karþý ilkeli bir
tutum konusunda öteki partilere örnek olmalýdýr. Ancak devrim
sýrasýndadýr ki, öteki partiler, birdenbire bir taslak programla ortaya
çýkmayý ve ilk kez gözlerinin önündeki devrimin bir burjuva devrimi
olup olmadýðýný araþtýrmayý akýl etmiþlerdir.
Ýþte bunun için, biz, Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin
Üçüncü Kongresinin ve konferansýn taktik kararlarýný en büyük
dikkatle incelemeyi, burada marksizmin ilkelerinden sapmalarý ortaya çýkarmayý, ve demokratik devrimde, sosyal-demokrat proletaryanýn somut hedeflerini açýkça belirlemeyi, devrimci sosyal-demokrasinin en ivedi görevi saymaktayýz. Bu kitapçýðýn amacý, bu görevi
yerine getirmektir. Taktiklerimizin marksist ilkeler açýsýndan ve devrimin bize öðrettikleri açýsýndan sýnanmasý da, Rus Sosyal-Demokrat
Ýþçi Partisinin gelecekteki birliðinin koþulu olan taktik birliðini
gerçekten hazýrlamak isteyen, ve yalnýzca sözde kalan öðütlerle
yetinmek istemeyen bir kimse için gereklidir. [sayfa 11]
Temmuz 1905

N. LENÝN

* Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Üçüncü Kongresine (Londra, Mayýs 1905) yalnýz
bolþevikler, Cenevre Konferansýna da (ayný dönem) yalnýz menþevikler katýldýlar; biz
konferansa katýlanlarýn bu kitapçýkta çoðu kez yeni-Ýskra grubu diye adlandýrýyoruz.
Çünkü bunlar, Ýskrayý yayýnlamaya devam ederken, o zamanki siyasal dostlarý Trotskinin
aðzýyla, eski-Ýskra ile yeni-Ýskra arasýnda bir uçurum kazýldýðýný ilan ettiler. [Yazarýn 1907
baskýsýna notu]

12

V. Ý. Lenin
Ýki Taktik

BÝR
ÝVEDÝ BÝR SÝYASAL SORUN

DEVRÝMÝN þu anýnda, günün konusu, kurucu bir halk meclisinin toplanmasý sorunudur. Bu sorunu nasýl bir çözüme baðlayacaðýz? Bu noktada ayrý ayrý görüþler var. Belli baþlý üç siyasal eðilim
belirmektedir. Çar hükümeti, halk temsilcilerinin toplanmasý gereðini teslim etmektedir, ama bu meclisin bir halk meclisi ve bir
kurucu meclis olmasýný hiç istememektedir. Buligin Komisyonunun9
çalýþmalarý konusunda basýnda çýkan haberlere inanacak olursak,
çarlýk hükümeti, sýnýrlý nitelikler taþýyan ya da belli toplumsal tabakalarla sýnýrlandýrýlmýþ ve ajitasyon özgürlüðü tanýmayan bir seçim
sistemiyle gelen bir danýþma meclisine yanaþýyor [sayfa 12] görün-
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mektedir. Sosyal-demokrasi tarafýndan yönetildiði için, devrimci
proletarya, iktidarýn tümüyle kurucu bir meclise devredilmesini ve
bu amaçla genel seçim hakkýyla ve tam bir ajitasyon özgürlüðüyle
birlikte, çar hükümetinin hemen iktidardan uzaklaþtýrýlmasýný ve
onun yerine devrimci bir geçici hükümetin kurulmasýný istemektedir. Ve ensonu, liberal burjuvazi, sözümona anayasacý-demokrat
parti10 önderleri aracýlýðýyla isteklerini ifade ederek, çar hükümetinin devrilmesini istememekte, geçici hükümet sloganýný ortaya
atmamakta, temsilciler meclisinin gerçekten halký temsil etmesi
için, gerçekten kurucu bir nitelik taþýmasý için, seçimlerin serbestliði ve dürüstlüðü için, gerçek güvenceler üzerinde direnmemektedir. Osvobejdenye eðiliminin biricik ciddi toplumsal dayanaðý olan
liberal burjuvazi, aslýnda, çar ile devrimci halk arasýnda mümkün
olduðu kadar barýþçý bir pazarlýk için, burjuvaziye, iktidardan en
büyük payýn verileceði ve devrimci halka, proletarya ile köylülüðe
ise, iktidardan en küçük payýn düþeceði bir pazarlýk için uðraþmaktadýr.
Siyasal durum, þu anda, iþte böyledir. Bugünkü Rusyanýn
belli baþlý üç toplumsal gücüne uygun düþen üç belli baþlý siyasal
eðilim, iþte bunlardýr. Proletaride (n° 3, 4 ve 5) Osvobojdenye grubunun, ikiyüzlü politikalarýný, ya da, daha basit ve daha açýk olarak
söylemek gerekirse, devrime karþý alçakça ihanet politikalarýný nasýl
demokratik iddialý boþ sözler ardýnda gizlediklerini birçok kez gösterdik. Þimdi de sosyal-demokratlarýn, þu anýn görevlerini nasýl
deðerlendirdiklerini görelim. Çok kýsa bir süre önce kabul edilmiþ
olan iki karar, biri (RSDÝPnin) Üçüncü Kongresinde alýnan, ve öteki, partiden kopan kesimin konferansýnda kabul edilen iki karar,
bu bakýmdan bize çok güzel malzeme saðlamaktadýr. Bu iki karardan hangisi siyasal [sayfa 13] durumu daha doðru olarak deðerlendiriyor ve devrimci proletaryanýn taktiðini daha doðru bir biçimde
tanýmlýyor? Bu sorunun pek büyük önemi vardýr, ve propagandacý
olarak, ajitatör ve örgütleyici olarak görevini bilinçle yerine getirmek isteyen her sosyal-demokrat, bu sorunu gereken dikkatle
incelemeli ve bu konuyla ilgisi bulunmayan düþünceleri bir kenara itmekte titiz davranmalýdýr.
Partinin taktikleriyle, partinin siyasal tutumunu, ya da siyasal eyleminin niteliðini, yönünü ve yöntemlerini kastediyoruz. Parti
kongreleri, yeni görevler ve yeni bir siyasal durum karþýsýnda, bir
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tüm olarak ele alýnan partinin siyasal durumunu ve gidiþini tam
olarak belirlemek için taktik kararlar alýrlar. Rusyada devrimin baþlamasý, yani halkýn büyük çoðunluðu ile çar hükümeti arasýndaki
tam, kesin ve açýk çatýþma, böylesine yeni bir durum yaratmýþtýr.
Bu yeni sorun, gerçekten kurucu nitelik taþýyan, bütün halký gerçekten temsil eden bir meclisi toplamak için, pratik yöntemlerin
neler olduklarýnýn saptanmasý sorunudur. (Böyle bir meclise iliþkin
teorik sorun, bütün öteki partilerden önce, sosyal-demokrasi tarafýndan, kendi parti programýnda resmi olarak çoktan çözümlenmiþti.) Halk hükümetle çatýþma durumunda olduðuna göre ve
yýðýnlar yeni bir düzenin kurulmasýnýn zorunluluðunu anladýklarýna
göre, iktidarý devirmeyi amaç edinen parti, devrilecek olan eski
hükümetin yerini hangi hükümetin almasý gerektiðini düþünmek
zorundadýr. Burada karþýmýza yeni bir sorun çýkýyor: geçici bir
devrim hükümeti. Bu sorunu tam olarak çözüme baðlayabilmek
için, sýnýf bilinçli proletaryanýn partisi þunlarý açýklýða kavuþturmak
zorundadýr: 1° devam etmekte olan devrimde ve genel olarak proletaryanýn tüm savaþýmýnda geçici bir devrim hükümetinin önemi;
[sayfa 14] 2° geçici devrim hükümetine karþý tutumu; 3° bu hükümete
sosyal-demokrasinin katýlmasýnýn kesin koþullarý; 4° sosyal-demokratlar katýlmadýðý takdirde, bu hükümete karþý alttan baský yapmanýn koþullarý. Ancak bütün bu sorunlarýn açýklýða kavuþmasýyladýr
ki, partinin bu alandaki siyasal tutumu, açýk-seçik, saðlam ve ilkelere
uygun bir nitelik kazanabilecektir.
Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Üçüncü Kongresinin
kararýnýn, bu sorunlarý nasýl bir çözüme baðladýðýný görelim. Kararýn tam metni þudur:
Geçici Bir Devrim Hükümeti Konusunda Karar.
1. Proletaryanýn hem kýsa vadeli çýkarlarýnýn hem
de onun sosyalizmin sonal amaçlarý uðruna savaþýmýnýn
çýkarlarýnýn, siyasal özgürlüðü tam olarak saðlayacak
önlemlerin alýnmasýný ve bunun sonucu olarak otokratik
hükümet biçiminin yerini demokratik cumhuriyetin
almasýný gerektirdiðini;.
2. Rusyada demokratik bir cumhuriyetin kurulmasýnýn, ancak seçim kampanyasý sýrasýnda tam bir ajitasyon
özgürlüðü saðlayabilecek ve halkýn iradesini gerçekten
temsil edecek bir kurucu meclisi, genel, eþit, tek dereceli
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ve gizli oya dayanýlarak seçilecek bir meclisi toplayabilecek olan, ve bir geçici devrimci hükümete sahip olacak
baþarýlý bir halk ayaklanmasýyla mümkün olabileceðini;
3. Bugünkü toplumsal ve ekonomik düzen koþullarýnda, Rusyadaki bu demokratik devrimin, belirli bir
anda, Rus proletaryasýnýn devrimci dönemde elde etmiþ
olduðu bütün kazanýmlarýn büyük bir kýsmýný hiçbir engel
tanýmaksýzýn onun elinden koparýp alacak olan burjuvazinin egemenliðini zayýflatmak þöyle dursun, daha da
güçlendireceðini gözönünde tutan Rus Sosyal-Demokrat
Ýþçi Partisinin Üçüncü Kongresi, þu karara varýr: [sayfa 15]
a) Devrimin izleyebileceði en olasý yol konusunda
iþçi sýnýfýnýn somut bir fikir edinmesinin saðlanmasý, ve
devrimin belli bir anýnda, programýmýzýn bütün ivedi siyasal ve ekonomik istemlerinin (asgari programýn) gerçekleþmesini proletaryanýn ondan isteyebileceði geçici bir
devrim hükümeti kurulmasý zorunludur.
b) Kesenkes önceden kestirilemeyen güçler mevzilenmesi ve öteki etkenler yüzünden, partimizin temsilcileri, bütün karþý-devrimci giriþimlere karþý amansýz bir
savaþým vermek ve iþçi sýnýfýnýn baðýmsýz çýkarlarýný
korumak için, devrimci hükümete katýlabilirler.
c) Bu katýlmanýn kaçýnýlmaz koþulu, temsilcilerinin
parti tarafýndan sýký bir biçimde denetlenmesi ve tam bir
sosyalist devrim uðrunda çaba gösteren sosyal-demokrasinin baðýmsýzlýðýnýn sürekli bir biçimde korunmasý ve,
bunun sonucu olarak, bütün burjuva partilerine uzlaþmaz
bir biçimde karþý durmasýdýr.
d) Sosyal-demokrasinin geçici devrim hükümetine
katýlmasýnýn olanaklý olup olmadýðýna bakmaksýzýn,
sosyal-demokrat parti tarafýndan yönetilen silahlanmýþ
bir proletarya düþüncesini proletaryanýn en geniþ kesimleri arasýnda yaymalý, ve devrimin kazanýmlarýnýn savunulmasý, pekiþtirilmesi ve geniþletilmesi yolunda geçici hükümete sürekli baský yapmalýyýz. [sayfa 16]
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ÝKÝ
RSDÝP ÜÇÜNCÜ KONGRESÝNÝN GEÇÝCÝ DEVRÝMCÝ
HÜKÜMET KONUSUNDAKÝ KARARI
BÝZE NE GETÝRÝYOR?

BAÞLIÐINDAN da görüleceði gibi, Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi
Partisinin Üçüncü Kongresinin bu kararý tümüyle ve yalnýzca geçici bir devrim hükümeti sorununu ele almaktadýr. Böylece, sosyaldemokratlarýn geçici bir devrim hükümetine katýlmalarý, bu sorunun
bir parçasýdýr. Öte yandan, karar, yalnýzca geçici bir devrim hükümetine deðinmektedir, baþka bir þeye deðil; bunun sonucu olarak
da, genel olarak iktidarýn ele geçirilmesi sorunu vb. ise hiç sözkonusu edilmemektedir. Kongre, bunu ve benzer sorunlarý ele almamakta haklý mýydý? Kuþkusuz haklýydý, çünkü Rusyadaki siyasal
durum, bu sorunlarý hiçbir þekilde ivedi sorunlar haline getirmemektedir. Tam tersine, tüm [sayfa 17] halkýn þimdi gündeme aldýðý sorun,
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otokrasinin devrilmesi ve bir kurucu meclisin toplanmasý sorunudur.
Parti kongreleri, þu ya da bu yazarýn haklý ya da haksýz olarak ele
aldýðý sorunlarý deðil, varolan koþullarýn ve nesnel toplumsal
geliþmenin sonucu hayati önem taþýyan siyasal sorunlarý ele almalý,
bunlarý çözmelidir .
Bugünkü devrimde ve proletaryanýn genel savaþýmýnda geçici bir devrim hükümetinin önemi nedir? Kongre kararý, bunu, daha
ilk satýrlarýnda, proletaryanýn kýsa vadeli çýkarlarý bakýmýndan olduðu gibi, sosyalizmin sonal amaçlarý bakýmýndan da siyasal
özgürlüðü eksiksiz saðlayacak önlemlerin gereðine iþaret ederek
açýklýyor. Eksiksiz siyasal özgürlük, parti programýmýzda da kabul
edildiði gibi, çarlýk otokrasisi yerine demokratik bir cumhuriyetin
getirilmesini gerektirir. Kongre kararýnýn demokratik bir cumhuriyet sloganýný vurgulamasý, hem mantýk açýsýndan ve hem de ilke
açýsýndan zorunludur, çünkü demokrasinin baþ savunucusu olarak proletaryanýn, uðrunda savaþým verdiði de iþte bu eksiksiz özgürlüktür. Ayrýca, bugünkü durumda buna aðýrlýk vermek, her
zamankinden daha gereklidir, çünkü tam þu sýrada ülkemizde,
monarþistler, yani sözümona anayasacý-demokrat, ya da Osvobojdenye partisi demokrasi bayraðýný dalgalandýrýyor. Cumhuriyet kurmak için, bütün halk tarafýndan (yani genel, eþit, tek dereceli
ve gizli oyla) seçilmesi ve kurucu nitelik taþýmasý gereken bir halk
temsilcileri meclisi mutlaka gereklidir. Kongre kararýnda kabul
edilmiþ olan da iþte budur. Ama bununla yetinmemektedir. Halkýn iradesini gerçekten temsil eden yeni bir düzen kurmak için,
temsili bir meclise kurucu bir meclis demek yeterli deðildir. Böyle
bir meclisin, kurma yetkisi ve gücü de olmalýdýr. Bunun bilincinde olan kongre kararý, kendisini, biçimsel bir [sayfa 18] kurucu meclis
sloganý ile sýnýrlamýyor, böyle bir meclisin görevlerini doðru dürüst
yerine getirmesini saðlayacak olan maddi koþullarý da belirtiyor.
Kurucu diye adlandýrýlan meclisin, hangi koþullarda gerçekten
kurucu nitelik kazanacaðýný belirtmek gereklidir, çünkü anayasacýmonarþist parti tarafýndan temsil edilen liberal burjuvazi, birçok
kez belirttiðimiz gibi, kurucu bir halk meclisi sloganýný kasýtlý olarak
çarpýtmakta ve bu sloganý boþ söz derekesine indirgemektedir.
Kongre kararý, ancak geçici bir devrim hükümetinin, ve dahasý, baþarýlý bir halk ayaklanmasýnýn organý olacak bir hükümetin,
seçim kampanyasýnda tam bir özgürlüðü saðlayabileceðini ve halk
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iradesini gerçekten temsil edecek bir meclisin toplanmasýný saðlayabileceðini belirtmektedir. Bu tez doðru mudur? Bu görüþe karþý
gelen bir kimsenin, çar hükümetinin, gericilikten yana çýkmaksýzýn, seçimler sýrasýnda tarafsýz kalabileceðine, halkýn iradesinin gerçekten ifadesini bulmasýný kendisine sorun edineceðine inanmasý
gerekir. Böylesine iddialar o kadar saçmadýr ki, kimse bunu açýkça savunamaz, ama bizim Osvobojdenye takýmý, liberalizm bayraðý altýnda inceden inceye bunu ima etmektedir. Birisinin kurucu
meclisi toplamasý gerek; birisinin seçimlerin özgür ve adil olmasýný
güvence altýna almasý gerek; birisinin böyle bir meclise tam yetke
ve iktidar vermesi gerek. Ancak ayaklanmanýn organý olan devrimci bir hükümet, böyle bir þeyi bütün içtenliði ile isteyebilir ve bunun
gerçekleþmesi için gerekeni yapabilir. Çar hükümeti, kaçýnýlmaz
olarak, buna karþý çýkacaktýr. Çar ile bir pazarlýða varmýþ olan ve
halk ayaklanmasýna tam olarak dayanmayan liberal bir hükümet,
bunu içtenlikle isteyemez; ve bütün içtenliði ile istese bile bunu
baþaramaz. Demek ki, kongre, biricik doðru ve tümüyle tutarlý demokratik olan sloganý [sayfa 19] getirmektedir.
Ama demokratik devrimin sýnýf niteliði gözden kaçýrýlýrsa,
geçici bir devrim hükümetinin öneminin deðerlendirilmesi eksik
ve yanlýþ olur. Ýþte bunun için, karar, devrimin burjuvazinin egemenliðini güçlendireceðini eklemektedir. Bu, bugünkü toplumsal ve
ekonomik düzen içersinde, yani kapitalist düzen içinde kaçýnýlmazdýr. Ve burjuvazinin bazý siyasal özgürlüklere kavuþmuþ olan
proletarya üzerindeki egemenliðinin perçinleþmesinin, kaçýnýlmaz
olarak, burjuvaziyle proletarya arasýnda amansýz bir savaþýma yolaçmasý gerekir, burjuvazinin devrimci dönemin kazanýmlarýný proletaryadan koparýp almak için amansýz giriþimlerde bulunmasý gerekir. Demokrasi savaþýmýnýn öncüsü ve bu savaþýmýn baþýný çeken
proletarya, burjuva demokrasisinin ya da yeni savaþýmýn getirdiði
yeni uzlaþmaz karþýtlýklarý bir an için bile aklýndan çýkarmamalýdýr.
Böylece, biraz önce gözden geçirdiðimiz kararýn bu kýsmý,
geçici bir devrim hükümetinin hem özgürlük için savaþým ile ve
hem de bir cumhuriyet için savaþým ile olan baðýntýsýný ve yeni bir
sýnýf savaþýmý için ortam hazýrlayan demokratik devrimle olan
iliþkisinin önemini, tümüyle deðerlendirmektedir.
Bundan sonra gelen sorun, proletaryanýn geçici bir devrim
hükümetine karþý genel olarak tutumunun ne olacaðý sorunudur.

V. Ý. Lenin
Ýki Taktik

19

Kongre kararý, bunu, her þeyden önce, partinin geçici bir devrim
hükümetinin zorunlu olduðu inancýnýn iþçi sýnýfý arasýnda yayýlmasýný doðrudan öðütleyerek yanýtlýyor. Ýþçi sýnýfý bu zorunluluðun
bilincine varmalýdýr: Demokrat burjuvazinin çarlýk hükümetinin
devrilmesi sorununu geri planda tutmasýna karþýlýk, biz kendimiz
bu sorunu ön plana getirmeli, ve geçici bir devrim hükümetinin
gereði konusunda direnmeliyiz. Ayrýca, böyle bir hükümet için,
içinde [sayfa 20] bulunduðumuz dönemin nesnel koþullarýyla ve
proleter demokrasisinin amaçlarýyla uyum içersinde olacak bir eylem programýnýn ana çizgilerini belirlemeliyiz. Bu program, partimizin asgari programýnýn tümüdür, bir yandan mevcut toplumsal
ve ekonomik iliþkiler temsili üzerinde tümüyle gerçekleþtirilebilecek
olan, ve öte yandan da, sosyalizmin gerçekleþtirilmesi için ileri
doðru atýlacak ikinci adýmýn önkoþullarý olan ivedi siyasal ve ekonomik reformlar programýdýr.
Böylece, karar, geçici bir devrim hükümetinin niteliðini ve
amacýný açýk ve seçik bir biçimde belirlemektedir. Kökeni ve temel
niteliði yönünden böyle bir hükümet, halk ayaklanmasýnýn organý
olmalýdýr. Biçimsel hedefi yönünden ise, bu hükümet, ulusal bir
kurucu meclis toplamanýn aracý olmalýdýr. Eylemlerinin içeriði yönünden, bu hükümet, otokrasiye karþý ayaklanmýþ bir halkýn çýkarlarýný güvence altýna alabilecek biricik programý, proleter demokrasisinin asgari programýný uygulamalýdýr.
Geçici bir iktidar olduðu için, geçici bir devrim hükümetinin,
henüz halkýn tam onayýný almamýþ yapýcý bir programý uygulayamayacaðý ileri sürülebilir. Böyle bir itiraz, gericilerin ve mutlakýyetçilerin safsatasýndan baþka bir þey olamaz. Yapýcý bir programý
uygulamaktan kaçýnmak demek, çürümüþ bir otokrasinin feodal
düzeninin varlýðýna gözyummak demektir. Böyle bir düzen, halk
ayaklanmasýnýn organý olan bir hükümet tarafýndan deðil, ancak
devrime ihanet eden bir hükümet tarafýndan hoþgörüyle karþýlanabilir. Kurucu meclisin toplanma özgürlüðünü yürürlüðe koyamayacaðý gerekçesiyle, bu tür bir özgürlüðün kurucu meclis tarafýndan
yürürlüðe konmasýnýn askýya alýnarak toplanma özgürlüðünden
vazgeçmemiz gerektiðini önermek, iþi alaya almak demektir. Geçici
bir devrim [sayfa 21] hükümetinin, partimizin asgari programýný hemen
uygulamasýna karþý çýkmak da ayný ölçüde iþi alaya almak demektir.
Ve ensonu belirtelim ki, geçici devrim hükümetine asgari
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programýmýzý uygulama görevini yükleyen karar, azami programýmýzýn hemen uygulanmasý ve sosyalist devrimi gerçekleþtirmek için
iktidarýn ele geçirilmesi yolundaki yarý-anarþistçe ve saçma düþünceleri de etkisiz hale getirmektedir. Rusyanýn ulaþmýþ olduðu ekonomik geliþme (nesnel koþullar) ve geniþ proletarya yýðýnlarýnýn
ulaþmýþ olduklarý bilinç ve örgütlenme düzeyi (nesnel koþullarla
kopmaz baðlarý olan öznel koþullar) iþçi sýnýfýnýn hemen ve tamamen kurtuluþunu olanaksýzlaþtýrmaktadýr. Ancak en bilisiz olanlardýr ki, þu anda geliþmekte olan demokratik devrimin burjuva niteliðine gözlerini kapayabilirler; ancak en saf iyimserlerdir ki, iþçi yýðýnlarýnýn, sosyalizmin amaçlan ve bu amaçlara ulaþmak için izlenecek yöntemler konusunda henüz pek az þey bildiklerini
unutabilirler. Ve hepimiz inanýyoruz ki, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu, iþçi
sýnýfýnýn kendi eseri olacaktýr; yýðýnlarýn bilinci ve örgütlenmesi olmadan, yýðýnlarý açýk sýnýf savaþýmý yoluyla burjuvazinin tümüne
karþý hazýrlamadan ve eðitmeden, bir sosyalist devrim sözkonusu
olamaz. Sosyalist devrimi geciktirdiðimiz yolunda anarþistlerin itirazlarýna karþýlýk olarak þunu söylüyoruz: biz sosyalist devrimi geciktirmiyoruz, biz mümkün olan tek yoldan ve tek doðru yoldan,
yani demokratik bir cumhuriyet yolundan, sosyalist devrime doðru
ilk adýmý atýyoruz. Kim sosyalizme siyasal demokrasi dýþýnda, baþka
bir yoldan varmak istiyorsa, kaçýnýlmaz olarak, hem ekonomik,
hem de siyasal anlamda saçma ve gerici sonuçlara varýr. Eðer zamaný geldiðinde, iþçiler, bize azami programýmýzý niçin uygulamýyoruz diye [sayfa 22] sorarlarsa, kendilerini, demokratik düþünceye
sahip halk yýðýnlarýnýn sosyalizme henüz ne kadar yabancý olduklarýný, uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarýnýn henüz ne kadar az geliþmiþ bulunduðunu, proleterlerin örgütlenmesinin henüz ne kadar yetersiz olduðunu belirterek yanýtlayacaðýz. O halde, bütün Rusyada yüzbinlerce
iþçiyi gidin örgütlendirin, milyonlarca emekçinin programýmýzý
desteklemesini saðlayýn. Boþ ama cafcaflý, anarþistçe palavralara
kapýlmaksýzýn bunu bir deneyin, ve anarþistçe boþ palavralarla yetinmeyin, ve o zaman hemen göreceksiniz ki, bu örgütlendirme ve
bilinçlendirme iþinin, bu sosyalist eðitim iþinin baþarýsý, demokratik
dönüþümlerin eksiksiz gerçekleþtirilmesine baðlýdýr.
Devam edelim. Geçici bir devrim hükümetinin önemi ve
proletaryanýn bu hükümete karþý tutumu açýklýða kavuþturulunca,
þu soru ortaya çýkýyor: bizim böyle bir hükümete (tepeden inme)
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katýlmamýz doðru mudur, ve eðer doðruysa hangi koþullarla? Alttan gelme eylemimiz ne olmalýdýr? Kongre kararý, bu iki soruya
açýk-seçik yanýtlar veriyor. Karar, sosyal-demokrasinin geçici bir
devrim hükümetine (demokratik devrim döneminde, cumhuriyet
uðruna savaþým sýrasýnda) katýlmanýn ilke olarak doðru olduðunu,
vurgulayarak belirtmektedir. Bu açýklama, bizi, bu soruya ilke olarak olumsuz yanýt veren anarþistlerden ve böyle bir hükümete
katýlmamýzý zorunlu kýlacak bir durumun ortaya çýkabileceðini söyleyerek bizi korkutmaya çalýþan sosyal-demokrasi içindeki (Martinov ve yeni-Ýskra yandaþlarý gibi) kuyrukçulardan kesin olarak
ayýrmaktadýr. Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisýnin Üçüncü Kongresi, bu açýklamasýyla, sosyal-demokratlarýn geçici bir devrim hükümetine katýlmalarýnýn millerandcýlýðýn11 bir çeþidi olacaðý, ve burjuva
düzeninin kutsanmasý olacaðý için ilkelere aykýrý olduðu vb. yolunda
[sayfa 23] yeni-iskranýn tezini kesin olarak reddetmiþ bulunmaktadýr.
Ne var ki, sorunun ilke olarak kabul edilebilirliði, bunun pratik uygunluðu sorusunu çözmeyebilir. Bu yeni savaþým biçimiparti
kongresince kabul edilen tepeden savaþým biçimi hangi koþullar
altýnda geçerlidir? Anlaþýlacaðý gibi, güçler iliþkisi vb. gibi somut
koþullardan þimdiden sözetme olanaðý yoktur, ve karar, doðal
olarak, bunlarý önceden saptamaktan kaçýnmaktadýr. Aklýbaþýnda
bir kimse, þu anda, bu konuda herhangi bir kehanete giriþmez. Yapabileceðimiz ve yapmamýz gereken þey, katýlmamýzýn niteliðini
ve amacýný saptamaktýr. Katýlmamýzýn iki amacýný belirten kararýn
yaptýðý da budur: 1° karþý-devrimci giriþimlerle amansýz savaþým,
ve 2° iþçi sýnýfýnýn baðýmsýz çýkarlarýnýn savunulmasý. Liberal burjuvazinin, devrimci halký korkutmak ve otokrasi karþýsýnda boyuneðer
bir tutum takýnmasýný saðlamak çabasýyla gericiliðin psikolojisinden böylesine bir coþkuyla sözetmeye baþladýðý bir sýrada (Osvobojdenye, n° 71de M. Struvenin son derece öðretici Açýk Mektupuna
bakýnýz) , proletarya partisi tarafýndan karþý-devrime gerçek bir savaþ
açýlmasý görevine dikkatleri çekmesinin tam zamanýdýr. Siyasal
özgürlüðün ve sýnýf savaþýmýnýn büyük sorunlarýný, son tahlilde,
ancak kuvvet çözümler, ve bu kuvveti hazýrlamak ve örgütlendirmek
ve bu kuvveti yalnýzca savunmada deðil, saldýrýda etkin olarak
kullanmak iþi de bize düþmektedir. Paris Komününden12 bu yana
Avrupada hemen hemen kesintisiz süregelen uzun gerici siyasal
egemenlik, bizi, eylemin yalnýzca alttan gelebileceði düþüncesine
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ve bizi yalnýzca savunma savaþýmlarýný düþünmeye çok fazlasýyla
alýþtýrmýþtýr. Hiç kuþku yok ki, þimdi artýk yeni bir döneme girmiþ
bulunuyoruz; siyasal altüst olmalar ve devrimler dönemi baþlamýþtýr.
Rusyanýn þimdi içinden [sayfa 24] geçmekte olduðu dönem gibi bir
dönemde, eski kliþeleþmiþ formüllerle yetinilmesine izin veremeyiz.
Tepeden inme eylem düþüncesini yaymak, en enerjik saldýrý eylemlerine hazýrlanmak, bu eylemlerin koþullarýný ve biçimlerini incelemek gerekir. Kongre kararý, bu koþullardan ikisini ön plana getirmektedir: biri, sosyal-demokrasinin geçici devrim hükümetine katýlmasýnýn biçimsel yaný ile (partinin temsilcileri üzerinde sýký denetimi); öteki, bu katýlmanýn niteliði ile (partimizin hedefi olan tam
sosyalist devrimi hiçbir zaman gözden ýrak tutmamak) ilgilidir.
Partinin tepeden inme eylemiyle ilgili siyasetinin bütün
yönlerini böylece açýkladýktan sonra bu yeni savaþým biçimi þimdiye
kadar hemen hemen hiç bilinmiyordu bu kongre kararý, tepeden
inme eylemi hangi durumlarda yapamayacaðýmýzý da belirtmektedir. Biz, her durumda, geçici devrim hükümetine alttan baský
yapmak zorundayýz. Bu alttan baskýyý yapabilmek için proletarya
silahlandýrýlmalý çünkü devrimci bir ortamda, iþler, son derece büyük bir çabuklukla açýk iç savaþ evresine varýr ve sosyal-demokratik
parti tarafýndan yönetilmelidir. Silahlý baskýnýn amacý, devrimin
kazanýmlarýný savunmak, pekiþtirmek ve geniþletmektir, yani
proletaryanýn çýkarlarý açýsýndan bu kazanýmlar, asgari programýmýzýn tümüyle gerçekleþtirilmesi olmalýdýr.
Üçüncü Kongrenin geçici devrim hükümeti konusundaki
kararýnýn kýsaca incelenmesini burada bitirmiþ oluyoruz. Okurun
da göreceði gibi, bu karar, bu yeni sorunun önemini, proletarya
partisinin bu soruna karþý tutumunu ve partinin hem geçici bir
devrim hükümeti içersinde, hem de onun dýþýnda izleyeceði siyaseti açýklamaktadýr.
Þimdi de, konferansýn kararýný inceleyelim. [sayfa 25]
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ÜÇ
DEVRÝMÝN ÇARLIK ÜZERÝNDE KESÝN ZAFERÝ
NE DEMEKTÝR?

KONFERANSIN kararý þu sorunu ele almaktadýr: Ýktidarýn
ele geçirilmesi ve geçici bir devrim hükümetine katýlma.* Yukarýda da belirttiðimiz gibi, sorunun bu biçimde konmasý, kafa karýþýklýðýnýn bir kanýtýdýr. Sorun bir yandan dar bir biçimde konuyor:
karar, yalnýzca bizim geçici bir hükümete katýlmamýzý ele alýyor,
partinin genel olarak geçici bir devrim hükümetine iliþkin görevlerine deðinmiyor. Öte yandan, birbirinden tamamen ayrý iki sorun
karýþtýrýlmaktadýr: [sayfa 26] demokratik devrimin aþamalarýnýn birine
katýlmamýz sorunu ile sosyalist devrim sorunu. Gerçekten de, sosyaldemokrasi tarafýndan iktidarýn ele geçirilmesi, sosyalist devrimin
* Bu kararýn tam metni, kitapçýðýn 400. 403, 407. 431, ve 433. sayfalarýndaki aktarmalar
birbirine eklenerek elde edilebilir. [1907 baskýsýna yazarýn notu. Bu kitapta, 27, 35-36. 43,
39-90 ve 95. sayfalara bakýnýz.]
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ta kendisidir ve bu sözcükler doðru ve alýþýlan anlamýyla kullanýlýyorsa, baþka bir þey de olamaz. Yok eðer, bu sözcükler, sosyalist
deðil de demokratik bir devrim için iktidarýn alýnmasý anlamýnda
kullanýlýyorsa, o zaman, yalnýzca geçici devrim hükümetine katýlmanýn deðil, ayný zamanda genel olarak iktidarýn ele geçirilmesinden
sözetmenin ne anlamý var? Besbelli ki, bizim konferansçýlarýn
kendileri de hangi konuyu ele alacaklarýndan pek emin deðillerdi:
demokratik devrimi mi, yoksa sosyalist devrimi mi? Bu sorun üzerindeki yazýný izlemiþ olanlar, bu karýþýklýðýn, Martinov yoldaþýn o
ünlü Ýki Diktatörlükü ile baþlatýldýðýný bilirler; yeni-iskracýlar bir
kuyrukçuluk örneði olan bu yazýda, bu sorunun ortaya konuþ biçimini anýmsamaya (9 ocaktan önce bile)13 pek yanaþmýyorlar. Bununla birlikte, bu yazýnýn konferans üzerinde ideolojik bir etki
yarattýðýndan kuþku yoktur.
Ama biz, kararýn baþlýðýný býrakalým. Kararýn içeriðinde çok
daha derin ve ciddi yanlýþlar vardýr. Kararýn birinci kýsmý þöyledir:
Devrimin çarlýk üzerinde kesin zaferi, ya baþarýlý halk ayaklanmasýndan doðacak olan geçici bir hükümetin kurulmasýnda, ya
da halkýn doðrudan devrimci baskýsý altýnda, kurucu bir halk meclisinin toplantýya çaðrýlmasýna karar verecek olan, þu ya da bu
türden temsili bir kurumun devrimci inisiyatifinde ifadesini bulur.
Böylece, devrimin çarlýk üzerinde kesin zaferinin, baþarýlý
bir ayaklanmada, ya da... temsili bir kurumun kurucu meclis toplama kararýnda ifadesini bulabileceði bize söylenmektedir! Bu ne
demek? Bundan ne [sayfa 27] anlamak gerekir? Kesin zafer, bir kurucu
meclis örgütlendirme kararýnda ifadesini bulabilir?? Ve böyle bir
zafer, baþarýlý bir halk ayaklanmasýndan doðacak geçici bir
hükümetin kurulmasýyla ayný kefeye konulmaktadýr!! Konferans,
baþarýlý halk ayaklanmasýyla geçici hükümetin kurulmasýnýn devrimin fiilen zaferi demek olduðunu, kurucu bir meclisin kurulmasý
kararýnýn ise, devrimin sözde zaferi anlamýna geldiðini farketmemiþtir. Yeni-Ýskra menþeviklerinin konferansý, liberallerin, Osvobojdenye grubunun, sürekli olarak düþtükleri ayný yanýlgýya düþmüþtür.
Osvobojdenye grubu, iktidar ve yetkenin çarýn elinde kaldýðý olgusuna utangaçça gözlerini kapatarak ve bir kimsenin bir kurucu
meclis kurabilmesi için iktidarý elinde tutmasý gerektiðini unutarak, kurucu meclis konusunda gevezelik edip durmaktadýr.
Konferans, temsilcileri tarafýndan bu temsilciler kim olursa olsun
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alýnan bir karar ile, bu kararýn gerçekleþmesi arasýndaki büyük
farký da unutmuþtur. Konferans, iktidar çarýn elinde kaldýðý sürece,
temsilcileri kimler olursa olsun, hangi kararý alýrlarsa alsýnlar, bu
kararlarýn, 1848 Alman Devrimi tarihinin o ünlü Frankfurt Parlamentosunun14 kararlarýnda olduðu gibi, boþ ve zavallý gevezelikler
olarak kalacaðýný da unutmuþtur. Devrimci proletaryanýn temsilcisi
Marx, Neue Rheinische Zeitungda15 Osvobojdenye-tipi Frankfurt
liberalleriyle, güzel söylevler verdikleri için, her türden demokratik
kararlar aldýklarý için, türlü türlü özgürlükler kurduklarý için,
ama gerçekte iktidarý kralýn elinde býrakarak, kralýn emrindeki askeri
güce karþý silahlý bir savaþýmý örgütlemedikleri için, acýmasýzca
alay etmekteydi. Ve Frankfurt-Osvobojdenye liberalleri nutuk atarken, kral zaman kazanýyor, askeri güçlerini pekiþtiriyordu, öyle ki
gerçek [sayfa 28] güce dayanan karþý-devrim, o güzel kararlarýyla
birlikte demokratlarýn kökünü kazýdý.
Konferans, kesin zafer koþulunun eksik olduðu bir durum
ile kesin zaferi ayný kefeye koymaktadýr. Partimizin cumhuriyetçi
programýný kabul eden sosyal-demokratlar, nasýl olup da böyle bir
yanýlgýya düþmüþlerdir? Bu garip þeyi anlamak için, Üçüncü Kongrenin partiden kopan kesimi konusundaki kararýna dönmek
gerekiyor.* Bu karar, partimizde ekonomizme yakýn çeþitli eði* Ýþte bu kararýn tam metni:
Kongre, partinin ekonomizme karþý verdiði savaþýmdan bu yana geçen süre içersinde,
RSDÝPnin içinde, deðiþik ölçü ve açýda ekonomizme yakýn bazý eðilimlerin varolup gittiklerini ve proleter savaþým içersindeki sýnýf bilincine sahip unsurlarý küçümsemek ve onlarý
kendiliðindenciliðe baðýmlý kýlmak yolunda ortak bir eðilim gösterdiklerini saptar. Örgütlenme sorununda, bu eðilimlerin temsilcileri, teoride, düzenli bir biçimde yürütülen parti
çalýþmalarýyla uyuþmayan süreç-içinde-örgütlenme ilkesini öne sürerlerken, pratikte de,
birçok durumlarda parti disiplininden sistemli olarak sapmakta ve baþka durumlarda da,
partinin en geri kesimlerine Rus yaþamýnýn nesnel koþullarýný hesaba katmadan, seçim
ilkesinin yaygýn bir biçimde uygulanmasý düþüncesini öðütlüyor ve bugünkü durumda,
parti baðlarý için esas olan tek temel þeyi yýkmaya çalýþýyorlar. Taktik sorunlarda, bunlar,
liberal burjuva partilere karþý partinin tam baðýmsýz bir taktik izlemesine karþý çýkarak,
çarlýða karþý halk ayaklanmasýnda partimizin örgütlendirici bir rol oynamasýnýn olanaðýna
ve yararýna karþý çýkarak, hangi durumda olursa olsun partinin geçici demokratik devrim
hükümetine katýlmasýna karþý çýkarak, parti çalýþmalarýný sýnýrlandýrýcý bir çaba göstermektedirler.
Kongre, bütün parti üyelerini, her yerde, fikir alanýnda, devrimci sosyal-demokrasinin
ilkelerinden kýsmen de olsa bu tür sapmalara karþý güçlü bir savaþýmý sürdürmeye çaðýrýr,
ama ayný zamanda, bu fikirlere kapýlmýþ olan kiþilerin, parti kongrelerini, tüzüðünü
tanýmalarý ve kayýtsýz-þartsýz parti disiplinine tamamen boyun eðmeleri koþuluyla parti
örgütlerine girmelerini uygun görür. [Yazarýn 1907 baskýsýna notu.]
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limlerin varlýðýna iþaret ediyor. Bizim konferansçýlar (bunlarýn,
Martinovun ideolojik kýlavuzluðu altýnda olmalarý bir raslantý deðildir) devrimden, týpký ekonomistlerin siyasal savaþýmlar, ya da 8
saatlik iþgününden söz ettikleri gibi söz etmektedirler. Ekonomistler, birdenbire, ortaya, aþamalar teorisini atmýþlardý: 1° haklar
uðruna savaþým; 2° siyasal [sayfa 29] ajitasyon; 3° siyasal savaþým; ya
da 1° 10 saatlik iþgünü; 2° 9 saatlik iþgünü; 3° 8 saatlik iþgünü. Bu
süreç-içinde-taktiklerin sonuçlarý herkesçe yeterince bilinmektedir. Þimdi de biz, bir baþlangýç yapýp devrimi þu açýk-seçik
aþamalara bölmeye çaðrýlýyoruz: 1° çar, temsili bir meclisi topluyor;
2° bu kurum, halkýn baskýsýyla kurucu bir meclis kurmaya karar
veriyor; 3°... üçüncü aþama konusunda menþevikler henüz aralarýnda bir anlaþmaya varamamýþlardýr; bunlar, halkýn devrimci baskýsýnýn, çarlýðýn karþý-devrimci baskýsýyla karþýlaþacaðýný ve böylelikle
kararýn ya havada kalacaðýný, ya da sorunun, her þeye karþýn, bir
halk ayaklanmasýnýn zaferi, ya da yenilgisiyle sonuca baðlanacaðým
unutmuþlardýr. Konferans kararý, þu ekonomist düþünme biçimini
yinelemektedir: iþçilerin kesin zaferi, ya sekiz saatlik iþgününün
devrimci bir yoldan gerçekleþmesiyle, ya da on saatlik iþgününün
güvence altýna alýnýp, buradan dokuz saatlik iþgününe geçme yolunda karar ile belirlenir... Kusursuz bir yineleme.
Belki de bu dediklerimize itiraz edilecek, ve kararý kaleme
alanlarýn, ayaklanmanýn zaferi ile çarýn toplantýya çaðýrdýðý temsili
bir meclis kararýný ayný kefeye koymayý düþünmediklerini ve istedikleri tek þeyin, partinin taktiklerinin her iki duruma da hazýrlýklý
olmasý gerektiði olduðunu söyleyecekler çýkacaktýr. Buna yanýtýmýz
þudur: 1° Karar metni, en küçük kuþkuya yer vermeyecek biçimde,
temsili bir kurum kararýný açýkça devrimin çarlýk üzerinde kesin
zaferi olarak nitelendiriyor. Belki de bu, sözcük seçmedeki
dikkatsizliklerin sonucudur; belki de bu metin, konferans tutanaklarýna bakýlarak düzeltilebilirdi, ama düzeltilmediði sürece, metnin
ancak bir anlamý olabilir, ve bu anlam da Osvobojdenyenin düþünce çizgisine týpatýp uygundur. 2° Kararý yazanlarýn varmýþ olduklarý
[sayfa 30] Osvobojdenye düþünce çizgisi, yeni-Ýskrayý çýkaranlarýn öteki
yazýlarýnda da daha büyük bir güçle ifade edilmektedir. Örneðin,
(Ýskra, n° l00de övülen, Gürcü dilinde yayýnlanmýþ) Tiflis komitesinin organý Sosyal-Demokrat16, Zemski Sobor* ve Bizim Taktiklerimiz baþlýklý bir yazýsýnda, (anýmsatalým ki, sözkonusu toplantýya
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çaðrýlmasý konusunda henüz kesin olarak hiçbir þey bilmediðimiz)
Zemski Soboru eylemimizin ekseni olarak kabul eden taktikler,
bizim için, silahlý ayaklanma ve geçici bir devrim hükümetinin
kurulmasý taktiklerinden daha elveriþli taktiklerdir demeye kadar
iþi vardýrýyor. Bu yazýya ilerde gene deðineceðiz. 3° Devrimin zaferi
halinde olduðu gibi yenilgisi halinde de, ayaklamanýn baþarýsý
halinde olduðu gibi ayaklanmanýn ciddi bir güç durumuna gelememesi halinde de, partinin izleyeceði taktikler konusunda bir ön
tartýþmanýn yapýlmasý gerektiðine bir itiraz olamaz. Çar hükümetinin,
liberal burjuvaziyle anlaþmak için, bir kurucu meclisi toplantýya
çaðýrmayý baþarmasý mümkündür; Üçüncü Kongre kararý, bu olasýlýðý gözönünde bulundurarak, ikiyüzlü siyasetten, sahte-demokrasiden ve Zemski Sobor türünden halkýn temsilinin karikatürvari
biçimlerinden açýkça sözetmektedir.** Ama [sayfa 31] önemli olan
sorun, geçici devrim hükümeti konusundaki kararda bunlardan
söz edilmemiþ olmasýdýr, çünkü bunun, geçici bir devrim hükümetiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu durum, ayaklanma sorununu ve geçici
devrim hükümetinin kurulmasý sorununu erteliyor; bu sorunu
* Ulusal Meclis. -ç.
** Devrim arifesinde hükümetin taktiklerine karþý alýnacak, tutumumla ilgili kararýn
metni þudur:
Bugünkü devrimci dönemde, hükümetin, kendini koruma amacýyla, daha çok
proletaryanýn bilinçli unsurlarýna karþý yönelmiþ alýþýlagelen baský önlemlerini artýrýrken,
ayný zamanda, 1° ödünlerle ve reform vaatleriyle iþçi sýnýfýný siyasal bakýmdan yozlaþtýrmaya
ve onu, böylelikle, devrimci savaþýmdan uzaklaþtýrmaya çalýþmakta; 2° gene bu amaçla,
sahte demokratik biçimler içersinde ikiyüzlü ödün siyasetini, iþçileri komisyonlara ve
konferanslara kendi temsilcilerini seçmeye çaðýrmaktan, Zemskl Sobor türünden sahte
bir halk temsilciliðinin kurulmasýna kadar varan bir örtüyle gizlemekte; 3° kara-yüzler17
denilenleri örgütlemekte ve halkýn genel olarak gerici, bilisiz, ya da ýrkçý ya da dinsel
düþmanlýklarla gözü dönmüþ unsurlarýný devrime karþý kýþkýrtmakta olduðunu gözönünde
bulunduran RSDÝP Üçüncü Kongresi, partinin bütün örgütlerini:
a) Propaganda ve bilinçlendirme eylemlerinde, bir yandan, hükümet ödünlerinin
gerici amaçlarýnýn maskelerini düþürmeye, bu ödünlerin zor karþýsýnda verildiðini
belirtmeye, öte yandan da otokrasinin proletaryayý tatmin edecek reformlarý kabul
etmesinin olanaksýzlýðýný belirtmeye:
b) Bu cinsten önlemlerin gerçek amaçlarý konusunda iþçileri aydýnlatmak ve eþit,
tek dereceli ve gizli, genel oyla seçilmiþ bir kurucu meclisin devrimci yoldan toplantýya
çaðrýlmasýnýn proletarya için taþýdýðý önemi tanýtlamak için seçim kampanyasýndan
yararlanmaya;
c) Sekiz saatlik iþgününün devrimci yoldan hemen saðlanmasý için ve iþçi sýnýfýnýn
öteki ivedi istemlerinin yerine getirilmesi için proletaryayý örgütlendirmeye;
d) Kara-yüzlerin ve genel olarak hükümetin yönettiði bütün gerici unsurlara karþý
silahlý direnmeyi örgütlendirmeye çaðýrýr. [Yazarýn 1907 baskýsýna notu.]
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deðiþtiriyor; vb.. Bugün söz konusu olan, bir zaferin ya da yenilginin,
doðru yolu ya da dolambaçlý yolu izlemenin mümkün olan çeþitli
çözümleri deðildir; söz konusu olan, gerçekten devrimci olan yolun
hangisi olduðu konusunda iþçilerin kafalarýný karýþtýrmanýn,
Osvobojdenyenin yaptýðý gibi bir zaferin temel koþullarýnýn bulunmadýðý bir durumu kesin zafer olarak nitelendirmenin bir sosyaldemokrat için asla hoþ görülmeyeceðidir. Belki de sekiz saatlik
iþgününü bu atýlýmda elde edemeyeceðiz, belki de buna varmak
için uzun ve dolambaçlý bir yoldan geçmemiz gerekecek, ama
proletaryayý, savsaklamalara, oyalamalara, pazarlýklara, ihanetlere
ve gerici önlemlere karþý koyamayacak duruma getiren bir güçsüzlük ve zaaf durumunu, iþçilerin zaferi olarak adlandýran kimse için
ne diyeceðiz? Bir zamanlar Vperyodda* belirtildiði gibi, Rus [sayfa 32]
devrimi, belki de ölü doðmuþ bir anayasa ile sonuçlanacaktýr,
ama bu, kesin bir savaþýmýn arifesinde ölü doðan bu çocuðu, çarlýk
üzerinde kesin zafer diye nitelendiren bir sosyal-demokratý haklý
çýkarabilir mi? En kötü durumda, yalnýzca bir cumhuriyeti gerçekleþtirememekle kalmayýp anayasanýn bile aldatýcý, Þipovvari18 bir
anayasa olmasý olasýlýðý da vardýr, ama bir sosyal-demokratýn, cumhuriyetçi sloganýmýzý yumuþatmasý hoþgörülebilir mi?
Kuþkusuz, yeni-iskracýlar, iþi, henüz bu sloganý yumuþatmaya
kadar vardýrmadýlar. Ama devrimci ruhun ne ölçüde onlardan uzaklaþmýþ olduðu, ölü bilgiçliðin bunlarý anýn militan görevleri konusunda ne ölçüde körleþtirdiði, kararlarýnda, birçok þey arasýnda,
cumhuriyet konusunda tek söz etmeyi bile unutmuþ olmalarý olgusuyla, en çarpýcý bir biçimde ortaya çýkmýþtýr. Bu inanýlmayacak
bir þey, ama gerçek. Konferansýn çeþitli kararlarýnda sosyal-demokrasinin bütün sloganlarý onaylanmýþ, yinelenmiþ, açýklanmýþ
ve ayrýntýlý olarak sunulmuþ hatta iþçi temsilcilerinin ve delegelerin
iþçiler tarafýndan seçilmesi bile unutulmamýþ, ama geçici devrim
hükümeti ile ilgili kararda cumhuriyeti anmaya fýrsat bulamamýþtýr.
Halk ayaklanmasýnýn zaferinden ve geçici bir hükümetin kurul* Vperyod gazetesi, Cenevrede.,Ocak 1905te. partinin bolþevik kesiminin organý
olarak yayýnlanmaya baþlandý. Ocaktan mayýs ayýna kadar 18 sayýsý çýktý. Mayýstan sonra,
Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Üçüncü Kongresi kararý gereðince RSDÝP Merkez
Organý Proletari, Vperyodun yerini aldý. (Bu kongre, Londrada, mayýs ayýnda yapýlmýþtý;
menþevikler katýlmamýþlar ve Cenevrede bir konferans toplamýþlardý.) [Yazarýn 1907
baskýsýna notu.]
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masýndan sözetmek ve bu önlemler, bu davranýþlar ile cumhuriyetin elde edilmesi arasýndaki iliþkiyi belirtmemek, proletaryanýn
savaþýný yönetmek için deðil, proleter hareketin kuyruðunda sürüklenmek için kararlar yazmak demektir. [sayfa 33]
Özetleyelim kararýn birinci bölümü, 1° cumhuriyetin kurulmasý uðruna savaþým yönünden ve gerçekten serbest oyla seçilmiþ
ve gerçekten kurma yetkisi olan bir kurucu meclisin toplanmasý
uðruna savaþým yönünden, geçici bir devrim hükümetinin önemine ýþýk tutmamýþtýr; 2° bu karar, devrimin çarlýk üzerinde kesin
zaferini, gerçek bir zaferin temel koþulunun eksik olduðu bir durumla ayný kefeye koyarak, proletaryanýn demokratik bilincinde
bir karýþýklýk meydana getirmiþtir. [sayfa 34]
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DÖRT
MONARÞÝNÝN KALDIRILMASI VE CUMHURÝYET

BU kararýn bir sonra ki bölümüne geçelim:
... Her iki durumda da, zafer, devrimci dönemde yeni bir
evre baþlatacaktýr.
Siyasal yönden kurtulmuþ burjuva toplumunun unsurlarýnýn
kendi toplumsal çýkarlarýný karþýlamak ve iktidarý doðrudan ele
geçirmek için kendi aralarýnda yürüttükleri savaþým süreci içinde,
monarþi ve toplumsal ayrýcalýklar düzeninin kesin olarak ortadan
kaldýrýlmasý ... toplumsal geliþmenin nesnel koþullarýnýn kendiliðinden ortaya çýkardýðý bu yeni evredeki görev iþte budur.
Böylece, tarihsel niteliði bakýmýndan burjuva olan [sayfa 35]
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bu devrimin görevlerini yerine getirme iþini üzerine alacak olan
geçici bir hükümet, kurtuluþ süreci içindeki bir ulusun uzlaþmaz
karþýt sýnýflarý arasýndaki karþýlýklý savaþýmý düzenlerken, yalnýzca
devrimci geliþmeyi ilerletmekle kalmamalý, ayný zamanda, bu
geliþme içersinde kapitalist sistemin temellerini tehdit eden
etmenlere karþý da savaþ açmalýdýr.
Kararýn baðýmsýz bir kesimini oluþturan bu bölümünü inceleyelim. Yukarýya aktarýlan tezlerdeki temel düþünce, kongre kararýnýn üçüncü maddesinde ortaya konmuþ olanla çakýþmaktadýr
.Ama iki karardaki bu noktalarýn karþýlaþtýrýlmasý, aralarýndaki þu
köklü farký hemen ortaya koyacaktýr. Devrimin toplumsal ve ekonomik temellerini kýsaca tanýmlayan kongre kararý, dikkatlerini tümüyle, sýnýflarýn açýk-seçik kazanýmlar uðruna giriþtikleri savaþým
üzerinde yoðunlaþtýrmakta ve proletaryanýn militan görevlerini ön
plana çýkarmaktadýr. Devrimin toplumsal ve ekonomik temelleri
konusunda uzun, muðlak ve karýþýk bir açýklama getiren konferansýn kararý, belirli kazanýmlar elde edilmesi için savaþýmdan pek
bulanýk biçimde sözediyor ve proletaryanýn militan görevlerini tamamen geri plana itiyor. Konferansýn kararý, eski düzenin, toplumun çeþitli unsurlarý arasýndaki karþýlýklý savaþým süreci içersinde
ortadan kalkmasýndan sözediyor. Kongre kararý, bizim, proletaryanýn partisinin, eski düzeni ortadan kaldýrma iþini baþarmamýz gerektiðini, ancak demokratik bir cumhuriyetin kurulmasýnýn eski
düzenin gerçekten ortadan kaldýrýlmasý demek olacaðýný, bu cumhuriyeti elde etmemiz gerektiðini, cumhuriyet uðruna ve tam özgürlüðümüz uðruna yalnýzca otokrasiye karþý deðil, bunlardan bizi
yoksun býrakmaya kalkýþýrsa (ve kalkýþacaðý da kesindir) burjuvaziye karþý da savaþacaðýmýzý söylemektedir. Kongre kararý, belirli
bir sýnýfý, açýkça [sayfa 36] belirlenmiþ ivedi bir amaç için savaþýma
çaðýrýyor. Konferansýn kararý ise, çeþitli güçlerin karþýlýklý savaþýmýndan sözediyor. Bu iki karardan biri, etkin savaþýmýn psikolojisini
ifade ediyor, öteki ise, olaylarý dýþtan seyredenin psikolojisini ifade
ediyor; kararlardan biri, eyleme, yaþama çaðýrýyor; öteki ise, ölü bir
bilgisizlik içinde boðulmuþtur. Her iki kararda da, þu andaki devrimin, bizim için ancak ilk adým olduðu, ve bunu bir ikinci adýmýn
izleyeceði bildiriliyor; ama biri, bundan, bu birinci adýmý mümkün
olduðu kadar erken atmamýz gerektiðini, bu adýmý mümkün olduðu
kadar çabucak tamamlayarak cumhuriyeti gerçekleþtirmemiz, karþý-
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devrimi amansýzca ezmemiz ve ikinci adým için ortam hazýrlamamýz
gerektiði sonucunu çýkarýyor. Öteki karar ise, birinci adýmýn ayrýntýlý
tanýmlamalarýna giriþiyor ve (kabalýðýmý hoþgörün) bu ayrýntýlarý
geveleyip duruyor. Kongrenin kararý, marksizmin, eski, ama gene
de sonsuza dek yeni kalacak düþüncelerine (demokratik devrimin
burjuva niteliðine) dayanýyor, ya da bunlarý hareket noktasý olarak
alýyor ve bunlardan hem demokratik devrim için, hem de sosyalist
devrim için savaþým vermekte olan ilerici sýnýfýn ilerici görevlerini
çýkarýyor. Konferansýn kararý ise, bu hareket noktasýnýn ötesine
geçmiyor, onu tekrar tekrar aðzýnda geveleyip durarak kurnazlýk
etmeye çalýþýyor.
Bu, Rus marksistlerini uzun süreden beri iki kanada bölmüþ
olan ayrýmýn ta kendisidir: legal marksizmin eski günlerinin lafebesi kanadý ile savaþkan kanadý, ve olgunlaþmamýþ yýðýn hareketi
döneminin ekonomist kanadý ile siyasal kanadý. Marksizmin, genel olarak sýnýf savaþýmýnýn ve özel olarak da siyasal savaþýmýn derin ekonomik kökleri bulunduðu yolundaki doðru önermesinden,
ekonomistler, siyasal, savaþýma sýrt çevirmek gerektiði, bu savaþýmýn
geliþmesini [sayfa 37] geciktirmek, kapsamýný daraltmak ve hedeflerini
kýsa tutmak gerektiði gibi garip bir sonuç çýkarýyorlardý. Siyasal
savaþýmdan yana olanlar ise, tam tersine, ayný önermelerden baþka
bir sonuç, yani bugünkü savaþýmýmýzýn kökleri topraða ne kadar
derinliðine dalarsa, o ölçüde daha geniþ daha yürekli, daha büyük
kararlýlýkla ve daha büyük inisiyatifle harekete geçmemiz gerektiði
sonucunu çýkarýyorlar. Þimdi de, bu ayný tartýþma, farklý koþullarda
ve farklý bir biçimde karþýmýza çýkýyor. Demokratik devrimin sosyalist bir devrimden çok farklý olduðu, bu devrime, ilgi duyanlarýn
hiç de yalnýzca yoksul ve düþkünler olmadýðý; bu devrimin tüm
burjuva toplumunun kaçýnýlmaz gereksinmeleri ve gerekleri içersinde derin köklere sahip bulunduðu yolundaki öncüllerden  bu
öncüllerden, biz, ileri sýnýfýn, demokratik amaçlarýný en büyük yüreklilikle formüle etmesi, bunlarý en kesin bir biçimde ve eksiksiz olarak ifade etmesi, doðrudan cumhuriyet sloganýný öne sürmesi, ve
geçici bir devrim hükümetinin kurulmasý ve karþý-devrimin amansýzca ezilmesi düþüncesini yaygýnlaþtýrmasý gerektiði sonucunu
çýkarmaktayýz. Ama karþýtlarýmýz, yeni-Ýskra grubu ise, bu ayný öncüllerden, demokratik vargýlarýn tümüyle ifade edilmemesi gerektiði; cumhuriyetin günlük sloganlarda yer almayabileceði; geçici
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bir devrim hükümetinin zorunluluðu düþüncesini yaygýnlaþtýrmaktan kaçýnýlabileceði; salt bir kurucu meclis toplama kararýnýn kesin
bir zafer olarak adlandýrýlabileceði, eylem amacýmýz olarak karþýdevrimle savaþým görevinin öne sürülmesine gerek olmadýðý,
böylece bunun bir karþýlýklý savaþým süreci gibi anlaþýlmaz (ve
göreceðimiz gibi, yanlýþ formüle edilmiþ) bir þeye indirgenebileceði sonuçlarýna varmaktadýrlar. Bu, siyasal önderlerin dili deðil,
arþiv kurtlarýnýn dilidir. [sayfa 38]
Yeni-Ýskra grubunun kararýndaki çeþitli formülasyonlarý daha
yakýndan inceledikçe, daha önce belirtilmiþ olan temel özellikleri
daha da açýklýk kazanmaktadýr. Örneðin, bize, siyasal olarak kurtulmuþ burjuva toplumunun unsurlarý arasýndaki bir karþýlýklý savaþým sürecinden sözediliyor. Bu kararýn ele aldýðý konuyu (geçici
bir devrim hükümeti) akýlda tutarak, insan þaþkýnlýk içinde þunu
soruyor: karþýlýklý bir savaþým sürecinden söz edilecekse, burjuva
toplumu siyasal bakýmdan köleleþtiren unsurlarý nasýl suskunlukla
geçiþtirebiliriz? Konferansçýlar, devrimin baþarýlý olacaðýný varsaydýklarýna göre, bu unsurlarýn gerçekten de daha þimdiden yok
olduklarýný mý sanýyorlar? Böyle bir fikir, genel olarak saçma ve
özel olarak da son derece büyük bir siyasal saflýðýn ve siyasal bir
miyopluðun ifadesidir. Devrime yenik düþen karþý-devrim yok olmayacaktýr; tam tersine, karþý-devrim, kaçýnýlmaz olarak, yeni ve
daha amansýz bir savaþýmý baþlatacaktýr. Kararýmýzýn amacý, devrim
baþarýya ulaþýnca karþý karþýya geleceðimiz görevleri tahlil etmek
olduðuna göre, karþý-devrimin saldýrýlarýný geriye püskürtme iþine
(kongre kararýnda da yapýldýðý gibi) çok büyük bir dikkat göstermek,
ve savaþkan bir partinin bu çok ivedi ve hayati siyasal görevlerinin
bugünkü devrimci dönemden sonra ne olacaðý, ya da siyasal olarak kurtulmuþ bir toplum gerçekleþtiðinde ne olacaðý konusundaki
genel tartýþmalar içersinde boðulmamalarýný saðlamak bizim görevimizdir. Nasýl ekonomistler, ivedi siyasal görevlerini anlama
yeteneksizliklerini gizlemek için, siyasetin ekonomiye baðýmlý
olduðu yolunda ilkel gerçekleri ileri sürüyorlardýysa, ayný þekilde,
yeni-Ýskrayý çýkaranlar da, toplumun siyasal kurtuluþunun bize yüklediði ivedi devrimci görevleri anlayamamýþ olmalarýný gizlemek
için siyasal olarak kurtulmuþ bir [sayfa 39] toplumun baðrýndaki savaþým konusunda ilkel gerçeklerin sözünü edip duruyorlar.
Þu ifadeyi ele alalým: monarþi ve toplumsal ayrýcalýklar dü-
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zeninin kesin olarak ortadan kaldýrýlmasý. Monarþinin kesin olarak ortadan kaldýrýlmasý, açýk anlamýyla, demokratik cumhuriyetin
kurulmasý demektir. Ama bu ifade, o yaman adam Martinova ve
hayranlarýna aþýrý ölçüde basit ve açýk görünmektedir. Onlar bunu
derinleþtirmekte ve daha akýllý bir biçimde koymakta direniyorlar. Bunun sonucu olarak, bir yandan derin görünmek için
gülünç, ve boþ çabalar gösteriyorlar; öte yandan, bir slogan yerine
bir tanýmlama, ileriye doðru yürünmesi için yürekli bir çaðrýda bulunacaklarýna, geçmiþ konusunda bilmem hangi hüzünlü
düþünceleri ifade ediyorlar. Sanki karþýmýzdakiler, cumhuriyet uðruna savaþmak için þimdiden harekete geçen canlý insanlar deðil,
sorunu plus quampertectum* açýsýndan, sup specie aeternitatis**
ele alan taþlaþmýþ mumyalardýr.
Devam edelim: ... geçici hükümet ... bu ... burjuva devrimin
görevlerini yerine getirme iþini üzerine alýr. ... Burada hemen belli
oluyor ki, konferansçýlar, proletaryanýn siyasal önderlerinin karþýsýna
dikilen somut bir sorunu görememiþlerdir. Geçici bir devrim
hükümetine iliþkin somut sorun, bunlarýn gözünde, son, genel
olarak burjuva devrimin amaçlarýný gerçekleþtirecek olan geleceðin
birbirini izleyecek hükümetleri sorunuyla bulanýklaþmýþtýr. Eðer
sorunu tarih açýsýndan incelemek isteyecek olursanýz, herhangi
bir Avrupa ülkesi örneði, size, hiç de geçici olmayan birçok hükümetlerin, her ülkede, burjuva devrimin görevlerini yerine getirdiklerini ve devrimi yenilgiye uðratmýþ [sayfa 40] hükümetlerin bile, her
þeye karþýn bu yenik düþmüþ devrimin tarihsel amaçlarýný gerçekleþtirmeye zorlandýklarýný gösterecektir. Ama geçici devrim hükümeti
diye, o sözünü ettiðiniz hükümete deðil, devrimci dönemin hükümetine, devrilen iktidarýn yerini alan hükümete ve halk ayaklanmasýna dayanan hükümete derler, halktan gelme bir tür temsili
kurumlara dayanan hükümete deðil. Geçici devrim hükümeti, devrimin hemen zafere ulaþmasý için bir savaþým organýdýr, karþý-devrim giriþimlerini hemen ezmek için bir savaþým organýdýr, genel
olarak burjuva devrimin tarihsel görevlerini yerine getiren bir organ
deðil. Burjuva devrimin amaçlarýndan hangilerini bizim, ya da bir
baþka hükümetin ya da daha bir baþkasýnýn gerçekleþtirmiþ ola* Geçmiþ zaman. -ç.
** Sonsuzluk açýsýndan. -ç.
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caðýnýn kesenkes saptanmasý iþini geleceðin Ruskaya Starinasýnýn19
gelecekteki tarihçilerine býrakalým bundan otuz yýl sonra, bunun
için yeterli zaman olacaktýr; bizim bugünkü görevimiz, cumhuriyet
uðruna savaþ için ve proletaryanýn bu savaþa en etkin biçimde
katýlabilmesi için sloganlar atmak, pratik yollar göstermektir.
Kararýn yukarýya aktarýlan kýsmýndaki son önermeler de, bu
nedenlerden ötürü, ayný þekilde yetersizdir. Geçici hükümetin, uzlaþmaz karþýt sýnýflar arasýndaki savaþýmý düzenlemesi gerektiðini
söylemek, çok yersiz ya da çok acemice bir þeydir; marksistler,
sýnýf savaþýmýnýn organlarý görevini deðil de, bu savaþýmýn düzenleyicisi olarak iþ gören hükümetlerin olabileceðine bizi inandýracak bu türden liberal Osvobojdenye formülleri kullanmamalýdýrlar
... Hükümet, yalnýzca devrimci geliþmeyi ilerletmekle kalmamalý,
ayný zamanda, bu geliþme içersinde kapitalist sistemin temellerini
tehdit eden etmenlere karþý da savaþ açmalýdýr. Ama bu etmeni
oluþturan, kararýn onun adýna [sayfa 41] konuþtuðu proletaryadýr!
Proletaryanýn þu anda devrimi nasýl ilerleteceðini (anayasacý burjuvazinin gidebileceðinden daha öteye götüreceðini) göstereceði
yerde, burjuvazi devrimin kazanýmlarýna karþý döndüðünde, ona
karþý savaþým için belirli hazýrlýklar yapýlmasýný öðütleyeceði yerde,
bize, bir sürecin genel bir tanýmý, eylemimizin somut amaçlarý konusunda hiçbir þey söylemeyen bir tanýmý sunuluyor. Yeni-iskranýn
adamlarýnýn fikirlerini ileri sürüþ tarzý, bize, Marxýn (ünlü Feuerbach Üzerine Tezlerinde) diyalektiðe yabancý eski materyalizm
konusundaki deðerlendirmesini anýmsatýyor. Filozoflar diyordu
Marx dünyayý yalnýzca çeþitli biçimlerde yorumlamýþlardýr, oysa
sorun onu deðiþtirmektir.20 Ayný þekilde, yeni-Ýskra grubu, gözlerinin önünde olup biten savaþým sürecinin hoþ görülebilir bir
açýklamasýný ve tanýmlamasýný verebilir, ama savaþým için doðru
bir slogan formüle etme yeteneðinden tümüyle yoksundur. Ýyi piyadeler, ama kötü önderler olarak, bunlar, bir devrimin maddi
önkoþullarýný kavramýþ ve kendilerini ilerici sýnýflarýn baþýna yerleþtirmiþ partilerin tarihte oynayabilecekleri ve oynamalarý gereken,
etkin, öncü ve yol gösterici rolü görmezlikten gelerek, materyalist
tarih anlayýþýna gölge düþürüyorlar. [sayfa 42]
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BEÞ
DEVRÝMÝ ÝLERLETME NASIL OLUR?

KARARIN bir sonraki bölümünü aktaralým.
Bu koþullar altýnda sosyal-demokrasi, devrim boyunca, devrimi ilerletme olanaklarýný en iyi bir biçimde saðlayabilecek, sosyal-demokrasinin burjuva partilerinin tutarsýz ve çýkarcý siyasetlerine
karþý savaþýmýnda kollarýný baðlamayacak ve devrimi burjuva demokrasisi içersinde erimekten koruyacak bir konumu elde tutmak
için çabalamalýdýr.
Bu yüzden, sosyal-demokrasi, geçici hükümette iktidarý ele
geçirme, ya da ona ortak olma amacýný gütmemeli, aþýrý devrimci
muhalefet partisi olarak kalmalýdýr. [sayfa 43]
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Devrimi ilerletme olanaðýný en iyi saðlayacak bir konumu
tutmamýz öðüdü gerçekten de bizi çok hoþnut etmektedir. Ancak,
isterdik ki, bu güzel öðüde þu sýrada, bugünkü siyasal durumda,
halkýn temsilcilerinin toplanmasý konusunda söylentilerin dolaþtýðý,
tahminler yapýldýðý, görüþmelerin yürütüldüðü ve tasarýlar hazýrlandýðý bir dönemde, sosyal-demokrasinin devrimi daha ileriye nasýl
götüreceðinin doðrudan belirtilmesi de eþlik etsin. Osvobojdenye
nin halk ile çar arasýnda bir uzlaþma teorisinin tehlikesini anlayamayan, bir kurucu meclisin toplanma kararýný zafer diye adlandýran, bir geçici devrim hükümetinin gerektiði düþüncesinin etkin
bir propaganda ile yürütülmesi görevine giriþmeyen, ya da demokratik cumhuriyet sloganýný geri planda tutan kimselerle þimdi devrim
daha ileriye götürülebilir mi? Bu tür insanlar, gerçekte devrimi geriletmektedirler, çünkü pratik siyaset açýsýndan bunlar, Osvobojdenyenin düzeyinde çakýlýp kalmýþlardýr. Devrim döneminde partinin
önündeki ivedi görevleri tanýmlayan taktikler konusundaki bir kararda, cumhuriyet için savaþým sloganýný atladýktan sonra, otokrasinin
yerini cumhuriyetin almasýný isteyen bir program kabul etmiþ
olmalarýnýn yararý ne? Kurucu bir halk meclisinin toplanmasý kararýný
kesin zafer olarak nitelerken, geçici bir devrim hükümeti ve cumhuriyet konusunu hesaplý bir suskunlukla geçiþtirme olgusunun belirlediði tutum, Osvobojdenyenin tutumudur, anayasacý burjuvazinin
tutumudur! Devrimi ilerletmek, onu monarþist burjuvazinin götürdüðü sýnýrlarýn ötesine vardýrmak için, burjuva demokrasisinin
tutarsýzlýðýna engel olacak sloganlarý etkin bir biçimde ortaya atmak, vurgulamak ve öne sürmek zorunludur. Þu anda, bu türden,
yalnýzca iki slogan vardýr: 1° geçici bir devrim hükümeti, ve 2° bir
cumhuriyet, çünkü [sayfa 44] bir kurucu halk meclisi sloganý monarþist
burjuvazi tarafýndan benimsenmiþtir. (Osvobojdenye Birliðinin21 programýna bakýnýz) ve bu, salt devrimi cansýzlaþtýrmak, onun kesin
zaferini önlemek ve büyük burjuvazinin çarlýkla bezirgan pazarlýðýna
girmesini saðlamak amacýyla benimsenmiþtir. Ve þimdi görüyoruz
ki, devrimi ilerletme yeteneðinde olan bu biricik sloganlardan cumhuriyet sloganýný konferans tamamen unutmuþ ve her ikisini de
devrimin kesin bir zaferi diye adlandýrarak, geçici bir devrim hükümeti sloganýný Osvobojdenyenin kurucu bir halk meclisi sloganýyla açýkça ayný kefeye koymuþtur!!
Gerçekten de inanýyoruz ki, Rus sosyal-demokrasisinin ge-
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lecekteki tarihçilerine kilometre taþý görevi görecek olan, iþte bu
su götürmez olgudur. Mayýs 1905te toplanan sosyal-demokratlarýn
konferansý, demokratik devrimi ilerletmenin gerekliliði konusunda
çok güzel sözcükler içeren, ama gerçekte onu gerileten ve monarþist burjuvazinin demokratik sloganlarýnýn ötesine geçemeyen bir
karar geçirmiþtir.
Yeni-Ýskra grubu, bizi proletaryanýn burjuva demokrasisi içersinde eriyip gideceði tehlikesini görmezlikten gelmekle suçlamayý
pek seviyor. Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Üçüncü Kongresi
tarafýndan kabul edilen kararlarýn metnine dayanarak, bu suçlamayý tanýtlayacak bir kimseyi görmeyi çok isterdim. Karþýtlarýmýza
yanýtýmýz þudur: burjuva toplumu içersinde faaliyet gösteren bir
sosyal-demokrat parti, bazý durumlarda, burjuva demokrasisi ile
yanyana yürümeksizin siyasete katýlamaz. Bu açýdan, aramýzdaki
fark, bizim, onunla kaynaþmaksýzýn birlikte yürüdüklerimizin devrimci ve cumhuriyetçi burjuvazi olmasýna karþýn, sizin onunla kaynaþmaksýzýn birlikte yürüdüklerinizin liberal ve monarþist burjuvazi
olmasýdýr. Ýþte [sayfa 45] durum budur.
Konferansýnýz adýna formüle ettiðiniz taktik sloganlar, anayasacý demokrat partinin, yani monarþist burjuvazinin partisinin
sloganlarýyla çakýþmaktadýr, ayrýca siz bu çakýþmanýn farkýna bile
varmýyorsunuz ya da kavramýyorsunuz, böylece siz gerçekte, Osvobojdlenye fraksiyonunun dümen suyunda gidiyorsunuz.
Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Üçüncü Kongresi adýna
formüle ettiðimiz taktik sloganlar, demokratik devrimci ve cumhuriyetçi burjuvazinin sloganlarýyla çakýþmaktadýr. Rusyada bu burjuvazi ve küçük-burjuvazi henüz büyük bir halk partisi içersinde
toplanmamýþlardýr.* Ama þu anda Rusyada olup bitenlerden tamamen habersiz olan bir kimse, böylesine bir partinin unsurlarýnýn
varlýðýndan kuþku duyabilir. Biz, (eðer büyük Rus devrimi ilerleme
gösteriyorsa) yalnýz sosyal-demokrat parti tarafýndan örgütlenen
proletaryaya deðil, bizimle yanyana yürüyebilecek olan küçükburjuvaziye de yol gösterme düþüncesindeyiz.
Konferans, aldýðý kararla, bilinçsiz olarak, liberal ve monarþist
* Sosyalist-devrimcilerin eylemlerinin nesnel niteliði, devrimci ve cumhuriyetçi
burjuvazinin amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesi görevine indirgenebilirse de, bu grup böyle
bir partinin çekirdeði olmaktan çok, bir terörist aydýnlar grubudur.
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burjuvazinin düzeyine inmektedir. Parti kongresi, aldýðý kararla, bilinçli olarak, simsarlar gibi hareket etmeyen devrimci demokrasinin savaþým verme yeteneðinde olan unsurlarýný kendi düzeyine
çýkarmaktadýr.
Böyle unsurlar, daha çok köylüler arasýnda bulunur. Büyük
toplumsal gruplarý siyasal eðilimlerine göre sýnýflandýrýrken, çok
büyük bir yanýlgýya düþmeksizin, devrimci ve cumhuriyetçi demokrasiyi köylü yýðýnlarýyla bir tutabiliriz kuþkusuz, ayný anlamda ve
ayný kayýtlarla ve belirtilen koþullarla iþçi sýnýfýný da, [sayfa 46] sosyaldemokrasi ile bir tutabiliriz. Bir baþka deyiþle, vargýlarýmýzý þu
aþaðýdaki terimlerle de ifade edebiliriz: devrimci bir dönemde, konferans, ulus-çapýnda* siyasal sloganlarýyla, bilinçsiz olarak, toprak
beyleri** yýðýný düzeyine inmektedir. Ulus-çapýnda siyasal sloganlarýyla, parti kongresi, köylü yýðýnlarýný, devrimci bir düzeye yükseltmektedir. Bu vargýdan ötürü bizi paradokslar içine düþmekle suçlayan bir kimseye þöyle meydan okuruz: eðer biz, devrimi baþarýlý
bir sonuca götürecek kadar güçlü deðilsek, eðer devrim, Osvobojdenye anlamýnda bir kesin zaferle, yani bir kimsenin ancak alay
olsun diye kurucu meclis diyebileceði, çar tarafýndan toplanmýþ
bir temsilciler meclisi biçimiyle son bulursa  o zaman bu, toprak
beyi ve büyük burjuva unsurlarýn aðýr basacaðý bir devrim olacaktýr,
önermesini sýkýysa çürütsün. Öte yandan eðer biz, gerçekten de
büyük bir devrim içinden geçmek zorundaysak, eðer tarih bu kez
çocuðun ölü doðmasýna izin vermezse, eðer bizim, devrimi baþarýlý
bir sonuca, sözcüðün Osvobojdenye ya da yeni-Ýskra anlamýnda
olmayan kesin bir zafere götürebilecek gücümüz varsa, o zaman
bu devrim köylü ve proleter unsurlarýn aðýr basacaðý bir devrim
olacaktýr.
Kimileri de, belki böyle bir aðýr basmanýn olanaklý olduðunu
kabul ediþimizi, yaklaþan devrimin burjuva nitelikte olacaðý
görüþünü reddettiðimiz anlamýnda yorumlayacaklardýr. Bu kavramýn Ýskrada yanlýþ bir biçimde kullanýlmýþ olduðunu gözönüne
aldýðýmýzda, böyle bir yorumlama olanaðý vardýr. Bundan ötürü, bu
sonun üzerine eðilmek hiç de gereksiz deðildir. [sayfa 47]

* Biz burada ayrý kararlarda ele alýnmýþ bulunan özel köylü sloganlarýna deðinmiyoruz.
** Ýngilizce metinde: landlord; Fransýzca metinde: propriéetaires foncier. -ç.

40

V. Ý. Lenin
Ýki Taktik

ALTI
TUTARSIZ BURJUVAZÝYE KARÞI SAVAÞIMDA
PROLETARYANIN ELÝ-KOLU BAÐLI KALMASI
TEHLÝKESÝ NEREDEN GELEBÝLÝR?

MARKSÝSTLER, Rus devriminin burjuva niteliðine kesinlikle
inanmýþlardýr. Bu ne demektir? Bu demektir ki, siyasal sistemdeki
demokratik reformlar ve Rusya için bir zorunluluk haline gelmiþ
bulunan toplumsal ve ekonomik reformlar, kendi baþlarýna, kapitalizmin yokedilmesi, burjuva yönetiminin yokedilmesi anlamýna
gelmezler. Tersine, bunlar, gerçekten ilk kez olarak, Rusyada kapitalizmin, Asya biçimi ile deðil de, Avrupa biçimi ile yayýlmasý ve
hýzlý bir biçimde geliþmesi için gerekli ortamý yaratacaktýr; bunlar,
ilk kez olarak, sýnýf olarak burjuvazinin yönetimini olanaklý kýlacaktýr. Sosyalist-devrimciler, meta üretiminin ve [sayfa 48] kapitalist üreti-
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min geliþme yasalarýnýn abecesini bilmediklerinden ötürü, bu düþünceyi kavrayamazlar; bunlar, bir köylü ayaklanmasýnýn eksiksiz
bir baþarýsýnýn bile, bütün topraðýn köylüler yararýna ve onlarýn
isteklerine göre yeniden daðýtýlmasýnýn bile (genel yeniden daðýtým, ya da buna benzer bir þeyin bile), kapitalizmi hiç de yýkmayacaðýný, tersine, onun geliþmesi için bir dürtü olacaðýný ve köylülüðün sýnýf olarak çözülüþünü çabuklaþtýracaðýný görememektedirler. Bu gerçeði kavramaktaki baþarýsýzlýklarý, sosyalist-devrimcileri,
küçük-burjuvazinin bilinçsiz ideologlarý haline getirmektedir. Bu
gerçek üzerinde direnmek, sosyal-demokrasi için yalnýzca teorik
görüþ açýsýndan deðil, ayný zamanda pratik siyaset açýsýndan da
son derece büyük bir önem taþýmaktadýr, çünkü, bugünkü genel
demokratik hareket içersinde proletarya partisinin kesin sýnýfsal
baðýmsýzlýðýnýn kaçýnýlmaz bir koþul olduðu buradan çýkmaktadýr.
Ama bu hiçbir zaman demek deðildir ki, demokratik devrim (toplumsal ve ekonomik özüyle burjuva olan devrim) proletarya için son derece büyük bir önem taþýmayacaktýr. Bu demek
deðildir ki, demokratik devrim, esas olarak, hem büyük kapitalistler, parababalarý ve aydýn toprak beyleri yararýna olacak bir biçimde, hem de iþçiler ve köylüler yararýna olacak bir biçimde yer
alamaz.
Yeni-Ýskra grubu, burjuva devrimin anlamýný ve önemini bir
kategori olarak tümüyle yanlýþ anlýyor. Tezlerinde sürekli olarak
yer alan fikir, burjuva devrimin yalnýzca burjuvazi için yararlý olabileceðidir. Ne var ki, bundan daha yanlýþ bir düþünce olamaz. Bir
burjuva devrim, burjuva, yani kapitalist toplumsal ve ekonomik
sistem çerçevesinin dýþýna çýkmayan bir devrimdir. Burjuva devrim, kapitalist geliþmenin [sayfa 49] gereksinmelerini ifade eder ve
kapitalizmin temellerini yýkmaktan çok uzaktýr, tersi yönde bir etki
yapar  bu temelleri geniþletir ve derinleþtirir. Onun için bu devrim,
yalnýzca iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýný deðil, tüm burjuvazinin çýkarlarýný
da ifade eder. Burjuvazinin iþçi sýnýfý üzerindeki egemenliði kapitalizm koþullarýnda kaçýnýlmaz olduðuna göre, bir burjuva devrimin,
proletaryanýn çýkarlarýný, burjuvazinin çýkarlarýný ifade ettiði kadar
etmediði pekala söylenebilir. Ama bir burjuva devrimin proletaryanýn çýkarlarýný hiç ifade etmediðini düþünmek çok saçmadýr. Bu
saçma düþüncenin özü, ya burjuva devrim, proletaryanýn çýkarlarýna
karþý ters düþer ve bu yüzden burjuva anlamda siyasal özgürlüðe
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gereksinmemiz yoktur diyen eski narodnik teoriye dayanýr, ya da
proletaryanýn burjuva devrimde ve burjuva parlamentarizminde,
burjuva siyasetine katýlmasýný kökten yadsýyan anarþizme dayanýr.
Teori açýsýndan bu düþünce, marksizmin, meta üretimine dayanan
kapitalist geliþmenin kaçýnýlmazlýðý ile ilgili temel önermelerini
önemsemez. Marksizm, bize, meta üretimine dayanan ve uygarlaþmýþ kapitalist ülkelerle ticari iliþkiler içersine giren bir toplumun,
geliþmesinin belli bir aþamasýnda, kaçýnýlmaz olarak, kapitalizm
yolunu tutmak zorunda olduðunu öðretir. Marksizm, örneðin
Rusyanýn kapitalist geliþmeyi atlayacaðý, kapitalizmden kaçýnacaðý,
ya da, bu ayný kapitalizm temeli üzerinde ve onun çerçevesi içersinde, sýnýf savaþýmýndan farklý bir yolla ondan kaçýnacaðý yolundaki
narodnik ve anarþist söz kalabalýklarýyla baðýný kesin bir biçimde
koparmýþtýr.
Marksizmin bütün bu ilkeleri, hem genel yönden ve hem
de özel yönden Rusyaya iliþkin olarak en küçük ayrýntýsýna kadar
tanýtlanmýþ ve açýklanmýþtýr. Ve bu ilkelerden, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun, kapitalizmin [sayfa 50] daha da geliþmesi dýþýnda baþka bir
yerde aranmasý düþüncesinin, gerici bir düþünce olduðu sonucu
çýkar. Rusya gibi ülkelerde, iþçi sýnýfý, kapitalizmin yetersiz geliþmesinden çektiði sýkýntýyý, kapitalizmden çekmez. Bundan ötürü, iþçi
sýnýfý, kapitalizmin en geniþ, en özgür ve en hýzlý bir biçimde
geliþmesiyle en kesin bir biçimde ilgilidir. Kapitalizmin geniþ, özgür
ve hýzlý geliþmesini engelleyen eski düzenin bütün kalýntýlarýnýn
ortadan kaldýrýlmasý, iþçi sýnýfýnýn kesin olarak yararýnadýr. Burjuva
devrim, geçmiþin kalýntýlarýný, (yalnýzca otokrasiyi deðil, monarþiyi
de içeren) feodal* kalýntýlarý, en kararlý bir biçimde süpürüp atan,
ve kapitalizmin en geniþ, en özgür ve en hýzlý bir biçimde geliþmesini
en eksiksiz bir biçimde güvence altýna alan bir altüst oluþun ta
kendisidir.
Ýþte bu yüzden, burjuva devrim, proletaryaya en büyük ölçüde yarar saðlar. Burjuva devrim, proletaryanýn çýkarlarý için mutlak
bir gerekliliktir. Burjuva devrim, ne kadar tam, kararlý ve tutarlý
olursa, proletaryanýn sosyalizm uðruna burjuvaziye karþý baþarýsý o
ölçüde güvence altýna alýnmýþ olacaktýr. Ancak bilimsel sosyalizmin abecesinden habersiz olanlar, bu vargýyý, yeni, garip, ya da
* Ýngilizce metinde, serf-owning system. -ç.
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paradoksal görebilirler. Ve bu vargýdan çýkan sonuç, öteki þeyler
yanýnda, bir burjuva devrimin, bir anlamda burjuvaziden çok proletaryanýn iþine yarayacaðý tezidir. Bu tezin doðruluðu þu anlamda
tartýþma götürmez: burjuvazinin, proletaryaya karþý, geçmiþin bazý
kalýntýlarýna, örneðin monarþiye, sürekli orduya, vb. dayanmasý,
onun yararýnadýr. Burjuva devrimin geçmiþin bütün kalýntýlarýný tam
olarak süpürüp atmamasý ve bunlarýn bazýlarýný alýkoymasý, yani
bu devrimin tam olarak tutarlý olmamasý, sonuna [sayfa 51] dek götürülmemesi ve kararlý ve amansýz olmamasý, burjuvazinin çýkarýnadýr.
Burjuvazinin kendi kendine ihanet ettiðini, özgürlük davasýna ihanet
ettiðini, sonuna kadar demokrat olarak davranamayacaðýný söyleyerek, sosyal-demokratlar, bu düþünceyi çoðu kez, biraz farklý bir
biçimde ifade etmektedirler. Burjuva demokrasisi doðrultusunda
zorunlu deðiþmelerin daha yavaþça, daha tedrici, daha dikkatli,
daha az kararlý, devrim yoluyla deðil de, reformlar yoluyla olmasý;
bu deðiþmelerin feodal sistemin saygýdeðer kurumlarýný (monarþi
gibi) olabildiðince kayýrmasý burjuvazinin daha çok iþine gelir;
burjuvazi, bu deðiþmelerin, tabandaki halkýn, yani köylülerin ve
özellikle de iþçilerin baðýmsýz devrimci eylemini, inisiyatifini ve
enerjisini olabildiðince yavaþ geliþtirmelerini ister. Çünkü, Fransýzlarýn dediði gibi, iþçilerin silahlarýný bir omuzdan öteki omuza
aktarmalarý, yani burjuva devrimin onlara saðladýðý silahý, devrimin
getireceði özgürlüðü ve feodal sistemden arýnmýþ zemin üzerinde
yükselecek demokratik kurumlarý burjuvaziye karþý çevirmesi daha
kolay olacaktýr.
Öte yandan, burjuva demokrasisi doðrultusundaki zorunlu
deðiþmelerin reformla deðil de, devrim yoluyla gerçekleþmesi, iþçi
sýnýfýnýn daha çok iþine gelir, çünkü reform yolu, ulusal organizmanýn çürümüþ parçalarýnýn acýlý, yavaþ, çözüþmesini geciktiren, erteleyen bir yoldur. Bu çürümeden, her þeyden önce ve her þeyden
çok proletarya ve köylülük acý çeker. Devrimci yol, çürümüþ organýn en çabuk bir biçimde kesilip atýlmasýnda proletaryanýn en az
acý çekeceði bir yol, kokuþmuþ olan þeylerin atýlmasýnda en kestirme yol, monarþiye ve onun getirdiði iðrenç, aþaðýlýk, çürümüþ ve
zararlý kurumlara en az boyuneðmeyi ve bunlarý en az dikkate
almayý gerektiren yoldur. [sayfa 52]
Böylece liberal-burjuva basýnýmýzýn devrimci yol olasýlýðýndan
telaþa kapýlmasýnýn, devrimden korkmasýnýn, çarý devrim öcüsüy-
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le korkutmaya çalýþmasýnýn, devrimden kaçýnma yollarýný araþtýrmasýnýn ve reformcu yolu temel alarak o aþaðýlýk reformlarý elde etmek
umuduyla yaltaklanmasýnýn ve dalkavukluk etmesinin nedeni
yalnýzca sansür, yalnýzca Yahudi korkusu deðildir. Bu bakýþ açýsý,
yalnýzca Ruskiye Vedemosti,22 Sin Oteçestva, Naþa Jizn ve Naþi
Dni23 tarafýndan paylaþýlmakla kalmýyor, ayný zamanda illegal ve
sansürden geçmeyen Osvobojdenye tarafýndan da paylaþýlýyor. Sýnýf
olarak burjuvazinin kapitalist toplumda tuttuðu yer, onu demokratik
devrimde kaçýnýlmaz olarak tutarsýzlýða götürmektedir. Sýnýf olarak
proletaryanýn tuttuðu yer, onu tutarlý bir demokrat olmaya zorlar.
Burjuvazi, proletaryayý güçlendirme tehlikesi yaratan demokratik
ilerlemelerden korktuðu için geriye dônüktür. Proletaryanýn zincirlerinden baþka kaybedecek bir þeyi yoktur, ama demokrasinin
yardýmýyla kazanacaðý tüm bir dünya vardýr. Ýþte bundan ötürüdür
ki, demokratik dönüþümlerini gerçekleþtirmede burjuva devrim
ne denli tutarlý olursa, kendisini, yalnýzca burjuvazinin yararýna olan
þeylerle o denli az sýnýrlandýracaktýr. Burjuva devrim ne denli tutarlý
olursa, proletarya ve köylülüðün demokratik devrimden saðladýðý
yararlar da o denli güvence altýna alýnmýþ olur.
Marksizm, proletaryaya, burjuva devrimden uzak kalmamayý,
ona karþý kayýtsýz olmamayý, devrimin önderliðinin burjuvazinin
eline geçmesine izin vermemeyi, tam tersine, devrimde en etkin
rolü oynamayý, tutarlý proletarya demokratçýlýðý uðruna, devrimin
kesin sonucuna ulaþmasý uðruna, en kararlý biçimde savaþmayý
öðretir. Rus devriminin burjuva demokratik sýnýrlarýnýn dýþýna çýkamayýz, ama bu sýnýrlarý fazlasýyla [sayfa 53] geniþletebiliriz, ve bu
sýnýrlar içersinde proletaryanýn çýkarlarý uðruna, ivedi gereksinmeleri uðruna ve geleceðin kesin zaferi için güçlerini hazýrlamasýný
olanaklý kýlacak koþullar uðruna savaþabiliriz ve savaþmalýyýz. Burjuva demokrasisi vardýr, burjuva demokrasisi vardýr. Bir üst meclisin kurulmasýndan yana olan ve bir yandan gizlice, el altýndan, çarlýkla, kuþa çevrilmiþ bir anayasa için pazarlýða giriþirken, öte yandan
genel oy hakký isteyen Zemstvo monarþisti de bir burjuva demokrattýr. Toprak beylerine ve devlet yetkililerine karþý silaha sarýlan
ve safça bir cumhuriyetçilik ile çarýn kapý dýþarý edilmesini*
öneren köylü de bir burjuva demokrattýr. Almanyadakine benzer
* Bkz: Osvobojdenye. n° 7l, s. 337, dipnot 2.
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burjuva demokratik rejimler olduðu gibi, Ýngilteredekine benzer
olanlar da vardýr; Avusturyadakine benzer olanlar olduðu gibi, Amerika ve Ýsviçredekilere benzer olanlar da vardýr. Demokratik bir
devrim döneminde demokratçýlýðýn dereceleri arasýndaki bu farký
ve bunun aldýðý biçimler arasýndaki farký göremeyen ve bunun ne
de olsa bir burjuva devrim, burjuva devrimin meyvesidir olduðu
sonucunu çýkarmak için zekice sözlerle yetinen bir kimse pek
yaman bir marksist sayýlmalýdýr.
Gerçekte miyopluklarýyla övünen bizim yeni-Ýskracýlar iþte
böyle zeki kiþilerdir. Tam da gerekli olduðu zamanda ve yerde
cumhuriyetçi-devrimci burjuva demokrasisi ile monarþist-liberal
burjuva demokrasisi arasýnda bir ayrým yapabilecekken, tutarsýz
burjuva demokratçýlýðý ile tutarlý proleter demokratçýlýðý arasýndaki
ayrýmdan hiç sözetmeksizin, devrimin burjuva niteliði üzerine nutuk atmakla yetiniyorlar. Sözkonusu olan, þu andaki devrime demokratik önderlik saðlamak [sayfa 54] iken, Bay Struve ve ortaklarýnýn
haince sloganlarýndan farklý olarak ilerici demokratik sloganlarý
vurgulamak, toprak beylerinin ve fabrikatörlerin liberal pazarlýklarýndan farklý olarak proletaryanýn ve köylülüðün gerçek devrimci savaþýmlarýnýn ivedi amaçlarýný açýkça ve dobra dobra koymak iken,
bunlar sanki atkýlý adam24 durumundaymýþlar gibi düþman sýnýflarýn karþýlýklý savaþým süreci konusunda cansýkýcý konuþmalarla
yetiniyorlar. Ýþte baylar, sorunun sizin gözden kaçýrdýðýnýz özü budur,
yani; devrimimiz, gerçek yüce bir zaferle mi sonuçlanacak, yoksa
yalnýzca sefil bir pazarlýkla mý; proletaryanýn ve köylülüðün devrimci
demokratik diktatörlüðüne kadar varacak mýdýr, yoksa Þipovvari
bir liberal anayasa ile mi tükenecektir?
Ýlk bakýþta, bu soruyu ortaya atmakla konumuzdan tümüyle
ayrýldýðýmýz sanýlabilir. Ama bu ancak ilk bakýþta böyledir. Aslýnda
Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Üçüncü Kongresinin sosyaldemokrat taktikleriyle, yeni-Ýskra yandaþlarýnýn konferansýnda ortaya
atýlan taktikler arasýnda daha þimdiden açýk-seçik hale gelmiþ ilke
ayrýlýðýnýn temelinde yatan iþte bu sorundur. Yeni-Ýskra yandaþlarý
iþçi partisinin çok daha karmaþýk, çok daha önemli ve çok daha
hayati sorunlarýný, yani devrim sýrasýndaki taktiklere iliþkin sorunlarýný çözmede ekonomizmin yanýlgýlarýný diriltmek için geriye doðru
iki deðil, üç adým atmýþ bulunmaktadýr. Ýþte bundan ötürü, ortaya
attýðýmýz sorunu gerekli olan bütün dikkatimizle incelemek zorun-
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dayýz.

Yeni-iskracýlarýn kararýnýn yukarýya aktarýlan kesimi, sosyaldemokratlarýn burjuvazinin tutarsýz siyasetine karþý savaþýmda elini-kolunu baðlayacaðý, burjuva demokrasisi içersinde eriyeceði
tehlikesine iþaret ediyor. Bu tehlike düþüncesi tüm yeni-iskracý
yazýný kaplamaktadýr; partimizdeki bölünmeye iliþkin ilkenin [sayfa
55] temelinde bu yatmaktadýr (o zamandan bu yana bölünmeye
iliþkin tartýþma, ekonomizme dönüþle birlikte tamamýyla arka plana
itilmiþtir). Hiçbir kaçamaða baþvurmaksýzýn bu tehlikenin gerçekten
de varolduðunu, hele þimdi Rus devriminin doruðunda bu
tehlikenin özellikle ciddi bir hale gelmiþ olduðunu kabul ediyoruz.
Bu tehlikenin hangi yönden geldiðini ortaya çýkarmak gibi ivedi ve
son derece sorumluluk gerektiren görevi, sosyal-demokrasinin biz
bütün teorisyenlerine ya da kendimi de aralarýna sokmayý yeðlediðim yazarlarýna düþmektedir. Çünkü anlaþmazlýðýmýzýn kaynaðý,
böyle bir tehlikenin varolduðu ya da olmadýðý tartýþmasý deðil,
tartýþmaya azýnlýkýn kuyrukçuluðunun mu, yoksa çoðunlukun
devrimciliðinin mi neden olduðudur.
Bütün yanlýþ yorumlarý ve yanlýþ anlaþýlmalarý ortadan kaldýrmak için, her þeyden önce sözkonusu ettiðimiz tehlikenin, sorunun öznel yanýnda deðil de, nesnel yanýnda, sosyal-demokrasinin
savaþýmda alacaðý biçimsel tutumda deðil de, bugünkü tüm devrimci savaþýmýn maddi sonuçlarýnda yatmakta olduðunu belirtelim. Sorun, þu ya da bu sosyal-demokrat grubun burjuva demokrasisi içersinde erimek isteyip istemeyeceði ya da böyle bir þeyi istediklerinin farkýnda olup olmadýklarý deðildir .Kimsenin böyle bir
þey söylediði yok. Herhangi bir sosyal-demokratýn böyle bir isteðe
kapýldýðýndan kuþku duyuyor deðiliz, ve bu, hiç de bir istek sorunu
deðildir. Sorun, þu ya da bu sosyal-demokrat grubun, bütün devrim
süresince burjuva demokrasisine karþý biçimsel olarak baðýmsýzlýklarýný, kiþiliklerini ve kimliklerini koruyup koruyamayacaklarý
sorunu da deðildir. Böyle bir baðýmsýzlýðý salt ilan etmekle kalmayýp, onu biçimsel olarak koruyabilirler de, ama gene de, burjuvazinin
tutarsýzlýðýna karþý savaþýmda [sayfa 56] elleri-kollarý baðlý kalabilirler.
Devrimin kesin siyasal sonucu, sosyal-demokrasinin, biçimsel baðýmsýzlýðýna karþýn, ayrý bir parti olarak tam bir örgütsel kiþiliðe sahip olmasýna karþýn, gerçekte baðýmsýz olmadýklarýný ortaya koyabilir, sosyal-demokrasi, olaylarýn akýþý içersinde, proleter baðýmsýz-
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lýðýnýn damgasýný olaylara vuramayabilir; öylesine zayýf olabilir ki,
tüm olarak ve son tahlilde, burjuva demokrasisi içersinde erimesi
her þeye karþýn tarihsel bir olgu haline gelebilir.
Ýþte asýl tehlike buradadýr. Þimdi bu tehlikenin hangi yönden bizi tehdit ettiðini görelim  yeni-Ýskranýn temsil ettiði sosyaldemokrasinin saða kaymasýndan, ki bizim inancýmýz budur; ya da
çoðunlukun, Vperyodun, vb. temsil ettiði sosyal-demokrasinin
sola kaymasýndan, ki yeni-Ýskra grubunun inancý budur.
Bu sorunun yanýtý, belirtmiþ olduðumuz. gibi, çeþitli toplumsal güçlerin iþlevlerinin nesnel bileþimi ile belirlenir. Bu güçlerin
niteliði, Rus yaþamýnýn marksist tahlili ile teorik olarak ortaya konmuþtur. Þimdi ise, bu, devrimin geliþimi içersinde, grup ve sýnýflarýn
açýk eylemleri ile pratikte belirlenmektedir. Þu anda içinden geçmekte olduðumuz dönemden çok önce, marksistler tarafýndan
yapýlan tüm teorik tahliller ve devrimci olaylarýn geliþiminin pratik
gözlemleri, nesnel koþullar açýsýndan göstermektedir ki, Rusyadaki
devrimin iki olasý yolu ve iki olasý sonucu vardýr. Rusyada ekonomik
ve siyasal sistemin dönüþümünün burjuva demokratik doðrultuda
olmasý zorunludur ve kaçýnýlmazdýr. Yeryüzünde hiçbir kuvvet bu
dönüþümü engelleyemez, ama onu etkileyen mevcut güçlerin
bileþik eylemi iki þeyden biri ile sonuçlanabilir, bu dönüþümün iki
biçiminden birini getirebilir. Ya, 1° olaylar devrimin çarlýk üzerinde
kesin bir zaferi ile son bulacaktýr, ya da 2° bu güçler kesin bir zafer için [sayfa 57] yetersiz kalacak ve olaylar çarlýk ile burjuvazinin en
tutarsýz ve en çýkarcý unsurlarý arasýndaki bir pazarlýkla sonuçlanacaktýr. Kimsenin önceden kestiremeyeceði sonsuz derecede
çeþitli ayrýntýlar ve düzenlemeler, genel çizgileriyle, bu sonuçlardan
birine ya da ötekine varacaktýr.
Þimdi bu iki olasýlýðý, önce toplumsal önemleri açýsýndan,
ve sonra da sosyal-demokrasinin bu sonuçlardan biri ya da ötekisi
içindeki konumu (erimesi ya da ellerinin-kollarýnýn baðlanmasý)
açýsýndan ele alalým.
Devrimin çarlýk üzerinde kesin bir zaferi ile ne denmek
isteniyor? Daha önce de gördük ki, bu ifadeyi kullanýrken yeniÝskra gurubu, bunun ivedi siyasal önemini bile kavrayamamaktadýr. Hele bu kavramýn sýnýfsal özünü ise hiç anlamýyor. Elbette ki,
biz marksistler, hangi koþullar altýnda olursa olsun, (Gapon tipi) bir
sürü devrimci demokratýn yaptýðý gibi devrim ya da büyük Rus
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devrimi gibi .sözcükler ile aldatýlmaya fýrsat vermemeliyiz. Bizim
(herkesçe anlaþýlabilir gerçek bir güç olan) çarlýka karþý duran
ve ona karþý kesin bir zafer kazanabilecek gerçek toplumsal güçlerin neler olduðunda tam bir açýklýða kavuþmuþ olmamýz gerekir.
Büyük burjuvazi, toprak beyleri, fabrikatörler, Osvobojdenyenin
baþýný çektiði topluluk, böyle bir güç olamaz. Görüyoruz ki, bunlar kesin bir zaferi bile istemiyorlar. Biliyoruz ki, sýnýfsal konumlarý
gereði, çarlýða karþý kesin bir savaþým verme yetenekleri yoktur;
kesin bir savaþýma girmekte, özel mülkiyet, sermaye ve toprak,
bunlarýn ayaklarýna aðýr bir köstek olmaktadýr. Bunlarýn, proletaryaya ve köylülüðe karþý kullanmak için, çarlýðýn, bürokratik, askeri
ve polis güçlerine öylesine büyük gereksinmeleri vardýr ki, çarlýðýn
yýkýlmasýný isteyemezler. Hayýr, çarlýk üzerinde [sayfa 58] kesin bir
zafer kazanabilecek tek güç halktýr, yani eðer esas ve büyük güçleri
alýr ve kýr ve kent küçük-burjuvazisini (bunlar da halkýn bir parçasýdýr) ikisi arasýnda paylaþtýracak olursak, proletarya ve köylülüktür.
Devrimin çarlýk üzerindeki kesin bir zaferi, proletaryanýn ve
köylülüðün devrimci demokratik diktatörlüðünün kurulmasý
demektir. Bizim yeni-Ýskra grubu, Vperyodun bundan çok önce
belirtmiþ olduðu bu vargýdan kaçamaz. Çarlýða karþý kesin bir zafer
kazanabilecek olan baþka bir güç yoktur.
Ve böyle bir zafer, diktatörlüðün ta kendisi olacaktýr, yani
kaçýnýlmaz olarak, ve yasal ya da barýþçýl bir yolla kurulan þu
ya da bu tür kurumlara deðil, askeri güce, yýðýnlarýn silahlandýrýlmasýna, bir ayaklanmaya dayanmak zorundadýr. Proletarya ve köylülük
için acil ve mutlak olarak gerekli olan deðiþikliklerin gerçekleþtirilmesi, toprak beylerinde, büyük burjuvazide ve çarlýkta amansýz bir
direniþe yolaçacaðýndan, bu, ancak bir diktatörlük olabilir. Bir diktatörlük olmaksýzýn direnmeyi kýrmak, karþý-devrimci giriþimleri püskürtmek olanaksýzdýr. Ama, kuþkusuz, bu, sosyalist bir diktatörlük
deðil, demokratik bir diktatörlük olacaktýr. Bu diktatörlük (devrimci geliþmenin bir dizi ara aþamalar olmaksýzýn) kapitalizmin temellerini etkileyemeyecektir. Olsa olsa, köylülüðün yararýna olarak toprak mülkiyetinin köklü bir yeniden daðýtýmýný saðlayabilecek, bir
cumhuriyetin kurulmasý da dahil olmak üzere tam ve tutarlý bir
demokrasi kurabilecek, Asya tipi köleliðin bütün baskýcý özelliklerini
yalnýz kýrda deðil, fabrika yaþamýnda da silebilecek, iþçilerin koþullarýný köklü bir biçimde düzeltebilecek ve onlarýn yaþam düzey-
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lerini yükseltebilecek temelleri atacak, ve last but not least* devrim
yangýnýný Avrupaya taþýyabilecektir. Böyle bir zafer, henüz burjuva
[sayfa 59] devrimimizi hiçbir biçimde sosyalist bir devrime dönüþtürmeyecektir; demokratik devrim, bir anda burjuvazinin toplumsal ve
ekonomik iliþkilerinin sýnýrlarýný geçmeyecektir; bununla birlikte
Rusyanýn ve bütün dünyanýn gelecek geliþmesi için böyle bir zaferin
önemi son derece büyük olacaktýr. Rusyada þimdi baþlamýþ olan
bu devrimin kesin zaferi kadar hiçbir þey, dünya proletaryasýnýn
devrimci enerjisini bu ölçüde yükseltmeyecek, hiçbir þey tam zafere
giden yolu bu ölçüde kýsaltamayacaktýr.
Böyle bir zaferin olasýlýk ölçüsünün ne olduðu bir baþka
sorundur. Bu konuda hiç de düþüncesizce iyimserliðe kapýlma
eðiliminde deðiliz; bir an bile olsun bu görevin çok büyük güçlüklerini unutmuyoruz, ama dövüþmek için yola çýktýðýmýza göre, zaferi
kazanmayý istemeli ve ona varan doðru yolu gösterebilmeliyiz. Böyle
bir zafere öncülük edebilecek olan eðilimler kuþkusuz vardýr. Proletarya yýðýný üzerindeki etkimizin sosyal-demokrat etkinin henüz
pek, pek yetersiz olduðu; köylülük yýðýnlarý üzerindeki devrimci
etkinin çok önemsiz olduðu; proletaryanýn ve özellikle de köylülerin daðýnýklýðý, geriliði ve bilisizliðinin hala. korku verici olduðu doðrudur. Ne var ki, devrim, onlarý hýzla birleþtirir ve hýzla aydýnlatýr.
Geliþmesinin her adýmýnda, yýðýnlarý uyandýrýr ve onlarý karþý konmaz bir güçle devrimci programýn yanýna, onlarýn gerçek ve hayati
çýkarlarýný tam ve tutarlý bir biçimde ifade eden bu biricik programýn yanýna çeker.
Mekaniðin bir yasasýna göre, etki ve tepki her zaman eþittir.
Tarihte de, bir devrimin yýkýcý gücü, önemli bir ölçüde özgürlük
için savaþýmýn baskýsýnýn ne denli güçlü ve uzun olduðuna, ve çaðý
geçmiþ üstyapý [sayfa 60] ile zamanýmýzýn yaþayan güçleri arasýndaki çeliþkinin derinliðine baðlý olmuþtur. Uluslararasý siyasal durum
da, birçok yönlerden, Rus devriminin çýkarlarýna en uygun bir biçimde biçimlenmektedir. Ýþçi ve köylü ayaklanmasý daha þimdiden
baþlamýþ bulunmaktadýr; bu ayaklanma, daðýnýk, kendiliðinden ve
zayýftýr, ama tartýþma götürmez bir biçimde ve kuþkuya yer býrakmayacak þekilde, kararlý bir savaþýmý verebilecek, kesin bir zafere
doðru yürüyebilecek güçlerin varlýðýný tanýtlamaktadýr.
* Sonuncu olarak, ama önemi bakýmýndan sonuncu olarak deðil. -ç.
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Eðer bu güçler yetersiz kalacak olurlarsa, çarlýk, Buliginler
ve Struveler tarafýndan her iki uçta da daha þimdiden kotarýlmakta olan pazarlýðý bitirecek zamaný bulacaktýr. O zaman her þey
sahte bir anayasa ile sonuçlanacak, ya da daha kötüsü, bir anayasa güldürüsüyle sonuçlanacaktýr. Bu da bir burjuva devrim olacaktýr, ama bu, bir düþük, bir erken doðum, bir kürtaj olacaktýr.
Sosyal-demokrasi bu konuda hayallerle oyalanmýyor; burjuvazinin
hainliðini biliyor; burjuva-anayasal Þipov mutluluðunun en cansýz, en kötü günlerinde bile, proletaryayý sýnýf eðitiminden geçirme
iþindeki direngen, sabýrlý ve soluklu görevini býrakmayacak, bu konuda cesaretini yitirmeyecektir. Böyle bir sonuç, Avrupadaki tüm
19. yüzyýl demokratik devrimlerinin azçok bir benzeri olacaktýr, ve
partimizin geliþmesi, çetin, uzun ama bilinen ve açýlmýþ bir yol
izleyecektir. ,
Þimdi soru þudur: sosyal-demokrasi, tutarsýz ve bencil burjuvaziye karþý savaþýmýnda bu iki olasýlýktan hangisinde gerçekten
de elleri-kollarý baðlý kalacak, burjuva demokrasisi içersinde kendisini gerçekten de erimiþ ya da hemen hemen erimiþ bulacaktýr?
Bu soruya hiçbir güçlükle karþýlaþmaksýzýn bir yanýt alabilmek için, soruyu açýk bir biçimde ortaya [sayfa 61] koymak yeterlidir.
Eðer burjuvazi çarlýkla uzlaþarak Rus devrimini engellemeyi
baþarýrsa, sosyal-demokrasi, tutarsýz burjuvaziye karþý savaþýmda
gerçekten de eli-kolu baðlý kalacaktýr; sosyal-demokrasi, kendisini,
burjuva demokrasisi içersinde proletaryanýn devrime açýk damgasýný vurmayý baþaramayacaðý, çarlýkla proleterce, ya da Marxýn
bir zamanlar söylediði gibi, avam biçimi hesaplaþamayacaðý
anlamýnda erimiþ bulacaktýr.
Eðer devrim kesin bir zafer kazanacak olursa  o zaman çarlýkla jakoben, ya da isterseniz, avam biçimi. hesaplaþacaðýz. Tüm
Fransýz terörizmi, diye yazýyordu Marx 1848de ünlü Neve Rheinische Zeitungda, burjuvazinin düþmanlarýyla, mutlakýyetle, feodalizmle ve darkafalýlýkla avam biçimi hesaplaþmaktan baþka bir þey
deðildir. (Bkz: Marx, Nachlass, Mehring baskýsý, C. III, s. 211.)25
Demokratik devrim döneminde, Rusyadaki sosyal-demokrat iþçileri
jakobencilik öcüsüyle korkutmaya çalýþan bu insanlar, Marxýn
bu sözleri üzerinde hiç düþünmüþler midir?
Yeni-Ýskra grubu çaðdaþ Rus sosyal-demokrasisinin jirondenleri,26 Osvobojdenye grubuyla kaynaþmýyorlar ama, sloganla-
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rýnýn niteliði gereði, bunlarýn kuyruðunda yürüyorlar. ve Osvobojdenye grubu, yani liberal burjuvazinin temsilcileri, otokrasiyle,
aristokrasiyi, soylularý, ya da saray erkanýný gücendirmeden, incelikle
ve kibarlýkla özenle, hiçbir þeyi kýrmaksýzýn beyaz eldivenli (týpký
Kanlý Nikolanýn halkýn temsilcileri [?] için verdiði kabul töreninde
giymek üzere Bay Petrunkeviçin bir baþýbozuktan ödünç aldýðý
eldivenlere benzer eldivenli, bkz: Proletari, n° 5) centilmenlere
yakýþýr bir biçimde nezaketle ve terbiyelice, reformcu bir biçimde
hesaplaþmak istiyorlar.
Çaðdaþ sosyal-demokrasinin jakobenleri [sayfa 62] bolþevikler,
Vperyod yandaþlarý, Kongre grubu, Proletari yandaþlarý,27 ya da
baþka ne ad verirsek verelim, bunlar sloganlarýyla, devrimci ve
cumhuriyetçi küçük-burjuvaziyi ve özellikle de köylülüðü, bir sýnýf
olarak kiþiliðini tümüyle koruyan proletaryanýn tutarlý demokratçýlýðýnýn düzeyine yükseltmek istiyorlar. Bunlar, halkýn, yani
proletarya ve köylülüðün, monarþi ve aristokrasiyle, serfliðin, Asyatik
barbarlýðýn ve insanýn aþaðýlanmasýnýn her türden lanetli kalýntýlarýna
hiçbir ödün vermeksizin özgürlük düþmanlarýný acýmasýzca yok
ederek, direnmelerini kuvvet yoluyla kýrarak, avam biçimi
hesaplaþmayý istemektedirler.
Bu. elbette, 1793 jakobenlerine öykünmeyi, onlarýn görüþlerini, programlarýný, sloganlarýný ve eylem yöntemlerini almayý zorunlu olarak önerdiðimiz anlamýna gelmez. Böyle bir þey yok. Bizim
programýmýz eski bir program deðil, yeni bir programdýr  Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin asgari programýdýr. Yeni bir sloganýmýz
var: proletaryanýn ve köylülüðün devrimci demokratik diktatörlüðü.
Eðer devrimin gerçek zaferini görecek kadar yaþayacak olursak,
tam bir sosyalist devrim için çaba gösteren iþçi sýnýfý partisinin niteliðine ve amaçlarýna uyan yeni eylem yöntemlerimiz de olacaktýr.
Kurduðumuz bu paralellik ile açýklamaya çalýþtýðýmýz tek þey, 20.
yüzyýlýn ilerici sýnýfýnýn, proletaryanýn temsilcilerinin, yani sosyaldemokratlarýn, 18. yüzyýlýn ilerci sýnýfýnýn temsilcilerinin, burjuvazinin, jirondenler ile jakobenler olarak bölünmelerine benzer biçimde iki kanada (oportünist ve devrimci) bölünmeleridir.
Ancak demokratik devrimin tam bir zafere ulaþmasýyladýr
ki, proletarya, tutarsýz burjuvaziye karþý savaþýmýnda eli-kolu baðlý
olmayacaktýr; ancak bu durumdadýr ki, proletarya, burjuva demokrasisi içersinde [sayfa 63] erimeyerek, tüm devrime, proleter, ya da
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daha doðrusu proleter-köylü damgasýný vuracaktýr.
Kýsacasý, tutarsýz burjuva demokrasisine karþý savaþýmýnda
eli-kolu baðlý kalmaktan sakýnmak için, proletarya, sýnýf bilincine
sahip olmalý ve köylülüðü devrimci bilince kavuþturacak kadar
güçlü olmalý, savaþýmýna önderlik etmeli, ve böylece, baðýmsýz
olarak, tutarlý proleter demokratçýlýk çizgisini izlemelidir.
Tutarsýz burjuvaziye karþý savaþýmda elimizin-kolumuzun
baðlý kalmasý tehlikesi sorununa yeni-Ýskra grubu tarafýndan böylesine beceriksizce ele alýnan bu soruna iliþkin durum budur. Burjuvazi her zaman tutarsýz olacaktýr. Eðer yerine getirilecek olursa,
bizim burjuva demokratlarýný, halkýn içten dostlarý olarak görmemizi saðlayacak koþullar ve maddeler* öne sürmekten daha aptalca ve boþ bir þey yoktur. Demokrasinin tutarlý savaþçýsý ancak
proletarya olabilir. Ancak köylü yýðýnlarýnýn, proletaryanýn devrimci
savaþýmýna katýlmasýyladýr ki, proletarya, demokrasinin baþarýlý bir
savaþçýsý olabilir. Eðer proletaryanýn gücü buna yetmezse, demokratik devrimin baþýnda burjuvazi bulunacak ve devrime tutarsýz ve
çýkarcý bir nitelik aþýlayacaktýr. Proletaryanýn ve köylülüðün devrimci demokratik diktatörlüðünden baþka hiçbir þey bunu önleyemez.
Böylece, burjuva demokratlarýn ekmeðine yað sürenin, nesnel niteliði gereði, yeni-Ýskranýn taktikleri olduðu yadsýnamaz sonucuna varýyoruz. Plebisite, uzlaþma ilkesine ve parti yazýnýn partiden
ayrýlmasýna kadar varan örgütsel daðýnýklýðý öðütlemek; ayaklanmanýn amaçlarýný küçümsemek; devrimci proletaryanýn halka mal
olmuþ siyasal sloganlarýný, monarþist burjuvazinin [sayfa 64] sloganlarýyla karýþtýrmak; çarlýk üzerinde devrimin kesin zaferinin gereklerini çarpýtmak proletaryayý þaþkýnlýða sokan, onu daðýtan, kavrayýþýný bulanýklaþtýran ve zafere giden tek yolu göstermek ve halkýn
devrimci ve cumhuriyetçi unsurlarýnýn proletaryanýn sloganlarýna
uymalarýný saðlamak yerine, sosyal-demokrasinin taktiklerini küçümseyen bütün bu þeyler, birarada alýndýklarýnda, devrimci bir
dönemdeki o kuyrukçuluk siyasetinin ta kendisini ortaya kor.

* Staroverin Üçüncü Kongre tarafýndan reddedilen kararýnda28 ve konferansýn ayný
ölçüde zayýf olan kararýnda yapýlmaya çalýþýldýðý gibi.
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Kararý tahlil ederek ulaþtýðýmýz bu sonucu perçinlemek için,
bu ayný soruna baþka açýlardan da yaklaþalým. Önce Gürcü SosyalDemokratta pek saf, ama açýksözlü bir menþeviðin yeni-iskra taktiklerini nasýl örneklediðini görelim. Ýkinci olarak da, bugünkü siyasal
durumda yeni-Ýskra sloganlarýndan gerçekte kimlerin yararlandýklarýný görelim. [sayfa 65]
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YEDÝ
TUTUCULARI HÜKÜMETTEN TASFÝYE ETME
TAKTÝKLERÝ

AZ önce deðindiðimiz Tiflis menþevik Komitesi organýndaki
(Sosyal-Demokrat, n° 1) makale, Zemski Sobor ye Taktiklerimiz
baþlýðýný taþýyor. Yazar henüz programýmýzý tümüyle unutmamýþtýr;
cumhuriyet sloganýný öne sürmekte, ama taktikleri þöyle ele
almaktadýr:
Bu amaca [cumhuriyete] ulaþmakta iki yol gösterilebilir:
ya hükümet tarafýndan toplanmakta olan Zemski Soboru tümüyle
görmezlikten gelmek ve hükümeti silah zoruyla yenmek, devrimci
bir hükümet kurmak ve kurucu bir meclis toplamak, ya da Zemski
Soboru eylemlerimizin merkezi olarak ilan etmek, [sayfa 66] silah
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zoruyla onun bileþimini ve eylemlerini etkilemek, kendisini kurucu bir meclis olarak ilan etmeye zorlamak, ya da onun aracýlýðýyla
bir kurucu meclis toplamak. Bu iki taktik birbirlerinden çok kesin
bir biçimde ayrýlýr. Bunlardan hangisinin bize daha yararlý olduðunu görelim.
Tahlil etmiþ olduðumuz karara daha sonradan dahil edilmiþ
düþünceleri Rus yeni-iskracýlar iþte böyle ortaya koyuyorlar. Bunun
Tsuþima savaþýndan29 örýce, Buligin planýnýn henüz günýþýðýna
çýkmadýðý bir zamanda yazýlmýþ olduðuna dikkat edin. Liberallerin
bile sabýrlarý taþýyor ve legal basýnýn sayfalarýnda güvensizliklerini
dile getiriyorlardý; ama yeni-Ýskra marka bir sosyal-demokrat, liberallerden daha saf olduðunu ortaya koyuyor .Zemski Soborun toplanmakta olduðunu söylüyor ve çara öylesine güveniyor ki, henüz
daha varolmayan Zemski Soboru (ya da belki, Devlet Dumasýný,
ya da Ýstiþari Yasama Meclisini?) eylemimizin merkezi haline getirmemizi öneriyor. Konferansta benimsenen kararýn yazarlarýndan
daha açýk-sözlü ve daha dürüst olan bizim Tiflisli (eþsiz bir saflýkla
ileri sürdüðü) bu iki taktiði ayný kefeye koymuyor, ama ikincisinin daha üstün olduðunu söylüyor. Dinleyiverin:
Birinci taktik. Bildiðiniz gibi, önümüzdeki devrim bir burjuva devrimidir, yani amacý, mevcut sistemde, yalnýzca proletaryanýn çýkarýna deðil, burjuva toplumun tümünün çýkarýna olan
deðiþiklikler yapmaktýr. Bütün sýnýflar hükümete karþýdýrlar, kapitalistlerin kendileri bile. Militan proletarya ve militan burjuvazi, bir
anlamda birlikte yürüyorlar ve deðiþik yönlerden otokrasiye birlikte saldýrýyorlar. Hükümet, tümüyle tek baþýna kalmýþ ve halkýn
sempatisini yitirmiþtir. Bu yüzden onu yýkmak çok kolaydýr. Rus
proletaryasý bir [sayfa 67] tüm olarak henüz yeterince sýnýf bilincine ye
devrimi kendi baþýna götürebilecek örgütlenme düzeyine sahip
deðildir. Ve bunu yapabilecek güçte olsaydý bile, bir proleter (sosyalist) devrimi yapar, burjuva devrimi yapmazdý. Böylece hükümetin müttefiksiz kalmasý, muhalefeti bölememesi, burjuvaziyle elele
verememesi ve proletaryayý yalnýz baþýna býrakamamasý bizim
çýkarýmýzadýr.
Demek ki, çarlýk hükümetinin, burjuvazi ile proletaryayý bölememesi proletaryanýn çýkarýnadýr! Bu Gürcü organýnýn Osvobojdenye yerine Sosyal-Demokrat adýný almýþ olmasý bir yanýlgý deðil
midir? Ve onun demokratik devrim konusundaki eþsiz felsefesine
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dikkat edin! Bu zavallý Tiflislinin burjuva devrim kavramýnýn bilgiççe kuyrukçu yorumuyla, onmaz bir kafa karýþýklýðý içine düþmüþ
olduðu açýk deðil midir? Proletaryanýn demokratik bir devrimde
yalnýz kalma olasýlýðý sorununu tartýþýyor, ama bir þeyi unutuyor ...
önemsiz bir þeyi... köylülüðü! Proletaryanýn olasý müttefikleri olarak Zemstvo30 toprak beylerini tanýyor ve yeðliyor ama, köylülerin
farkýnda bile deðil. Ve hem de Kafkasyada! Peki, uslamlamasýyla
yeni-Ýskranýn, devrimci köylülüðü müttefikimiz durumuna yükselteceði yerde, monarþist burjuva düzeyine indirdiðini söylediðimizde haklý deðil miydik?
... Tersi durumda proletaryanýn yenilgisi ve hükümetin zaferi
kaçýnýlmazdýr. Otokrasinin bütün çabasý da iþte budur. Zemski Soboruyla hiç kuþku yok ki, soyluluðun temsilcilerini, Zemstvolarý,
belediyeleri, üniversiteleri ve benzeri burjuva kurumlarýný yanýna
çekecektir. Ufak tefek ödünlerle onlarý susturmayý deneyecek ve
böylece onlarla uzlaþacaktýr. Bu yolda güçlenerek bütün darbelerini tek baþýna kalmýþ olan çalýþan halka yöneltecektir. Böylesine
talihsiz bir sonucu [sayfa 68] önlemek bizim görevimizdir. Ama bu,
birinci yöntemle yapýlabilir mi? Tutalým ki, Zemski Sobora hiçbir
önem vermedik ve kendimizi bir ayaklanmaya hazýrlamaya baþladýk
ve günün birinde silahlý ve savaþa hazýr olarak sokaklara döküldük.
Bu durumda bir deðil, iki düþmanla karþý karþýya geleceðiz: hükümet ve Zemski Sobor. Biz hazýrlýklarýmýzý yaparken, bunlar pazarlýða
oturacaklar ve birbirleriyle bir anlaþmaya varacaklar, kendileri için
elveriþli olan bir anayasa çýkaracaklar ve iktidarý aralarýnda pay etmiþ olacaklardýr. Bu taktik, doðrudan doðruya hükümetin yararýnadýr ve biz olanca gücümüzle buna karþý durmak zorundayýz. ...
Ýþte açýksözlülük diye buna denir! Bu arada hükümet, burjuvaziyle pazarlýða oturacaðý için, biz, bu durumda, bir ayaklanmayý hazýrlama taktiklerini kesinlikle reddetmeliyiz. En koyu
ekonomizmin eski yazýnýnda bile, devrimci sosyal-demokrasinin
bu kerte aþaðýlanmasýnýn yakýnýndan olsun geçebilecek bir þey
bulunabilir mi? Ýþçi ve köylülerin orada burada ayaklanma, ve patlamalara yol açtýklarý bir gerçektir. Zemski Sobor ise, bir Buligin
vaadidir. Ve Tiflis kentinin Sosyal-Demokratý bir ayaklanmayý hazýrlama taktiðinin reddedilmesi gerektiðine ve bir etki merkezinin
Zemski Soborun beklenmesi gerektiðine karar veriyor...
... Ýkinci taktik, tersine, Zemski Soboru kendi gözetiminiz
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altýna almaktan, ona, kendi iradesine göre hareket etme ve hükümetle bir anlaþmaya girme olanaðýný vermemekten ibarettir.*
Zemski Soboru otokrasiye karþý savaþtýðý ölçüde destekleriz ve otokrasiyle uzlaþtýðý yerde ona karþý [sayfa 69] savaþýrýz. Enerjik
müdahaleyle ve kuvvet yoluyla milletvekilleri arasýnda bir bölünme yaratacaðýz,** radikalleri kendi yanýmýza alacak, tutucularý hükümetten tasfiye edecek ve böylece tüm Zemski Soboru devrim
yoluna yönelteceðiz. Bu taktikler sayesinde hükümet her zaman
yalnýz baþýna býrakýlacak, muhalefet güçlü olacak ve demokratik
sistemin kurulmasý böylece kolaylaþtýrýlacaktýr.
Aman ne güzel! Þimdi gelin de bize yeni-iskracýlarýn, ekonomizmin en kaba bir türüne kaydýklarýný söylemekle iþi abarttýðýmýzý söyleyin. Bu, týpký ünlü pire tozu öyküsüne benzer: önce pireyi
yakalayacaksýn, sonra da gözlerine toz ekerek pireyi öldüreceksin.
Kuvvet yoluyla Zemski Sobor milletvekilleri arasýnda bir bölünme
yaratacaksýn, tutucularý hükümetten tasfiye edeceksin ve böylece tüm Zemski Sobor devrim yolunu tutacak... Jakoben türünden
hiçbir silahlý ayaklanma olmayacak, ama iþte böyle kibar bir biçimde, hemen hemen parlamenter yoldan Zemski Sobor üyelerini
etkileyeceksin.
Zavallý Rusya! Hep Avrupanýn bir kenara attýðý modasý geçmiþ baþlýklarý giydiði söylenmiþtir. Henüz bir parlamentomuz yok,
Buligin bile bir parlamento vaadinde bulunmuþ deðil, ama parlamenter budalalýklarýmýz tümen tümen.31
... Bu müdahale nasýl gerçekleþtirilecekti? Her þeyden önce,
Zemski Soborun gizli, genel, ve tek dereceli bir seçime dayanýlarak toplanmasýný isteyeceðiz. Ayný zamanda, bu seçim yönteminin
ilanýyla birlikte*** seçim kampanyasýnýn tam bir özgürlük içersinde [sayfa 70] yürütülmesi, yani toplanma, konuþma, basýn, seçmenlerin ve adaylarýn haklarýnýn çiðnenmemesi, bütün siyasal mahkumlarýn serbest býrakýlmalarý yasalaþtýrýlmalýdýr.**** Seçimler, halký bu
* Peki Zemstvo üyelerinin iradelerine göre davranmalarýný nasýl önleyeceksiniz? Yoksa
onlar için de özel bir turnusol kaðýdý mý kullanýlacak?
** Hey Tanrým! Ýþte size derinleþtirilmiþ taktik! Sokaklarda dövüþmeye gücümüz
yetmiyor, ama zora baþvurarak milletvekillerini bölebiliriz. Tiflisli yoldaþým, gerekiyorsa
yalan söyle, ama bunun da bir sýnýrý vardýr...
*** Nikola tarafýndan mý?
**** Ýskrada mý?
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konuda bilgi sahibi kýlmak ve seçime hazýrlamak için bize yeterli
zamaný verecek ölçüde olabildiðince ileri bir tarihe atýlmalýdýr. Ve
Soborun toplanmasýna iliþkin kurallarýn hazýrlanmasý Ýçiþleri Bakaný Buligin baþkanlýðýnda bir komisyona býrakýldýðýna göre, bu komisyon ve üyeleri üzerinde de baský yapmalýyýz.* Eðer Buligin
Komisyonu istemlerimizi yerine getirmeyi reddederse** ve oy hakkýný yalnýzca mülk sahiplerine tanýrsa, o zaman seçimlere müdahale etmeli ve devrimci araçlarla seçmenlerin ilerici adaylara oy
vermelerini saðlamalý ve Zemski Soborda bir kurucu meclis isteminde bulunmalýyýz. Son olarak, bütün olanaklarýmýzla gösteriler,
grevler, ve eðer gerekiyorsa ayaklanmalarla Zemski Soboru bir
kurucu meclis toplamaya, ya da kendisinin bir kurucu meclis olduðunu ilan etmeye zorlamalýyýz. Silahlý proletarya, kurucu meclisin
savunucusu olmalý ve her ikisi birlikte*** demokratik bir cumhuriyete doðru yürümelidirler .
Sosyal-demokrat taktikler iþte bunlardýr ve yalnýzca bunlar
bizi zafere götürür.
Okur, bu akýl-dýþý herzelerin, yetkisi ve etkisi olmayan herhangi bir toy yeni-Ýskra yazarýndan geldiðini sanmasýn. Hayýr, bu,
tüm yeni-Ýskra yandaþlarý komitesinin, Tiflis Komitesinin organýnda söyleniyor. Dahasý var. Bu zýrva, n° l00de Ýskra tarafýndan
açýkça onaylanmýþtýr, burada Sosyal-Demokratýn sözkonusu [sayfa
71] sayýsýyla ilgili olarak þunlarý okuyoruz:
Birinci sayý, canlý ve usta bir biçimde hazýrlanmýþtýr. Yetenekli bir editör ve yazarýn deneyimli elleri hissediliyor. ... Gazetenin, yüklendiði görevleri parlak bir biçimde yerine getireceði tam
bir güvenle söylenebilir.
Evet! Eðer bu görev herkese yeni-Ýskra eðiliminin kesin ideolojik çöküþünü açýkça göstermek ise, o zaman bu görev gerçekten
de parlak bir biçimde yerine getirilmiþtir. Hiç kimse yeni-Ýskranýn
liberal burjuva oportünizmi düzeyine düþmesini, bu denli canlý,
usta ve yetenekli bir biçimde ifade edemezdi. [sayfa 72]

* Ýþte hükümetteki tutucularýn tasfiyesi taktiðinin anlamý budur!
** ...Ama eðer bu doðru ve derin taktiði izleyecek olursak, böyle bir þeye elbette
olamaz!
*** Hem silaha sarýlmýþ ve hem de hükümetten uzaklaþtýrýlmýþ tutucular?
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SEKÝZ
OSVOBOJDENYE VE YENÝ-ÝSKRA EÐÝLÝMLERÝ

ÞÝMDÝ de yeni-Ýskra eðiliminin siyasal anlamýnýn bir baþka
çarpýcý belgelenmesine geçelim.
Yönümüzü Nasýl Belirleyeceðiz (Osvobojdenye, n° 71)
baþlýðýný taþýyan parlak, dikkate deðer ve en öðretici türden bir makalede Bay Struve, aþýrý uçtaki partilerimizin program devrimciliðine karþý savaþ açýyor. Bay Stýruve özellikle kiþi olarak benden
hoþnut deðildir.* Benim açýmdan ise, Bay Struve, beni ancak bu
[sayfa 73] kadar hoþnut edebilirdi: yeni-Ýskra grubunun hortlayan
[24*] Bay Leninin ve arkadaþlarýnýn devrimciliði karþýsýnda. Bebelin ve hatta
Kautskynin Batý Avrupa sosyal-demokrasisinin devrimciliði oportünizmdir, ama zaten
yumuþatýlmýþ bulunan bu devrimciliðin bile temelleri tarih tarafýndan çökertilmiþ ve izleri
silinip süpürülmüþtür. Biraz ileri gitmektir bu. Ancak, Bay Struve artýk hayatta bulunmayan
muhalifine yapabileceði gibi bütün suçu benim sýrtýma yükleyebileceðini sanmamalýdýr.
Böyle bir meydan okumaya hiçbir zaman karþýlýk vermeyeceðinden emin olsam bile, Bay
Slruveden þu sorulara yanýt vermesini istemem yeterlidir. Ben, ne zaman ve nerede,
Bebel ve Kaulskynin devrimciliklerine, oportünizm demiþim? Ben, ne zaman ve nerede
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ekonomizmine ve sosyalist-devrimcilerin getirdikleri ilkesizliðe karþý
savaþýmda bundan daha iyi bir müttefik bulamazdým. Sosyalistdevrimcilerin program taslaðýnda marksizme getirilen deðiþikliklerin ne denli gerici olduklarýný Bay Struve ile Osvobojdenyenin
pratikte nasýl tanýtladýklarýna bir baþka zaman deðineceðiz. Bay
Struverýin yeni-Ýskra eðilimini ilke olarak onayladýðý her seferinde,
bana yapmýþ olduðu dürüst, sadýk ve gerçek hizmetlerden daha
önce de yineleyerek* [sayfa 74] sözetmiþtik, ve þimdi bundan bir kez
daha sözedeceðiz.
Bay Struvenin makalesi, burada ancak þöyle bir deðinebileceðimiz pek ilginç bir takým sözler içermektedir. Bay Struve Rus
demokrasisini sýnýf savaþýmýna deðil de, sýnýf iþbirliðine dayanarak
yaratmak niyetindedir, ki bu durumda, toplumsal olarak ayrýcalýklý aydýnlar (Bay Struvenin gerçek bir yüksek sosyete... uþaðý inceliðiyle önünde eðildiði kültürlü soylulara benzer bir þey) toplumsal
konumunun aðýrlýðýný (para keselerinin aðýrlýðýný) bu sýnýfsal olmayan partiden yana koyacaklardýr. Bay Struve, burjuvazinin korktuðu ve proletaryaya ve özgürlük davasýna ihanet ettiði yolundaki
uluslararasý sosyal-demokrasi içinde Bebel ve Kautsky eðilimi ile ayný olmayan herhangi
bir özel eðilim yarattýðýmý ileri sürmüþüm? Benimle Bebel ve Kautsky arasýndaki farklýlýklar
Bebel ve Kaulsky arasýnda, örneðin Breslauda tarým sorunu üzerinde ortaya çýkmýþ
bulunan farklýlýklara ciddiliði yönünden biraz olsun benzeyen farklýlýklar32 ne zaman ve
nerede açýða çýkarýlmýþtýr? Bay Struve bu üç soruyu yanýtlamaya çalýþsýn bakalým.
Okurlarýmýza ise þunu söylüyoruz: liberal burjuvazi her yerde ve her zaman belirli bir
ülkedeki yandaþlarýný o ülkenin sosyal-demokratlarýnýn çok mantýksýz kiþiler olduklarýna,
oysa bunlarýn komþu ülkelerdeki yoldaþlarýnýn uslu çocuklar olduklarýna inandýracak
yöntemler kullanýr. Alman burjuvazisi yüzlerce kez uslu çocuklar olan Fransýz
sosyalistlerini, Bebellere ve Kautskylere örnek olarak gösteriyor. Fransýz burjuvazisi çok
kýsa bir süre önce uslu çocuk Bebeli Fransýz sosyalistlerine örnek olarak göstermiþti.
Bu, eski bir oyundur Bay Slruve. Böyle bir oltaya ancak çocuklar ve: bilisizler gelebilir.
Uluslararasý devrimci sosyal-demokrasinin program ve taktiklere iliþkin belli baþlý bütün
sorunlardaki kesin oybirliði en sugötürmez bir olgudur.
* Osvobojdenyenin Ne Yapmamak Gerek? (Ýskra, n° 52) baþlýklý yazýyý büyük
gürültülerle onayladýðýný ve bunda oportünistlere ödün bakýmýndan kayda deðer bir
geliþme gördüðünü okura anýmsatalým. Yeni-Ýskra düþüncelerinin teme1inde yatan ilkeler,
Rus sosyal-demokratlarý arasýndaki bölünmeye iliþkin makalede Osvobojdenye tarafýndan
özellikle övülmüþtür. Trotskinln, Siyasal Görevlerimiz broþüründen sözeden Osvobojdenye,
bu yazarýn fikirleri ile eskiden Raboçeye Dyelo yazarlarýndan Kriçevskl, Martinov, Akimovun
söyledikleri ye yazdýklarý arasýndaki benzerliðe iþaret etmiþtir. (Vperyodda yayýnlanan
Nazik Bir Liberal baþlýklý bildiriye bakýnýz.) Osvobojdenye, Martinovun iki diktatörlük
konusundaki broþürünü çok iyi karþýlamýþtý (bu konuyla ilgili olarak Vperyod, n° 9a
bakýnýz). Ensonu, Staroverin eski-Ýskranýn eski ilkin bir sýnýr çizgisi çek, sonra birleþ
sloganý konusundaki gecikmiþ yakýnmalarý Osvobojdenyeden özel bir yakýnlýk görmüþtü.
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harcýalem radikal görüþün deðersizliðini gençliðe göstermek istediðini söylemektedir. (Bu isteði yürekten karþýlýyoruz. Hiçbir þey,
bu marksist harcýalem görüþün doðruluðunu Bay Struvenin ona
karþý açtýðý savaþtan daha iyi belgeleyemez.. Aman Bay Struve, bu
parlak planýnýzdan sakýn vazgeçmeyiniz.)
Konumuzun amacý bakýmýndan, havadan bu kadar çabuk
nem kapan Rus burjuvazisinin bu duyarlý siyasal temsilcilerinin
þimdi savaþmakta olduklarý pratik sloganlarý kaydetmek önem
taþýmaktadýr. Birincisi, cumhuriyetçilik sloganýna karþý savaþmaktadýr. Bay Struve, bu sloganýn halk yýðýnlarý için anlaþýlmaz ve
yabancý olduðundan kesinlikle emindir (þunu eklemeyi unutmuþtur: burjuvazi için anlaþýlýr, ama iþine gelmez!). Bay Struvenin bizim
çalýþma gruplarýmýzdaki ve yýðýnsal toplantýlarýmýzdaki iþçilerden
ne yanýt alacaðýný görmek isterdik. Ama belki de iþçiler halk deðildir?
Ama ya köylüler? Bunlar bazan Bay Struvenin safça cumhuriyetçilik (çarýn defterini dürmek) [sayfa 75] dediði þeye kapýlýyorlar 
ama liberal burjuvazi safça cumhuriyetçiliðin yerini bilinçli bir cumhuriyetçiliðin deðil, bilinçli bir monarþizmin almasý gerektiðine
inanýyor! Ça dépend Bay Struve; bu, koþullara baðlýdýr. Hem çarlýk,
hem de burjuvazi, köylülüðün koþullarýnda büyük toprak mülkiyetinin zararýna olacak köklü bir iyileþtirmeye karþý çýkmadan edemezler, oysa iþçi sýnýfý bu açýdan köylülüðü desteklemeden edemez.
Ýkincisi, Bay Struve bir iç savaþta, saldýrgan her zaman haksýzdýr diye iddia ediyor. Bu düþünce yukarda sözü edilen yeniÝskra eðilimlerine pek yaklaþmaktadýr. Kuþkusuz, bir Ýç savaþta saldýrýnýn her zaman avantajlý olduðunu söyleyecek deðiliz; hayýr,
kimi zaman savunma taktikleri geçici bir süre için zorunludur. Ama
1905 Rusyasýna Bay Struveninkine benzer bir önermeyi uygulamak demek, harcýalem radikal görüþlerin (burjuvazi korkuyor
ve özgürlük davasýna ihanet ediyor) biraz olsun doðruluk taþýdýklarýný göstermek demektir. Her kim bugün otokrasiye ve gericiliðe
saldýrmayý reddediyor, her kim böyle bir saldýrý için hazýrlanmýyor
ve her kim bunu savunmuyorsa, kendisini bir devrim yandaþý olarak
adlandýrmaya hakký yoktur.
Bay Struve þu sloganlarý suçluyor: gizlilik ve kargaþalýk
(kargaþalýk, bir minyatür ayaklanmadýr). Bay Struve bunlarýn her
ikisini de küçümsüyor  ve bunu yýðýnlarla yakýnlaþma açýsýndan
yapýyor. Bay Struveye örneðin Ne Yapmalý?da kendisi açýsýndan
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aþýrý bir devrimcinin bu yapýtýnda kargaþalýðý savunan herhangi bir
bölüm gösterip gösteremeyeceðini sormak isterdik. Gizlilike gelince, örneðin bizimle Bay Struve arasýnda gerçekten de büyük bir
ayrýlýk var mýdýr? Her ikimiz de Rusyaya gizlice sokulan illegal
gazetelerde çalýþmýyor muyuz ve [sayfa 76] Osvobojdenye Birliði ya da
RSDÝPnin gizli gruplarýna hizmet etmiyor muyuz? Ýþçilerin kitle
toplantýlarý çoðu kez gizlice yapýlýyor  bu günahý iþliyoruz. Ama
ya Osvobojdenye Birliðinin baylarý tarafýndan yapýlan toplantýlar?
Kibirlenmeye ve horgörülen partizanlarýn horgörülen gizliliðine
tepeden bakmaya neden var mý Bay Struve?
Doðrudur, iþçilere silah saðlanmasý tam bir gizlilik gerektirir.
Bu konuda Bay Struve fazlasýyla açýksözlüdür. Þuna kulak verin:
Ayaklanma, ya da teknik anlamda bir devrim açýsýndan yalnýzca
demokratik bir programdan yana kitle propagandasý, genel bir silahlý
baþkaldýrma için toplumsal-psikolojik koþullarý yaratabilir. Böylece, bugünkü kurtuluþ savaþýmýnýn baþarýsýnýn kaçýnýlmaz gereðinin
bir ayaklanma olduðu görüþ açýsýndan bile ki bu görüþü paylaþmýyorum yýðýnlarýn demokratik reform düþünceleriyle donatýlmasý
en temel ve en zorunlu görevdir.
Bay Struve, soruna yan çiziyor. Devrimin zaferi için ayaklanmanýn zorunlu olduðundan sözedeceði yerde, onun kaçýnýlmazlýðýndan sözediyor. Bir ayaklanma hazýrlýksýz, kendiliðinden ve daðýnýk zaten baþlamýþ bulunuyor. Hiç kimse bunun genel ve tam
bir halk ayaklanmasýna dönüþeceði güvencesini veremez, çünkü
bu, devrimci güçlerin durumuna (ki bu, ancak, bizzat savaþým süreci içersinde tam olarak hesaplanabilir), hükümetin ve burjuvazinin tutumlarýna, ve önceden kesinlikle tahmin edilemeyecek bazý
öteki koþullara baðlýdýr. Bazý somut olaylar açýsýndan, mutlak
kesinlik anlamýnda, Bay Struvenin sorunu indirgediði kaçýnýlmazlýktan sözetmek anlamsýzdýr. Eðer bir devrim savaþçýsý iseniz, sözünü
etmeniz gereken þey, devrimin baþarýsý için ayaklanmanýn zorunlu olup olmadýðý, ayaklanma düþüncesini canla-baþla yaymanýn,
onu [sayfa 77] savunmanýn ve bunun için ivedi ve etkin hazýrlýklara
girmenin gerekli olup olmadýðýdýr. Bay Struve þu farklýlýðý anlamamazlýk edemez: örneðin kendisi genel oy hakkýnýn ki bir demokrat için, bu, tartýþma götürmez bir haktýr mevcut devrim içersinde
elde edilmesinin ki siyasal eylem içersinde bulunanlar için tartýþma
götürür ve önemsiz bir þeydir kaçýnýlmazlýðýný tartýþma konusu
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yapmayarak bu hakkýn gerekliliði sorununu bulandýrmýyor. Bir ayaklanmanýn gerekliliði konusuna yan çizerek Bay Struve, liberal burjuvazinin siyasal tutumunun derinliklerde yatan özünü açýða vuruyor. Birincisi, burjuvazi otokrasiyi ezmek yerine onunla pazarlýða
oturmayý yeðler; ikincisi, burjuvazi, her durumda silahlý savaþýmý
iþçilerin omuzlarýna yükler. Bay Struvenin yan çizmesinin gerçek
anlamý budur. Kendisinin, bir ayaklanmanýn gerekliliði sorunundan
cayýp bu ayaklanmanýn toplumsal-psikolojik koþullarý ve ön
propaganda sorunlarýna yönelmesinin nedeni budur. Týpký 1848
Frankfurt Parlamentosunda burjuva gevezelerin, sorun, hükümetin silahlý kuvvetlerinin geri püskürtülmesiyken, hareket, silahlý bir
savaþým zorunluluðuna yolaçmýþken, (hazýrlýk döneminde gerekliliði yüz kat daha fazla olan) sözlü ikna tek baþýna, yavan burjuva
eylemsizliði ve korkaklýðý haline gelmiþken, kararlar, bildiriler,
tasarýlar kaleme almakla, kitle propagandasý yapmakla ve toplumsal-psikolojik koþullarý hazýrlamakla meþgul olmalarý gibi, Bay
Struve de ayaklanma sorununa yan çiziyor ve laflarýn ardýna
sýðýnýyor. Bay Struve bize birçok sosyal-demokratýn gözlerini kapadýðý þeyi, yani devrimci bir dönem ile tarihteki sýradan, günlük, hazýrlayýcý dönemlerin, kitlelerin duygularýný, heyecanlarýný ve inançlarýný eylem içersinde ifade etmek zorunda olmalarý ve ifade etmeleri yönünden birbirlerinden farklý olduðunu [sayfa 78] açýk bir
biçimde gösteriyor.
Kaba devrimcilik, sözcüklerin de eylem olduklarýný göremez:
bu önerme, genel olarak tarihe, ya da açýk siyasal kitle eyleminin
görülmediði tarihsel dönemlere uygulandýðýnda, tartýþma götürmez.
Ne türden olursa olsun, hiçbir komplo böyle bir eylemin yerini
alamaz, ya da yapay olarak böyle bir eylem yaratamaz. Kuyrukçu
devrimciler, devrimci bir dönem baþladýðýnda, eski üstyapý tepeden týrnaða çatýrdadýðýnda, kendileri için yeni bir üstyapý yaratmakta
olan sýnýflarýn ve yýðýnlarýn açýk siyasal eylemi bir olgu haline geldiðinde, ve iç savaþ baþladýðýnda  eyleme geçmenin gerekliliði konusunda açýk-seçik sloganlar atmaksýzýn bir kimsenin eski tarzda
sözcüklerle yetinmesinin ve genel olarak psikolojik koþullar ve
propaganda gereðini ileri sürerek eylemden kaçýnmaya kalkýþmasýnýn kayýtsýzlýk, cansýzlýk, þarlatanlýk ya da devrime ihanet ve ona
güvensizlik demek olduðunu anlayamýyorlar. Demokratik burjuvazinin Frankfurt gevezeleri, bu tür ihanetin ya da bu türden aptalca
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þarlatanlýðýn unutulmaz tarihsel örneklerini veriyorlar.
Kaba devrimcilik ile devrimcilerin kuyrukçuluðu arasýndaki
bu farký açýklamak için Rusyadaki sosyal-demokrat hareketin tarihinden bir örnek ister misiniz? Size böyle bir açýklamada bulunacaðýz. Bize çok yakýn olan, ama bugün bizim için çok eski bir tarih
gibi görünen 1901 ve 1902 yýllarýný anýmsayalým. Gösteriler baþlamýþtý. Kaba devrimciler, saldýrý taktikleri (Raboçeye Dyelo)33 konusunda yaygara koparýyorlar (eðer belleðim beni yanýltmýyorsa Berlin
kaynaklý) kana susamýþ bildiriler yayýnlanýyor ve yazýnsal gösteriþçiliðe ve ajitasyonun ülke çapýnda bir gazete aracýlýðýyla (Nadejdin)34 masa baþýndan yürütülmesi düþüncesine saldýrýlar yöneltiliyordu. Tersine, devrimcilerin [sayfa 79] kuyrukçuluðu, bu sýrada ekonomik savaþýmýn, siyasal ajitasyonun en iyi yolu olduðu öðretisinde
ifadesini buluyordu. Devrimci sosyal-demokratlarýn tutumu neydi ?
Bunlar her iki eðilime de saldýrýyorlardý. Ortalýðý velveleye veren
yöntemleri ve saldýrý taktikleri konusundaki çýðlýklarý suçluyorlardý,
çünkü açýk kitle hareketinin yarýnýn iþi olduðu herkes için açýktý, ya
da açýk olmasý gerekirdi. Bunlar kuyrukçuluðu suçluyorlardý ve bir
halk ayaklanmasý sloganýný bile açýkça ilan ediyorlardý, ama doðrudan ayaklanmaya çaðrý anlamýnda deðil (Bay Struve, o dönemde
aðzýmýzda baþkaldýrmaya herhangi bir çaðrý bulamaz), zorunlu
bir mantýksal sonuç anlamýnda, propaganda anlamýnda (ki bu,
Bay Struvenin aklýna þimdi geliyor  bizim deðerli Bay Struvemiz
hep içinde yaþadýðý zamanýn birkaç yýl gerisinde kalýr) , þaþkýn ve
pazarlýkçý burjuvazinin temsilcilerinin þimdi üzülerek ve yersiz
olarak sarýldýklarý o toplumsal-psikolojik koþullarýn hazýrlanmasý
anlamýnda. O sýralar, propaganda ve ajitasyon, ajitasyon ve propaganda gerçekten de nesnel durumun öne çýkardýðý þeylerdi. O
sýralar, haftalýk olarak yayýnlanmasý ideal gibi görülen, tüm Rusyayý
kucaklayan siyasal bir gazete, ayaklanmaya hazýrlanma iþinin denek
taþý olarak önerilebilirdi (ve Ne Yapmalý?da da bu önerildi). O
sýralar, doðrudan silahlý eylem yerine kitle ajitasyonunu savunan
sloganlar, ortalýðý velveleye vermek yerine ayaklanmanýn toplumsalpsikolojik koþullarýný hazýrlamak, devrimci sosyal-demokratlarýn tek
doðru sloganlarýydý. Þu anda bu sloganlar olaylar tarafýndan aþýlmýþ
bulunuyor; hareket bunlarý geride býrakmýþtýr; bunlar Osvobojdenye
ikiyüzlülüðünü ve yeni-Ýskra kuyrukçuluðunu gizlemekten baþka
bir iþe yaramayan pýlýpýrtýlar haline geldiler!
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Ama belki de ben yanýlýyorum? Belki de devrim [sayfa 80] henüz
baþlamamýþtýr? Belki de sýnýflarýn giriþecekleri açýk siyasal eylemin
zamaný henüz gelmemiþtir? Belki de henüz bir iç savaþ yoktur ve
silahlarýn eleþtirisi, henüz eleþtiri silahýnýn gerekli ve zorunlu ardýlý,
varisi, yediemini, ve gerçekleþtiricisi olmamalýdýr?
Kapalý odanýzdan çýkýn, çevrenize bakýn ve yanýtlarýnýzý sokaklarda arayýn. Her yerde barýþçýl ve silahsýz yurttaþ yýðýnlarýný
kurþunlayarak iç savaþý baþlatan bizzat hükümet olmamýþ mýdýr?
Silahlý kara-yüzler, otokrasinin kanýtý olarak ortaya çýkmamýþlar
mýdýr? Burjuvazi burjuvazi bile bir sivil milis örgütünün gereðini
kabul etmemiþ midir? Bay Struvenin kendisi, ýlýmlýlýkta ve nezakette kusursuz olan Bay Struve (ne yazýk ki, salt soruna yan çizmek için!) devrimci eylemin açýk niteliði (ki bugün durumumuz
böyledir!) þimdi halk kitleleri üzerinde eðitsel bir etki yaratmak
için en önemli koþullardan biridir demiyor mu?
Gözleri gören herkes, devrim partizanlarýnýn þimdi ayaklanma sorununu nasýl koymalarý gerektiði konusunda hiçbir kuþku
taþýyamaz. Yýðýnlarý hiçbir biçimde etkileme gücüne sahip bulunmayan özgür basýn organlarýnda bu sorunun üç sunuluþ biçimini
inceleyin.
Birinci sunuþ: Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Üçüncü
Kongresinin kararý.* Bu karar, genel [sayfa 81] demokratik devrimci
* Tam metin þöyledir:
1. Proletaryanýn, durumu gereði, en ileri ve biricik tutarlý devrimci sýnýf olduðundan,
Rusyadaki genel demokratik devrimci harekette baþrolü oynamasý gerektiðine göre;
2. Bu hareket þu anda. daha þimdiden bir silahlý ayaklanmayý zorunlu hale getirmiþ
olduðuna göre;
3. Proletarya, bu ayaklanmada, kaçýnýlmaz olarak en enerjik rolü oynayacaðýna ve
proletaryanýn katýlmasý Rusyada devrimin yazgýsýný belirleyeceðine göre;
4. Proletarya, ancak onun savaþýmýný hem ideolojik, hem pratik bakýmdan yöneten
Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin bayraðý altýnda tek ve baðýmsýz bir siyasal güç olarak
birleþirse bu devrime önderlik edeceðine göre;
5. Bu rolün yerine getirilmesi, proletaryaya burjuva demokratik Rusyanýn mülk
sahibi sýnýflarýna karþý sosyalizm uðruna savaþým için en elveriþli koþullarý bu rolün yerine
getirilmesi saðlayacaðýna göre;
RSDÝP Üçüncü Kongresi, proletaryayý silahlý ayaklanma yoluyla otokrasiye karþý
doðrudan doðruya savaþým için örgütlendirme görevinin, içinde bulunduðumuz devrimci
anda partinin baþlýca ve en ivedi görevlerinden biri olduðu görüþündedir.
Buna göre, Kongre, bütün parti örgütlerine þu yönergeyi verir:
a) Proletaryaya propaganda ve ajitasyon yoluyla önümüzdeki silahlý ayaklanmanýn
yalnýzca siyasal anlamýnýn deðil, ayný zamanda bu ayaklanmanýn pratik örgütsel yönlerinin
de anlatýlmasý.
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hareketin bir ayaklanmayý daha þimdiden zorunlu kýldýðýný açýkça
kabul ve ilan etmiþtir. Proletaryanýn bir ayaklanma için örgütlenmesi, partinin temel, baþta gelen ve kaçýnýlmaz görevlerinden biri
olarak gündemde yer almýþtýr. Proletaryayý silahlandýracak ve
ayaklanmaya doðrudan önderlik etme olanaðýný güvence altýna
alacak en etkin önlemler alýnmasý için yönergeler yayýnlanmýþtýr.
Ýkinci sunuþ: Rus anayasacýlarýnýn önderi (Bay Struve,
Frankfurter Zeitung gibi Avrupa burjuvazisinin çok etkin bir organý
tarafýndan son zamanlarda böyle tanýtýlýyordu) ya da ilerici Rus
burjuvazisinin önderi tarafýndan kaleme alýnmýþ ve ilkeleri açýklayan
Osvobojdenyedeki bir makale. Kendisi bir ayaklanmanýn kaçýnýlmazlýðý görüþünü paylaþmamaktadýr. Gizli eylem ve baþkaldýrma,
akla-aykýrý devrimciliðin kendine özgü yöntemleridir. Cumhuriyetçilik bir sersemletme yöntemidir. Ayaklanma, gerçekten salt teknik
bir sorundur, oysa, temel ve en gerekli görev kitle propagandasý
yapmak ve toplumsal-psikolojik koþullan hazýrlamaktýr. [sayfa 82]
Üçüncü sunuþ: Yeni-Ýskra konferansýnýn kararý. Görevimiz
bir ayaklanma hazýrlamaktýr. Planlý bir ayaklanma sözkonusu deðildir. Ayaklanma için elveriþli koþullar hükümetin daðýtýlmasýyla, ajitasyonumuzla ve örgütümüzle yaratýlýr. Ancak o zaman teknik
savaþ hazýrlýklarý azçok bir önem kazanabilir.
Hepsi bu mu? Evet, hepsi bu. Ayaklanmanýn zorunlu olup
olmadýðý, proletaryanýn yeni-iskracý önderlerinin henüz bilmedikleri
bir þeydir. Proletaryanýn þu andaki savaþým için örgütlendirilmesi
görevinin ivedi olup olmadýðý henüz bunlar için açýklýða kavuþmamýþtýr. En etkin önlemlerin alýnmasý konusunda direnmek gerekli
deðildir; bu önlemlerin azçok ciddi bir önem kazanabileceði
koþullarýn neler olduklarýný genel çizgileriyle açýklamak (1905te,
1902de deðil) çok daha önemlidir...
Yeni-Ýskra yoldaþlarý, martinovculuða yönelmenizin sizi nerelere götürdüðünü görüyor musunuz? Siyasal felsefenizin, Osvob) Ayaklanmanýn baþlangýcýnda ve seyri sýrasýnda büyük önem kazanmasý mümkün
olan yýðýnsal siyasal grevlerin bu propaganda ve ajitasyon içersindeki rolünün açýklanmasý,
ve
c) Proletaryayý silahlandýrmak için ve ayný zamanda silahlý ayaklanmanýn ve bu
ayaklanmanýn doðrudan önderliðinin planlanmasý için en enerjik adýmlarýn atýlmasý ve
bu amaçla gerektiði anda parti iþçilerinden özel gruplar kurulmasý. [Yazarýn 1907 baskýsýna
notu.]
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bojdenye felsefesinin bir yeni baskýsý olduðunun  (iradeniz dýþýnda
ve farkýnda olmaksýzýn) monarþist burjuvazinin kuyruðuna takýldýðýnýzýn farkýnda mýsýnýz? Bayatlamýþ gerçekleri yinelerken ve safsatacýlýðýný yetkinleþtirirken Pyotr Struvenin unutulmaz makalesindeki
unutulmaz sözleriyle devrimci eylemin açýk niteliði þimdi halk
kitleleri üzerinde eðitsel bir etki yaratmak için en önemli koþullardan
biridir þeklindeki olguyu gözden kaçýrdýðýnýz artýk sizce açýk deðil
mi? [sayfa 83]
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DOKUZ
DEVRÝM SIRASINDA AÞIRI MUHALEFET PARTÝSÝ
OLMAK NE DEMEKTÝR?

GEÇÝCÝ bir hükümetle ilgili karara dönelim. Yeni-iskraçý taktiklerin, devrimi ileri doðru itmediklerini aldýklarý kararlarla güvence
altýna almak istedikleri bu olasýlýðý geriye doðru çektiðini gösterdik.
Sosyal-demokrasinin tutarsýz burjuvaziye karþý savaþýmýnda ellerinikollarýný baðlayan ve onun burjuva demokrasisi içersinde erimesini
önlemeyen taktiklerin yalnýzca bu taktikler olduðunu gösterdik.
Kararýn yanlýþ öncülleri, doðal olarak, þu yanlýþ vargýya yolaçmaktadýr: Bu yüzden, sosyal-demokrasi, geçici hükümette iktidarý ele
geçirme, ya da ona ortak olma amacýný gütmemeli, aþýrý devrimci
muhalefet partisi olarak kalmalýdýr. Bir [sayfa 84] amaç açýklamasý
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içeren bu vargýnýn ilk yarýsýný ele alalým. Yeni-iskracýlar devrimin
çarlýk üzerindeki kesin zaferinin sosyal-demokratik eylemin amacý
olduðunu söylüyorlar mý? Evet, öyle kesin bir zaferin koþullarýný
doðru bir biçimde formüle edemiyorlar ve Osvobojdenye
formülasyonunun içine düþüyorlar, ama gene de bunu kendilerine
amaç ediniyorlar. Ayrýca, geçici bir hükümetle ayaklanma arasýnda
bir iliþki kuruyorlar mý? Evet, bunu doðrudan doðruya geçici bir
hükümetin baþarýlý bir halk ayaklanmasýndan çýkacaðýný
söyleyerek yapýyorlar. En sonu, ayaklanmaya önderlik etmeyi amaç
ediniyorlar mý? Evet, öyle. Bay Struve gibi ayaklanmanýn ivedi bir
zorunluluk olduðunu kabul etmekten kaçýnýyorlar, ama ayný
zamanda da, Bay Struveden farklý olarak, sosyal-demokrasinin
onu (ayaklanmayý) kendi etkisi ye önderliði altýna almaya ve onu
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý doðrultusunda kullanmaya çabaladýðýný
söylüyorlar.
Ne de güzel uyuþuyorlar, deðil mi? Biz hem proleter ve hem
de proleter olmayan yýðýnlarýn ayaklanmasýný etkimiz ve önderliðimiz altýna almayý ye onu kendi çýkarlarýmýz için kullanmayý amaç
ediniriz. Böylece, ayaklanmada hem proletaryaya ve hem de devrimci burjuvaziye ve küçük-burjuvaziye (proleter olmayan gruplara) önderlik etmeyi, yani ayaklanmanýn önderliðinin
sosyal-demokrasiyle devrimci burjuvazi arasýnda paylaþýlmasýný
amaç ediniriz. Biz devrimci bir hükümetin kurulmasýna yol açacak
olan (ki bu baþarýlý bir halk ayaklanmasýndan çýkacaktýr) ayaklanmanýn zaferini saðlamayý amaç ediniriz. Bundan ötürü... bundan ötürü, geçici bir devrim hükümetinde iktidarý ele geçirmeyi,
iktidarý paylaþmayý amaç edinmemeliyiz!!
Dostlarýmýz, tezleri arasýnda bir uyum saðlayamýyorlar. Ayaklanma konusuna yan çizen Bay Struvenin [sayfa 85] görüþüyle, bizi
bu ivedi görevi üstlenmeye çaðýran devrimci sosyal-demokratlarýn
görüþü arasýnda yalpalýyorlar. Ýlke olarak geçici bir devrim
hükümetine her tür katýlmayý, proletaryaya ihanet saydýðý için reddeden anarþizm ile, ayaklanmada sosyal-demokrasinin yönlendirici etkisi olmasý koþuluyla böyle bir katýlmayý isteyen marksizm
arasýnda yalpalýyorlar.* Ne türden olursa olsun, baðýmsýz bir tutuma sahip deðiller: ne çarlýkla pazarlýða oturmak isteyen ve bu yüz* Bkz: Proletari, n° 3, Geçici Devrim Hükümeti Üzerine ikinci makale, 1905.
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den de ayaklanma sorununda kaçamaklara ve yan çizmelere baþvurmak zorunda kalan Bay Struvenin tutumuna, ne de her türden
tepeden inme eylemi ve burjuva devrimine her türden katýlmayý
reddeden anarþistlerin tutumuna. Yeni-Ýskra grubu çarlýkla pazarlýðý,
çarlýk üzerindeki zaferle birbirine karýþtýrýyorlar. Burjuva devrimde
yer almak istiyorlar. Martinovun Ýki Diktatörlükünün biraz ötesine
geçmiþlerdir. Bir halk ayaklanmasýna önderlik etmeye bile razýdýrlar
 zaferin kazanýlmasýndan hemen sonra (ya da, belki de, hemen
zaferden önce?) önderliði terketmek için, yani zaferin meyvelerinden yararlanmamak, bütün bu meyveleri tümüyle burjuvaziye
býrakmak için. Ýþte, ayaklanmayý iþçi sýnýfýnýn çýkarýna kullanma...
dedikleri budur.
Bu saçmalýðýn üzerinde daha çok durmanýn bir gereði yok.
Bu saçmalýðýn þu formülasyondan nasýl kaynaklandýðýný incelemek
daha yararlý olacaktýr: aþýrý muhalefet partisi olarak kalmak.
Bu uluslararasý devrimci sosyal-demokrasinin bilinen önermelerinden biridir. Tamamen doðru bir önermedir bu. Bu önerme
parlamenter ülkelerde revizyonizme ve oportünizme karþý olan herkes için beylik bir söz haline gelmiþtir. Bu, parlamenter budalalýða, [sayfa 86] millerandcýlýða, bernþtayncýlýða35 ve Turati marka Ýtalyan
reformculuðuna, genel olarak kabullenilmiþ, haklý ve zorunlu bir
yanýt haline gelmiþtir. Bizim dini bütün yeni-iskracýlarýmýz bu
kusursuz önermeyi ezbere öðrenmiþlerdir ve büyük bir çabayla
bunu ... çok yersiz bir biçimde uygulamaktadýrlar. Parlamenter savaþým kategorilerini, parlamentonun bulunmadýðý koþullar içinde
yazýlan kararlarýna sokmuþlardýr. Hiç kimsenin ciddi olarak bir ayaklanmadan sözetmediði siyasal bir durumun yansýmasý ve ifadesi
olan muhalefet kavramý, ayaklanmanýn baþlamýþ olduðu ve devrimin bütün destekleyicilerinin ayaklanmaya önderlik etmeyi düþünüp konuþtuðu bir duruma anlamsýzca uygulanmýþtýr. Eski yöntemlerle kalmak, yani yalnýzca alttan gelme eylem isteði, baþarýlý
bir ayaklanma durumunda devrimin, bizi, tepeden inme eylem zorunluluðu ile karþý karþýya býraktýðý zamanda, tam da böyle bir zamanda gürültü ve þamatayla dile getiriliyor.
Hayýr, bizim yeni-Ýskra grubu kesinlikle bahtsýzdýr? Doðru
bir sosyal-demokrat önerme formüle ettiklerinde bile, bunu nasýl
doðru bir biçimde uygulayacaklarýný bilmiyorlar. Devrimin baþladýðý
ve iç savaþýn ve ayaklanmanýn patlak verdiði, ama bir parlamento-
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nun bulunmadýðý bir sýrada, parlamenter savaþým terim ve kavramlarýnýn bir dönüþüme uðradýðýný ve karþýtlarýna dönüþtüðünü
anlayamamýþlardýr. Bunlar, incelenmekte olan koþullar altýnda,
deðiþiklik tasarýlarýnýn sokak gösterileriyle getirildiðini, gensorularýn silahlý yurttaþlarýn saldýrý eylemleriyle açýldýðýný ve hükümete
muhalefetin, bu hükümetin kuvvet yoluyla alaþaðý edilmesi ile
gerçekleþeceðini kavramýyorlar.
Týpký bizim halk destanýmýzýn ünlü kahramanýnýn, doðru
öðütleri yeri deðilken yinelemesi gibi, bizim Martinov hayranlarý
da, kendilerinin de kabul ettiði [sayfa 87] gerçek düþmanlýklarýn baþlamýþ bulunduðu bir sýrada, barýþçýl parlamentarizmin derslerini
yineliyorlar. Devrimin kesin zaferine ve halk ayaklanmasýna
deðinerek baþlayan bir kararda aþýrý muhalefet sloganýnýn gösteriþli bir biçimde ileri sürülmesinden daha gülünç bir þey olamaz!
Bir ayaklanma döneminde aþýrý muhalefet olmanýn ne demeye
geldiðini bir düþünün baylar. Bu, hükümetin maskesini düþürmek
mi demektir, yoksa onu devirmek mi? Bu, hükümete karþý oy
kullanmak mý demektir, yoksa açýk bir savaþta onun silahlý kuvvetlerini yenmek mi demektir? Bu, hükümet kasasýný doldurmayý
reddetmek mi demektir, yoksa bu kasanýn ayaklanmanýn gereksinmeleri için iþçileri ve köylüleri silahlandýrmak ve bir kurucu meclis
toplamak için devrimci bir yoldan ele geçirilmesi mi demektir?
Aþýrý muhalefet teriminin yalnýzca boþ eylemleri  maskesini düþürme, karþý oy kullanma, reddetme ifade ettiðini anlamaya baþlamadýnýz mý baylar? Bu, niçin böyledir? Çünkü bu terim, ancak parlamenter savaþým için, ve dahasý, kimsenin kesin zaferi savaþýmýn
ivedi amacý haline getirmediði bir dönem için geçerlidir. Siyasal
bakýmdan ezilen halkýn zafer için kýyasýya savaþýmýnda, bütün cephede kararlý bir saldýrýyý yürüttüðü andan itibaren her þeyin kökten
deðiþtiðini anlamaya baþlamadýðýnýz mý?
Ýþçiler bize þunu soruyorlar: Ývedi ayaklanma iþine etkin bir
biçimde giriþilmeli mi? Baþlangýç halindeki ayaklanmanýn baþarýlý
olmasý için ne yapmalý? Zaferden nasýl yararlanmalý? Zafer sonrasýnda hangi program uygulanabilir ve uygulanmalýdýr? Marksizmi
daha da derinleþtiren yeni-iskracýlar þöyle yanýt veriyorlar: aþýrý devrimci muhalefet partisi olarak kalmalýyýz... Öyleyse bu þövalyeleri
darkafalýlýðýn eski ustalarý olarak adlandýrýrken haklý deðil miydik?
[sayfa 88]
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ON
DEVRÝMCÝ KOMÜNLER VE PROLETARYANIN
VE KÖYLÜLÜÐÜN DEVRÝMCÝ-DEMOKRATÝK
DÝKTATÖRLÜÐÜ

YENÝ-ÝSKRA grubunun konferansý, yeni-Ýskranýn kendisini
içine soktuðu anarþist tutuma (hem alttan ve hem de tepeden
eylem deðil, yalnýzca alttan eylem) baðlý kalmadý. Bir ayaklanma
olasýlýðýný kabul etmek, ama zafer o!asýlýðýný ve geçici bir devrim
hükümetine katýlma o!asýlýðýný kabul etmemek saçmalýðý pek çarpýcýydý. Bu yüzden karar, sorunun Martinov-Martov çözümüne bazý
kayýtlar ve sýnýrlamalar getirdi. Kararýn aþaðýya aldýðýmýz kesiminde
belirtilen bu kayýtlarý inceleyelim:
Bu taktik (aþýrý devrimci muhalefet partisi olarak kalmak)
kuþkusuz hiçbir biçimde yalnýz [sayfa 89] ayaklanmanýn yayýlmasýna
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yardýmcý olmak ve hükümeti parçalamak amacýyla iktidarýn kýsmen
ve arýzî olarak ele geçirilmesi ve þu ya da bu kentte, þu ya da bu
bölgede devrimci komünlerin kurulmasý yöntemini dýþtalamaz.
Eðer durum buysa, bu, yalnýzca alttan deðil, ayný zamanda
tepeden eylemi de ilke olarak kabul etmek demektir. Bu, L.
Martovun Ýskradaki (n° 93) ünlü feuilletonunda* ortaya atýlan önermenin bir kenara atýldýðý ve Vperyod taktiklerinin, yani yalnýzca
alttan deðil, ayný zamanda tepeden taktiklerin doðru olarak kabul edildiði anlamýna gelmektedir.
Üstelik, iktidarýn (kýsmen, arýzi, vb, olsa da) ele geçirilmesi,
besbelli ki yalnýzca sosyal-demokratlarýn ve yalnýzca proletaryanýn
katýlmasýný öngörmez. Bu, demokratik devrimden çýkarý olanýn ve
bu devrimde yer alanýn tek baþýna proletarya olmadýðý olgusundan
çýkan bir sonuçtur. Bu, incelenmekte olan kararýn baþlangýcýnda
da gösterildiði gibi, ayaklanmanýn proleter olmayan (bu sözcükler
konferans kararýnda ayaklanma konusuyla ilgili olarak kullanýlmýþtýr), yani burjuvazinin de yer aldýðý bir halk ayaklanmasý olmasýndan çýkan bir sonuçtur. Böylece, sosyalistlerin küçük-burjuvaziyle
birlikte geçici bir devrim hükümetinde yer almasýnýn iþçi sýnýfýna
ihanet demek olduðu ilkesi konferans tarafýndan bir yana itilmiþtir,
ki Vperyodun da gerçekleþtirmek istediði budur.36 Onu oluþturan
eylem, kýsmi, arýzi, yerel, vb. oldu diye ihanet, ihanet olmaktan
çýkmaz. Böylece geçici bir devrim hükümetine katýlmanýn kaba
jorecilik olduðu düþüncesi konferans tarafýndan bir yana itilmiþtir,
ki Vperyodun da gerçekleþtirmek istediði budur. Ýktidarý birçok
kenti [sayfa 90] deðil de bir tek kenti, birçok bölgeyi deðil de bir tek
bölgeyi kapsýyor diye, ya da taþýdýðý addan ötürü, hükümet, hükümet
olmaktan çýkmaz. Demek ki, bu sorunun yeni-Ýskra tarafýndan
ortaya konan teorik sunuluþu, konferans tarafýndan bir kenara itilmiþtir.
Konferansýn þimdi artýk ilke olarak kabul edilen, devrimci
hükümetin kurulmasý ve bu hükümete katýlma konusunda getirdiði
kýsýtlamalarýn akla-yatkýn olup olmadýklarýný görelim. Biz arýzi ve
geçici olma arasýnda bir ayrým görmüyoruz. Korkarýz ki, yeni
ve yabancý olan birinci sözcük, salt kafa bulanýklýðýný gizleyen bir
perdedir. Çok daha derin gibi görünüyor, ama gerçekte daha
* Tefrika. -ç.
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bulanýk ve daha karýþýktýr. Bir kentte ya da bir bölgede iktidarýn
kýsmen ele geçirilmesi yöntemi ile tüm devleti kapsayan geçici
bir devrim hükümetine katýlma arasýndaki fark nedir? Kentler 9
Ocak olaylarýnýn yer aldýðý St. Petersburg gibi bir kenti de içermez
mi? Bölgeler, bir devletten çok daha büyük olan Kafkasyayý içermez
mi? Bölgeyi bir yana býrakalým, bir tek kentte bile iktidarý ele
geçirdiðimiz anda hapishaneler, polis, maliye, vb. konularýnda ne
yapacaðýmýza iliþkin (bir zamanlar yeni-Ýskrayý tedirgin etmiþ olan)
sorunlarla karþý karþýya gelmeyecek miyiz? Kuþkusuz, eðer yeterince
güçlü deðilsek, eðer ayaklanma tümüyle baþarýlý olmazsa, ya da
eðer zafer kesin deðilse, geçici devrim hükümetlerinin ayrý ayný
yörelerde, ayrý ayrý kentlerde ve benzeri yerlerde kurulmasýnýn
mümkün olabileceðini kimse yadsýyamaz. Ama bütün bunlarýn
incelemekte olduðumuz konuyla ne ilgisi var ki beyler? Kararýn
baþýnda, devrimin kesin zaferinden, baþarýlý bir halk ayaklanmasýndan sözeden bizzat sizler deðil misiniz?? Ne zamandan beri
sosyal-demokratlar, anarþistlerin iþini devraldýlar: proletaryanýn dikkatini ve amaçlarýný bölmek, [sayfa 91] ve dikkatini, genel, tek, bütün
ve tam olandan kýsmi olana yöneltmek? Bir kentte iktidarýn ele
geçirilmesini öngörürken, gene siz kendiniz ayaklanmayý bir
baþka kente, demek cüretini gösterebilir miyiz? bütün kentlere
yaymaktan sözediyorsunuz, bunu sizden bekleyebilir miyiz? Sizin
vargýlarýnýz baylar, öncülleriniz kadar tutarsýz ve iðreti, onlar kadar
çeliþkili ve karýþýktýr. RSDÝPnin Üçüncü Kongresi, genel olarak geçici
bir devrim hükümeti sorununa eksiksiz ve açýk bir yanýt getirmiþtir.
Bu yanýt, bütün yerel geçici hükümet durumlarýný da kapsamaktadýr.
Ancak, sorunun bir bölümünü yapay ve keyfi bir biçimde tecrit
ederek konferansýn yanýtý, bir tüm olarak, soruna yan çizmekte (ve
bunu da baþarýsýzca yapmakta) ve kafa karýþýklýðý yaratmaktadýr.
Devrimci komünler ile ne demek istenmektedir? Bu kavram geçici bir devrim hükümetinden farklý mýdýr, ve eðer farklýysa ne yönden? Bunu konferansçý beylerin kendileri de bilmiyorlar.
Devrimci düþünce konusundaki kafa karýþýklýðý, sýk sýk görüldüðü
gibi, onlarý devrimci lafebeliðine götürüyor. Gerçekten de, devrimci
komün sözcüklerinin sosyal-demokrasinin temsilcilerinin almýþ
olduðu bir kararda kullanýlmasý, devrimci lafebeliðidir, baþka bir
þey deðil. Marx, iþi bitmiþ geçmiþin çekici terimlerini taþýyan bu
türden lafebeliklerinin geleceðin görevlerini gizlemek amacýyla kul-
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lanýlmasýný sýk sýk suçlamýþtýr .Böyle durumlarda, daha önce tarihte görevini yapmýþ olan bir terimin çekiciliði, yanýltýcý ve zararlý bir
yaldýz olmaktadýr. Geçici bir devrim hükümetinin kurulmasýný niye
istediðimiz ve daha þimdiden baþlamýþ bulunan halk ayaklanmasýnýn zaferinin hemen ardýndan, hükümet üzerinde kesin bir etkiye
sahip olduðumuzda ne türden deðiþiklikler getireceðimiz konusunda
iþçilere ve tüm [sayfa 92] halka açýk ve duru bir fikir vermek zorundayýz. Bunlar, siyasal önderlerin karþý karþýya olduklarý sorunlardýr.
RSDÝPnin Üçüncü Kongresi, bu sorunlara kesin bir açýklýkla
yanýt vermiþ ve bu deðiþikliklerin neler olacaðý konusunda eksiksiz
bir program çizmiþtir  partimizin asgari programý. Ama komün
sözcüðü, bunlara hiçbir yanýt getirmiyor;. bu, týn týn öten bir tümceciðin, ya da boþ laf kalabalýðýnýn ötelerden gelen yankýsýyla halkýn kafasýný karýþtýrmaktan baþka bir þey deðildir. Örneðin 1871 Paris Komününün anýsýný ne denli yüceltirsek, onun yanlýþlarýný ve
içinde yer aldýðý özel koþullan tahlil etmeksizin ona geliþigüzel deðinmek de o denli hoþgörülemez. Böyle yapmak Engelsin alay ettiði
Komünün her hareketi önünde eðilen (1874te, Manifestolarýnda)
blankicilerin saçma örneðini yinelemek olur.37 Bu devrimci komün
konusunda, kararda deðinilmiþ bulunan komün konusunda, soru
soran iþçiye konferansçýnýn yanýtý ne olacaktýr? Söyleyebileceði tek
þey, bunun tarihte bu adla bilinen belli bir iþçi hükümeti olduðu, o
sýrada demokratik bir devrimle sosyalist bir devrimin öðelerini birbirinden ayýrma yeteneðinde olmayan ve ayýramamýþ bir hükümet
olduðu, bir cumhuriyet uðruna savaþma görevini sosyalizm uðruna
savaþma görevi ile birbirine karýþtýrmýþ, Versaya karþý etkin bir askeri saldýrý düzenleyememiþ, Fransa Bankasýna elkoymamakla bir
hata iþlemiþ vb. bir hükümet olduðudur. Kýsacasý, ister Paris Komününe, ister bir baþka komüne deðiniyor olun, yanýtýnýz þu olacaktýr: bizimkinin öyle olmamasý gereken bir hükümetti. Hoþ bir
yanýt gerçekten de! Bir karar, partinin pratik programý konusunda
hiçbir þey söylemediði ve yersiz bir biçimde tarihten dersler vermeye
baþladýðýnda, bu, bir devrimcinin ukalaca ahlak dersi vermeye kalkýþmýþ olmasýný ve yetersizliðini tanýtlamaz [sayfa 93] mý? Bu, baþarýsýz
bir biçimde bize yöneltilen suçlamanýn, yani hiçbir komünün
birbirlerinden ayýrdedemediði demokratik devrim ile sosyalist
devrimi birbirine karýþtýrdýðýmýz yolundaki suçlamanýn yanlýþlýðýný
ortaya koymuyor mu?
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Ayaklanmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve hükümetin parçalanmasý,
(çok yersiz olarak komün diye adlandýrýlan) geçici bir hükümetin biricik amacý olarak sunulmaktadýr. Sözcük anlamýyla alýndýðýnda biricik sözcüðü, bütün öteki amaçlarý dýþtalar; bu, yalnýzca
alttan gelme saçma teorisinin bir yansýmasýdýr. Öteki amaçlarýn
böylesine dýþtalanmasý, dargörüþlülüðün ve kafasýzlýðýn bir baþka
örneðidir. Devrimci komün, yani devrimci hükümet, tek bir kentte
olsa bile, kaçýnýlmaz olarak (geçici, kýsmi, arýzi olsa bile) devletin
bütün iþlerini yönetmek zorunda kalacaktýr, ve kiþinin kafasýný kanadýnýn altýna sokarak bunu görmeyi reddetmesi akýlsýzlýðýn en büyüðüdür. Bu hükümet sekiz saatlik iþgününü yasalaþtýrmak, fabrikalarda iþçi müfettiþlikleri kurmak, özgür genel eðitimi saðlamak,
yargýçlarýn seçimle atanmalarýný saðlamak, köylü komiteleri kurmak
vb. zorundadýr; tek sözcükle, kuþkusuz, bir takým reformlar yapmak
zorundadýr. Bu reformlarý ayaklanmanýn yayýlmasýna yardým
olarak nitelendirmek, sözcük oyunlarý yapmak ve mutlak bir açýklýk gerektiren bir konuda, bilerek büyük karýþýklýklara yolaçmak
demektir.

Yeni-Ýskra konferansý kararýnýn sonuç bölümü, partimizde
yeniden canlanmýþ bulunan bellibaþlý ekonomist eðilimlerin
eleþtirisine yeni bir þey getirmiyor, ama yukarda söylenenleri biraz
farklý bir açýdan betimliyor. [sayfa 94]
Kararýn bu sonuç bölümü þöyledir:
Yalnýzca bir durumda sosyal-demokrasi kendi inisiyatifine
dayanarak, gücünü, iktidarýn ele geçirilmesine ve olabildiðince uzun
süre elde tutmasýna yalnýzca bir durumda yani, devrimin, sosyalizmin gerçekleþmesi için koþullarýn daha þimdiden belli [?] bir olgunluk düzeyine ulaþmýþ olduðu Batý Avrupanýn geliþmiþ ülkelerine
yayýlmasý durumunda yöneltmelidir .Bu durumda Rus devriminin
sýnýrlý tarihsel kapsamý önemli ölçüde geniþletilebilir ve sosyalist
reformlar yoluna girme olasýlýðý o zaman ortaya çýkar.
Taktiklerini tüm devrimci dönem boyunca, Sosyal-Demokrat Partinin devrimin geliþimi içersinde birbirlerini izleyecek olan
büyük hükümetler karþýsýnda, aþýrý devrimci muhalefet durumunu
koruyacaðý beklentisine dayandýrarak, sosyal-demokrasi, eðer kendi
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eline geçecek olursa [??] hükümet gücünü kullanmakta kendisini
en iyi bir biçimde hazýrlayabilecektir.
Buradaki temel düþünce, birçok kez Vperyod tarafýndan formüle edilmiþ olan ve sosyal-demokrasinin demokratik bir devrimdeki kesin zaferinden, yani proletaryanýn ve köylülüðün devrimci
demokratik diktatörlüðünden (Martinov gibi) korkulmamasý gerektiðidir, çünkü böyle bir zafer, Avrupayý harekete geçirmemizi saðlayabilecektir; burjuva boyunduruðunu attýktan sonra Avrupanýn
sosyalist proletaryasý da, buna karþýlýk, sosyalist devrimi baþarýya
ulaþtýrmamýza yardýmcý olacaktýr. Ama bakýn yeni-Ýskra bu düþünceyi nasýl da güçsüzleþtiriyor. Ayrýntýlar üzerinde durmayacaðýz;
iktidarýn ele geçirilmesini zararlý taktikler sayan sýnýf bilinçli bir partinin eline iktidarýn geçebilmesi saçma varsayýmý üzerinde durmayacaðýz; Avrupada sosyalizm koþullarýnýn belli bir olgunluk düzeyine
deðil de, genel olarak olgunluk düzeyine ulaþmýþ olduðu [sayfa 95]
olgusu üzerinde durmayacaðýz; parti programýmýzýn sosyalist reform
diye bir þey tanýmayýp yalnýzca sosyalist devrimi tanýdýðý olgusu
üzerinde durmayacaðýz. Vperyodun düþüncesiyle kararda sunulan
düþünce arasýndaki bellibaþlý ve temel farklýlýðý ele alalým. Vperyod,
Rus devrimci proletaryasýnýn önüne aktif bir görev koyuyor: demokrasi savaþýný kazanmak ve bu zaferden, devrimi Avrupaya taþýmak
için yararlanmak. Karar, bizim kesin zafer (yeni-Ýskranýn anladýðý
anlamda deðil) ile Avrupadaki devrim arasýndaki bu ilintiyi kavrayamýyor ve bu yüzden de proletaryanýn görevlerinden, ya da onun
zaferinin getireceði þeylerden deðil, genel olarak olanaklarýn
birinden sözediyor: devrimin yayýlmasý durumunda ... Vperyod,
açýk-seçik ve kesin bir biçimde, hükümet gücünün toplumsal
geliþmenin belli bir evresinde, ivedi olarak neyin gerçekleþtirilebileceðini ve sosyalizm uðruna savaþýmýn demokratik önkoþullarý olarak
önce neyin gerçekleþtirilmesi gerektiðini akýlda tutarak, proletaryanýn çýkarýna nasýl kullanýlabileceðini ve kullanýlmasý gerektiðini
göstermiþtir  ve bu, Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Üçüncü
Kongre kararýnda yer almýþtýr. Burada da karar, kullanmakta kendisini hazýrlayabilecektir deyip, öte yandan bunu nasýl yapabileceðini, kendisini nasýl hazýrlayacaðýný ve ne amaçla kullanacaðýný belirtmediði için onmaz bir biçimde olaylarýn gerisinde kalmaktadýr. Örneðin yeni-iskracýlarýn parti içersindeki yönetici durumlarýndan yararlanmaya kendilerini hazýrlayabileceklerinden kuþkumuz yoktur,
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ama sözkonusu olan, bu yararlanmada, hazýrlanmada geçirdikleri
deneyimlerin bunun gerçekleþmesi yolunda bugüne dek fazla umut
verici olmamýþ olmasýdýr. ...
Vperyod gerçek iktidarý elde tutma olasýlýðýnýn nerede yattýðýný oldukça açýk bir biçimde belirtmiþtir. [sayfa 96] yani proletaryanýn ve köylülüðün devrimci demokratik diktatörlüðünde; karþý-devrimin bütün kuvvetleri karþýsýnda aðýr basabilecek olan, bunlarýn ortak yýðýn gücünde; bunlarýn çýkarlarýnýn demokratik reformlar içersindeki kaçýnýlmaz çakýþmasýnda yatmaktadýr. Burada da
konferans kararý bize olumlu hiçbir þey vermiyor; soruna yan çizmekle kalýyor. Elbette Rusyada iktidarýn elde tutulmasý olanaðý,
Rusyanýn kendi toplumsal güçlerinin bileþimi ile, ülkemizde þimdi
yer almakta olan demokratik devrimin koþullarýyla belirlenmek durumundadýr. Avrupadaki bir proletarya zaferi (devrimin Avrupaya
taþýnmasý ile proletaryanýn zaferi arasýnda hâlâ oldukça büyük bir
farklýlýk vardýr), Rus burjuvazisinin amansýz bir karþý-devrim savaþýmýna giriþmesine yolaçacaktýr ama yeni-iskracýlarýn kararý, önemi
RSDÝPnin Üçüncü Kongre kararýnda deðerlendirilmiþ olan karþýdevrimci güç konusunda tek sözcük söylemiyor. Eðer cumhuriyet
ve demokrasi uðruna savaþýmýmýzda proletaryaya olduðu kadar,
köylülüðe de dayanamamýþ olsaydýk, iktidarý elde tutma umudumuz olmazdý. Ama bu umudu taþýyorsak, devrimin çarlýk üzerindeki
kesin zaferi bize böyle bir olasýlýðý saðlýyorsa, o zaman bunu belirtmeli, bunun gerçeðe dönüþmesi için çaðrýda bulunmalý, ve yalnýzca devrimin Avrupaya taþýnmasý olasýlýðý için deðil, ayný zamanda
devrimin orada olmasý amacýyla pratik sloganlar atmalýyýz. Kuyrukçu sosyal-demokratlar tarafýndan Rus devriminin sýnýrlý tarihsel
kapsamýna deðinilmiþ olmasý, salt bu demokratik devrimin amaçlarýný ve bu devrimde proletaryanýn önder rolünü anlamaktaki yetersizliklerini örtmeye yarar!
Proletaryanýn ve köylülüðün devrimci demokratik. diktatörlüðü sloganýna karþý ileri sürülen itirazlardan biri, bu diktatörlüðün
bir tek iradeyi [sayfa 97] (Ýskra, n° 95) öngörüyor olmasý ve proletaryanýn ve küçük-burjuvazinin bir tek iradesi diye bir þeyin olamayacaðýdýr. Bu itiraz bir tek irade teriminin soyut, metafizik bir yorumuna dayandýðýndan ötürü temelsizdir. Bir tek irade bir konu
üzerinde saðlanýrken bir baþka konu üzerinde saðlanamayabilir.
Sosyalizm sorunlarýnda ve sosyalizm için savaþýmda birliðin bulun-
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mayýþý, demokrasi sorunlarýnda ve cumhuriyet için savaþýmda iradenin tekliðini engellemez. Bunu unutmak, demokratik devrimle sosyalist devrim arasýndaki mantýksal ve tarihsel farklýlýðý unutmak
demek olur. Bunu unutmak, demokratik devrimin tüm halkýn devrimi olmasý özelliðini unutmak demek olur: eðer bu devrim tüm
halkýn ise, bu demektir ki, bu devrimde tüm halkýn gereksinmelerini ye istemlerini karþýladýðý kadarýyla, kesin bir irade birliði
vardýr. Demokratçýlýðýn sýnýrlarýnýn ötesinde, proletaryanýn ve köylü
burjuvazisinin bir tek iradesinden sözedilemez. Aralarýndaki sýnýf
savaþýmý kaçýnýlmazdýr, ama bir demokratik cumhuriyet içersindedir ki, bu savaþýný, halkýn sosyalizm uðruna giriþtiði en derin ve en
yaygýn bir savaþým haline gelecektir. Dünyadaki her þey gibi, proletaryanýn ve köylülüðün devrimci demokratik diktatörlüðünün de
bir geçmiþi, ve bir de geleceði vardýr. Bunun geçmiþi otokrasidir,
serfliktir, monarþidir ve ayrýcalýklardýr. Bu geçmiþe karþý savaþýmda,
karþý-devrimle savaþta proletaryanýn ve köylülüðün irade birliði
olanaðý vardýr, çünkü burada çýkarlarýn birliði vardýr.
Geleceði ise özel mülkiyete karþý savaþýmdýr, ücretli iþçilerin
iþverene karþý savaþýmýdýr, sosyalizm için savaþýmdýr. Burada iradenin birliði olanaksýzdýr.* [sayfa 98] Burada önümüzdeki yol, otokrasiden
cumhuriyete deðil de, küçük-burjuva demokratik cumhuriyetten
sosyalizme doðru uzanýr.
Elbette, bugünkü tarihsel koþullarda, geçmiþin unsurlarý, geleceðin unsurlarý ile içiçe girmiþlerdir; iki yol kesiþmektedir. Ücretli
emeðin özel mülkiyete karþý savaþýmý, otokrasi koþullarýnda da
vardýr; serflikte bile vardýr. Ama bu, hiç de bizi geliþmenin bellibaþlý
aþamalarý arasýndaki mantýksal ve tarihsel ayrýmý yapmaktan alýkoyamaz. Hepimiz burjuva devrim ile sosyalist devrimi karþý karþýya
koruz; hepimiz ikisi arasýnda kesenkes bir ayrýmýn mutlak zorunluluðu konusunda direniriz; ama tarihin akýþý içersinde, bu iki devrimin tek tek özgün unsurlarýnýn içiçe geçmiþ olduklarý yadsýnabilir
mi? Avrupada demokratik devrimler dönemi birtakým sosyalist hareketler ve sosyalizmi kurma yolundaki giriþimlerle karþýlaþmadý
mý? Ve Avrupadaki geleceðin sosyalist devrimi, demokrasi alanýn* Özgürlük koþullarýnda daha yaygýn ve hýzlý olan kapitalizmin geliþmesi, irade birliðine
kaçýnýlmaz olarak kýsa zamanda son verecektir, karþý-devrim ve gericilik ne denli erken
ezilirse, bu da o denli çabuk olacaktýr.
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da geride býrakýlmýþ olan bir sürü tamamlanmamýþ þeyi tamamlamak zorunda kalmayacak mýdýr?
Bir sosyal-demokrat, proletaryanýn, kaçýnýlmaz olarak, sosyalizm uðruna, en demokratik ve cumhuriyetçi burjuvaziye ve küçükburjuvaziye karþý sýnýf savaþýmý açmak zorunda olduðunu bir an
için bile olsun unutmamalýdýr. Bu, her türlü kuþkunun ötesindedir.
Öyleyse, sosyal-demokrasinin ayrý, baðýmsýz ve tamamen bir sýnýf
partisinin mutlak zorunluluðu da, her türlü kuþkunun ötesindedir.
Öyleyse, burjuvaziyle birlikte ortak bir darbe vurma taktiklerimizin geçici niteliði ve bir düþmaný kollar gibi müttefikimizi de
sýký bir biçimde kollama görevi de her türlü kuþkunun ötesindedir
vb.. Bununla birlikte, bundan, kalýmsýz ve geçici olsa bile, bugünkü durumda, hayati olan görevleri unutmak, yokumsamak ya da
görmezlikten gelmemiz [sayfa 99] gerektiði yolunda çýkarsamalar
yapmak, saçmalýk ve gericilik olur. Otokrasiye karþý savaþým, sosyalistler için geçici ve kalýmlý olmayan bir görevdir, ama herhangi bir
þekilde bu görevi görmezlikten gelmek ya da savsaklamak, sosyalizme ihanete ve gericiliðe hizmet etmeye varýr. Proletaryanýn ve
köylülüðün devrimci demokratik diktatörlüðü, kuþkusuz, yalnýzca
kalýmlý olmayan, geçici bir sosyalist amaçtýr, ama bu amacý demokratik devrim dönemi içersinde savsaklamak düpedüz gericiliktir.
Somut siyasal amaçlar, somut koþullar içersinde belirlenmelidir. Her þey görelidir, her þey akýp gider ve her þey deðiþir. Alman
sosyal-demokrasisi, cumhuriyet istemini programýna koymuyor.
Almanyada durum öyledir ki, bu sorun pratikte sosyalizm sorunundan ayrýlamaz (Engels, Almanya için, 1891 Erfurt Programýnýn38
taslaðýný yorumlarken cumhuriyetin ve cumhuriyet için savaþýmýn
öneminin küçümsenmesine karþý uyarýlarda bulunmuþ olsa bile!).
Rus sosyal-demokrasisinde cumhuriyet isteminin program ve ajitasyon dýþý býrakýlmasý diye bir sorun hiçbir zaman olmamýþtýr bile,
çünkü ülkemizde cumhuriyet sorunu ile sosyalizm sorunu arasýnda
ayrýlmaz bir bað olduðu sorunu bizde sözkonusu edilemez. 1898in
Alman sosyal-demokratýnýn cumhuriyet sorununa özel bir aðýrlýk
vermemiþ olmasý oldukça doðaldý ve bu, ne bir þaþkýnlýða ve ne de
bir suçlamaya neden olabilir. Ama 1848de cumhuriyet sorununu
arka plana iten bir Alman sosyal-demokratý düpedüz bir devrim
haini olurdu. Soyut gerçek diye bir þey yoktur. Gerçek, her zaman
somuttur.
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Rus otokrasisine karþý savaþýmýn son bulacaðý ve Rusyada
demokratik devrim döneminin geçmiþte kalacaðý bir zaman gelecektir; o zaman, proletaryanýn ve köylülüðün demokratik diktatörlük vb. konusunda [sayfa 100] irade birliðinin sözünü etmek bile gülünç olacaktýr. O zaman geldiðinde, proletaryanýn sosyalist diktatörlüðü sorununa doðrudan deðineceðiz, ve bundan daha ayrýntýlý bir
biçimde sözedeceðiz. Þimdilik ileri sýnýfýn partisi, demokratik devrimin çarlýk üzerindeki kesin zaferi uðruna en etkin bir biçimde savaþým vermeden yapamaz Ve kesin bir zafer, proletaryanýn ve köylülüðün devrimci demokratik diktatörlüðünden baþka bir anlama
gelmez.
Not39
1) Okura, Ýskra ile Vperyod arasýndaki polemikte, Ýskranýn,
diðer þeyler yanýnda, Engelsin Ýtalyan reformistlerinin (gelecekteki) önderi Turatiyi demokratlýk devrim ile sosyalist devrimin birbirine karýþtýrýlmasýna karþý uyardýðý mektuba40 deðindiðini anýmsatýrýz.
1894 Ýtalyasýnýn siyasal durumu konusunda yazan Engels, Ýtalyada
yaklaþmakta olan devrimin bir küçük-burjuva devrim, demokratik
devrim olduðunu, sosyalist devrim olmadýðýný belirtmiþtir. Ýskra,
Vperyodu Engelsin ortaya attýðý ilkeden ayrýlmakla suçlamýþtýr. Bu
suçlama haksýzdý, çünkü bir tüm olarak Vperyod (n° 14), 19. yüzyýl
devrimlerindeki üç esas kuvvet arasýndaki ayrým konusundaki
Marxýn teorisinin doðruluðunu tümüyle kabul etmiþtir. Bu teoriye
göre, eski düzene karþý, otokrasiye, feodalizme ve serflik sistemine
karþý, þu güçler karþý çýkarlar: 1° liberal büyük burjuvazi, 2° radikal
küçük-burjuvazi, 3° proletarya. Birincisi anayasal monarþiden baþka
bir þey için savaþmaz; ikincisi demokratik bir cumhuriyet için savaþýr; üçüncüsü sosyalist devrim için savaþýr. Küçük-burjuvazinin eksiksiz bir demokratik devrim için savaþýmýný proletaryanýn sosyalist
devrim için savaþýmýyla birbirine karýþtýrmak, sosyalistleri siyasal
iflas tehlikesiyle karþý karþýya [sayfa 101] getirir. Marxýn bu konudaki
uyarýsý tamamen haklýdýr. Ama, iþte salt bu yüzdendir ki, devrimci
komünler sloganý hatalýdýr, çünkü tarihin kaydettiði komünlerin
asýl hatasý, demokratik devrim ile sosyalist devrimi birbirlerine
karýþtýrmalarý idi. Öte yandan proletaryanýn ve köylülüðün devrimci
demokratik diktatörlüðü sloganýmýz, bizi bu yanýlgýya karþý tamamen korumaktadýr. Salt demokratik bir devrimin sýnýrlarýný doðru-
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dan aþamayan bir devrimin tartýþma götürmez burjuva niteliðini
kabul ederken, sloganýmýz, bu belirli devrimi ilerletir ve ona proletaryaya en yararlý olacak biçimler vermeye çalýþýr; bunun sonucu
olarak, proletaryanýn daha sonraki sosyalizm uðruna savaþýmýnda
en büyük baþarýyý elde etmesi için, demokratik devrimi en son
sýnýrýna kadar götürmeye çalýþýr. [sayfa 102]
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ONBÝR
RSDÝPNÝN ÜÇÜNCÜ KONGRESÝNÝN
BAZI KARARLARI ÝLE KONFERANSINKÝLER
ARASINDA KABA BÝR KARÞILAÞTIRMA

GEÇÝCÝ devrim hükümeti sorunu, þu sýrada, sosyal-demokrat
.hareketin taktiksel sorununun eksenini oluþturur. Konferansýn öteki
kararlarý üzerinde ayný ayrýntý ile durmanýn, ne olanaðý ne de gereði
vardýr. Biz, burada, RSDÝPnin Üçüncü Kongresinin kararlarý ile konferans kararlarýnýn taktiksel eðilimleri arasýndaki yukarda tahlil edilmiþ bulunan ilke farklýlýklarýný doðrulayan bazý noktalara kýsaca
deðinmekle yetineceðiz.
Devrimin arifesinde hükümetin taktiklerine karþý takýnýlacak tutum sorununu ele alalým. RSDÝPnin Üçüncü Kongresinin
kararýnda bu soruna bir kez daha kapsamlý bir yanýt bulacaksýnýz.
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Bu karar belirli anýn [sayfa 103] bütün deðiþik koþullarýný ve görevlerini
gözönünde tutmaktadýr: hükümetin ödünlerinin ikiyüzlülüðünün
açýða vurulmasý; halký temsil etmenin karikatürümsü biçimlerinden yararlanma; iþçi sýnýfýnýn ivedi istemlerinin (ki, sekiz saatlik iþgünü, bunlarýn baþýnda gelir) devrimci bir biçimde gerçekleþtirilmesi, ve ensonu, kara-yüzlere karþý koyma. Konferansýn
kararlarýnda bu sorun birçok kesimlerde parça parça ele alýnmaktadýr: gericiliðin karanlýk güçlerine karþý koymaya, öteki partilere
karþý alýnacak tutum konusundaki kararýn yalnýzca giriþ kýsmýnda
deðiniliyor. Temsili organlar için yapýlan seçimlere katýlma, çarlýðýn
burjuvaziyle uzlaþmasýndan ayrý olarak ele alýnmaktadýr. Devrimci yollarla sekiz saatlik iþgününün gerçekleþtirilmesi için çaðrýda
bulunacaðý yerde, Ekonomik Savaþým Üzerine gösteriþli baþlýðýný
taþýyan özel karar, (Rus toplumsal yaþamýnda emek sorununun
merkezi bir yer tuttuðu yolunda gösteriþli ve son derece aptalca
tümceciklerden sonra) sekiz saatlik iþgününün yasalaþtýrýlmasý
için yürütülen kampanyanýn eski sloganlarýný yine]emekten baþka
bir þey yapmýyor. Bu sloganýn, içinde bulunduðumuz þu sýradaki
yetersizliði ve eskimiþliði, kanýt gerektirmeyecek kadar açýktýr .
Açýk siyasal eylem sorunu. Üçüncü Kongre, eylemlerimizde, yakýn gelecekte yapýlacak köklü deðiþikliði gözönünde tutmaktadýr. Gizli eylemler ve yeraltý örgütlenmesinin geliþmesi, hiçbir þekilde
terkedilmemelidir: bu, polisin ekmeðine yað süren ve hükümetin
son derece iþine gelen bir þey olur. Ama ayný zamanda açýk eylem
üzerinde de düþünmek zorundayýz. Böyle bir eylemin uygun biçimleri ve bunun gerektirdiði daha az gizli özel organlar, bu amaç
için zaman geçirmeden hazýrlanmalýdýr. Bunlarý Rusyada gelecekteki açýk Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin üsleri haline [sayfa 104] olabildiðince dönüþtürmek amacýyla, legal ve yarý-legal derneklerden
yararlanýlmalýdýr.
Burada da konferans, sorunu parçalýyor ve herhangi bir kapsamlý slogan getiremiyor. Göze çarpan þey, legal olarak faaliyet
gösterecek yazarlar oluþturulmasý yolunda Tertip Komitesine verilen gülünç yönergedir. Bunun dýþýnda iþçi sýnýfý hareketinin desteklenmesini kendilerine amaç edinmiþ demokratik gazetelerin etkimiz
altýna alýnmasý yolunda, tümüyle saçma bir karar da vardýr .Bu,
Osvobojdenye eðiliminde olan bütün legal liberal gazetelerimizin
hepsinin de iddia ettikleri amaçtýr. Neden Ýskra yazýkurulunun ken-
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disi, verdiði öðüdü gerçekleþtirmekte bir adým atmaz ve Osobojdenyenin sosyal-demokrat etki altýna nasýl gireceðinin örneðini
bize göstermez? Legal olarak varlýðýný sürdüren derneklerden parti
üsleri kurmakta yararlanmak sloganý yerine, bize önce yalnýzca
(içlerinde parti üyelerinin etkin olmalarý gereken) sendikalar konusunda özel öðütçükler ve ikinci olarak iþçilerin devrimci örgütlerine = resmi olmayarak kurulan örgütlere = devrimci iþçi
kulüplerine önderlik etme öðüdü verilmektedir. Bu kulüpler nasýl
resmi olmayarak kurulan örgütler olarak sýnýflandýrýlabilir, ve bu
kulüpler gerçekte nedir  ancak Allah bilir. Yüksek bir parti organýndan kesin ve açýk yönergeler yerine, bize, geliþigüzel serpiþtirilmiþ
bazý düþünceler ve kalem adamlarý tarafýndan yapýlan kaba-saba
taslaklar sunuluyor. Partinin bütün çalýþmalarýný tümüyle yeni bir
temele kaydýrmaya baþladýðýný gösteren herhangi kesin bir tablo
yok.
Köylü sorunu, parti kongresi ve konferans tarafýndan tümüyle farklý yollarda sunulmuþtur. Kongre, köylü hareketine karþý
tutum konusunda; konferans ise, köylüler arasýnda çalýþma konusunda bir karar [sayfa 105] almýþtýr. Birinde aðýrlýk, çarlýða karþý
savaþýmýn genel ulusal çýkarlar çerçevesi içersinde, tüm devrimci
demokratik harekete önderlik etme görevine verilmiþtir. Ôteki durumda aðýrlýk, toplumun belli bir kesimi içersinde çalýþmaya indirgenmiþtir yalnýzca. Birinci durumda, her türlü demokratik deðiþimleri gerçekleþtirmek için, devrimci köylü komitelerinin ivedilikle
örgütlendirilmesi çaðrýsýnda bulunan ajitasyonun esas pratik sloganý
ileri sürülmüþtür. Öteki durumda, komitelerin örgütlendirilmesi
istemi, kurucu bir meclise sunulacaktýr. Bu kurucu meclisi niye
bekleyelim ki? Bu, gerçekten de kurucu bir meclis olacak mýdýr?
Devrimci köylü komitelerinin önceden ya da onunla birlikte
kurulmasý saðlanmadan, kurucu meclis saðlam olabilir mi? Konferans bütün bu sorularý gözden kaçýrýyor. Bütün kararlarý, incelemekte olduðumuz þu genel düþünceyi yansýtýyor  yani burjuva
devrimde yalnýzca kendi özel iþimizi yapmalý, bütün demokratik
harekete önderlik etme ve bu hareketi baðýmsýz olarak yönetme
amacýna yönelmemeliyiz. Týpký ekonomistlerin, sosyal-demokratlarýn ekonomik savaþým vermeleri, liberallerin ise siyasal savaþým
vermeleri yolundaki sürekli olarak düþtükleri yanýlgý gibi, yeni-Ýskra
yandaþlarý da, bütün uslamlamalarýnda, bizim burjuva devrimin
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yolundan çekilip sessizce bir köþede oturmamýz, burjuvazinin ise
devrimi etkin bir biçimde yürütmesi yolundaki düþünceye saplanýp
kalmaktadýrlar.
En sonu, öteki partilere karþý alýnacak tutum konusundaki
karar da gözden kaçýrýlmamalýdýr. RSDÝPnin Üçüncü Kongresinin
kararý, kurtuluþu amaçlayan burjuva hareketinin her türlü sýnýrlýlýðý,
ya da kötü burjuva ile iyi burjuvazi arasýnda bir ayrým yapmanýn
her türlü örneðini her kongrede sýralamak gibi safça bir düþünceyle
oyalanmaksýzýn, böylesine bir [sayfa 106] sýnýrlýlýðý ve yetersizliði sergilemekten sözetmektedir. Starover tarafýndan yapýlan yanlýþlýðý yineleyen konferans, böyle bir ayrýmý inatla aramýþ ve ünlü turnusol
kaðýdý teorisini geliþtirmiþtir. Starover çok güzel bir düþünceden
burjuvaziye, olabilecek en sert koþullarý sunma düþüncesinden
yola çýkmýþtý. Ancak, tasvip, uzlaþma ve benzeri þeyleri hak eden
burjuva demokratlarla, bunlarý hak etmeyenler arasýnda önceden
bir ayrým yapma giriþiminin geliþmeler karþýsýnda  derhal iþe yaramaz hale gelen ve proleter sýnýf bilincine karýþýklýk sokan bir formüle yolaçtýðýný unutmaktadýr. Aðýrlýk, savaþým içersindeki gerçek
birlikte, açýklamalara, vaatlere ve sloganlara kaydýrýlmýþtýr. Starover, genel ve eþit oy, tek dereceli ve gizli seçimin böyle bir radikal
slogan olduðunu savunuyordu. Aradan iki yýl geçmeden, turnusol
kaðýdýnýn iþe yaramadýðý anlaþýldý ve genel seçim sloganý, sosyaldemokrasiye yakýnlaþmak þöyle dursun, tam tersine, salt bu slogan
aracýlýðýyla iþçileri yanlýþ yola götürmek ve onlarý sosyalizmden saptýrmak yolunda çaba gösteren Osvobojdenyi tarafýndan devralýndý.
Þimdi de, yeni-iskracýlar daha da sert koþullar öne sürmektedirler. Çarlýðýn düþmanlarýndan, halkýn kendi kendisini silahlandýrmasýna etkin bir biçimde katýlmalarýna kadar varan, örgütlenmiþ proletaryanýn kararlý her hareketini etkin ve açýk bir biçimde
[!?] desteklemelerini vb. istiyorlar. Bu ayrým çok daha ötelere de
götürülmüþtür  ama her þeye karþýn bu ayrým, gene daha þimdiden
eskimiþtir ve yararsýzlýðýný bir anda gözler önüne sermektedir. Örneðin neden bir cumhuriyet sloganý yoktur? Nasýl oluyor da sosyaldemokratlar, kastlar ve monarþi sisteminin bütün temellerine karþý
amansýz devrimci savaþýn çýkarlarý uðruna burjuva demokratlardan, cumhuriyet uðruna [sayfa 107] savaþým dýþýnda her þeyi isteyebiliyorlar? Bu sorunun salt eleþtiri olsun diye ortaya atýlmadýðý, yeni-iskracýlarýn yanýlgýlarýnýn hayati siyasal önem taþýdýðý Rus Kurtuluþ
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Birliði tarafýndan tanýtlanmýþtýr (bkz: Proletari, n° 4).* Bu çarlýk
düþmanlarý, yeni-Ýskra yandaþlarýnýn bütün koþullarýný sözcüðü
sözcüðüne yerine getireceklerdir. Ama gene de, bu Rus Kurtuluþ
Birliðinin programýnda (ya da programsýzlýðýnda) Osvobojdenye
anlayýþýnýn egemen olduðunu ve Osvobojdenye grubunun onu
kolaylýkla yedeðine alabileceðini gösterdik. Bununla birlikte,
kararýnýn sonuç bölümünde konferans, sosyal-demokrasinin, halkýn ikiyüzlü dostlarý olarak liberal ve demokratik bir bayrak dalgalandýrmalarýna karþýn, proletaryanýn devrimci savaþýmýna gerçek
bir destek saðlamayý kabul etmeyen bütün siyasal partilere karþý
çýkmaya devam edeceðini ilan ediyor. Rus Kurtuluþ Birliði bu
desteði saðlamamak þöyle dursun, bu desteði inatla sürdürüyor.
Bu, bu birliðin önderlerinin kurtuluþçu olsalar bile, halkýn ikiyüzlü
dostlarý olmadýklarýnýn güvencesi midir?
Görüyorsunuz: önceden koþullar icat ederek ve heybetli
güçsüzlüklerinin getirdiði gülünç istemler öne sürerek, yeni-iskracýlar, bir anda kendilerini gülünç bir duruma sokmuþlardýr. Öne
sürdükleri koþullar ve istemler, yaþayan gerçeklerle deðerlendirildiklerinde, hemen yetersizliklerini ortaya koymaktadýrlar. Formüller peþinde koþmalarý boþunadýr, çünkü hiçbir formül, [sayfa 108] burjuva demokratlarýn ikiyüzlülüklerinin, tutarsýzlýklarýnýn ve dargörüþlülüklerinin bütün çeþitli görünümlerini kucaklayamaz. Bu, bir
turnusol kaðýdý, formüller, ya da yazýlý ve basýlý istemler sorunu
deðildir, ne de halkýn dostlarýnýn ikiyüzlü olanlarý ile içten olanlarý arasýnda önceden bir ayrým yapma sorunudur; bu, burjuva demokrasisi tarafýndan atýlmýþ olan her kararsýz adýmýn sosyal-demokratlar tarafýndan ardý gelmez eleþtirileri, savaþým içinde gerçek birlik sorunudur. Demokratik deðiþimde çýkarý olan bütün
toplumsal güçlerin gerçek bütünleþmeleri için gerekli olan, konferansýn öylesine býkmaz ve öylesine boþ bir biçimde emek verdiði
maddeler deðil, gerçek devrimci sloganlar ortaya atabilme yetisi* 4 Haziran 1905te çýkan Proletari n° 4, Yeni Bir Devrimci Ýþçi Derneði baþlýðýný
taþýyan uzun bir makale içeriyordu. Bu makale, Rus Kurtuluþ Birliði adýný almýþ olan ve
bir ayaklanma yoluyla kurucu bir meclis toplamayý kendisine amaç edinmiþ bulunan bu
birlik tarafýndan yapýlmýþ çaðrýlarýn içeriðini vermekteydi. Makale, ayrýca, sosyaldemokratlarýn bu tür partiden ayrý birliklere karþý olan tutumunu da tanýmlamaktadýr. Bu
birliðin ne ölçüde varolduðu ve devrimde oynadýðý rolün ne olduðu bizim için tamamen
bir bilinmezdir. [Yazarýn 1907 baskýsýna notu.]
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dir. Bunun için, devrimci ve cumhuriyetçi burjuvaziyi proletaryanýn
düzeyine çýkaracak o!an sloganlar gereklidir, proletaryanýn amaçlarýný monarþist burjuvazinin düzeyine indirgeyen deðil. Bunun için
gerekli o!an, ayaklanmaya en etkin bir biçimde katýlmaktýr, ivedi
ayaklanma görevine safsatalarla yan çizmek deðil. [sayfa 109]
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ONÝKÝ
EÐER BURJUVAZÝ YÜZ ÇEVÝRECEK OLURSA
DEMOKRATÝK DEVRÝMÝN KAPSAMI
DARALIR MI?

YENÝ-ÝSKRACILARIN Kafkasya Konferansýnda kabul edilen
ve Ýskra tarafýndan yayýnlanan kararlarýn bir kopyasý elimize geçtiðinde, yukardaki satýrlar yazýlmýþ bulunmaktaydý. Gayret etmiþ olsaydýk bile, bundan daha iyi bir pour la bonne bouche (daha lezzetli
bir lokma) bulamazdýk.
Ýskra yazarlarý çok haklý olarak þöyle diyorlar: Taktiðin temel
sorunlarý konusunda, Kafkasya Konferansý da, Tüm-Rusya Konferansýnýn [yani yeni-Ýskra grubunun] kabul ettiði karara benzer [doðrudur!] bir karara varmýþtýr. Sosyal-demokrasinin geçici bir devrim
hükümetine karþý tutumu sorunu, Kafkasyalý [sayfa 110] yoldaþlar tara-
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fýndan Vperyod grubu ve sözde-kongreye katýlan delegeler tarafýndan savunulan yeni yönteme en açýk muhalefet havasýnda çözüme baðlanmýþtýr.2 Kabul etmek gerekir ki, bir burjuva devrimde
proleter partinin taktiklerinin konferans tarafýndan formülasyonu,
en uygun olanýdýr.
Doðru olan doðrudur. Hiç kimse yeni-Ýskra grubunun temel
yanýlgýsýnýn bundan daha uygun formülasyonunu veremezdi. Bu
formülasyonu, önce parantez içersinde çiçeklerine, daha sonra da
meyvelerine deðinerek eksiksiz aktaracaðýz.
Yeni-Ýskra yandaþlarýnýn Kafkasya Konferansý tarafýndan
alýnan geçici hükümet. konusundaki kararý þöyledir:
Proletarya içersinde sosyal-demokratik bilinci derinleþtirecek [elbette! þunu eklemeliydiler: Martinovvari!  yalnýzca bilinci
daha da derinleþtirmek için mi, cumhuriyet kurmak için deðil mi?
Ne de derin bir devrim anlayýþý!] ve geliþmekte olan burjuva devlet
sistemini eleþtirmek için partinin tam bir özgürlüðe kavuþmasýný
güvence altýna alacak biçimde devrimci durumdan yararlanmanýn
bizim görevimiz olduðunu gözönünde tutan konferans [iþimiz
cumhuriyet kurmak deðilmiþ! Ýþimiz yalnýzca eleþtiri özgürlüðü elde
etmekmiþ. Anarþist düþüncelere kapýlýnca anarþist bir dil kullanýlýr:
burjuva devlet sistemi!], bir sosyal-demokrat geçici hükümetin
kurulmasýna ve böyle bir hükümete katýlmaya karþý olduðunu
[Ýspanya devriminden on ay önce bakunincilerin41 aldýðý ve Engelsin
deðindiði kararý anýmsayýnýz; bkz: Proletari, n° 3]42 bildirir ve devlet
sistemini demokratlaþtýracak uygun önlemleri [!?] saðlamak üzere
geçici burjuva hükümeti üzerinde dýþarýdan [tepeden deðil, alttan]
baský yapmanýn en uygun yol olduðunu kabul eder. Konferans,
sosyal-demokratlar [sayfa 111] tarafýndan geçici bir hükümet oluþturulmasýnýn, ya da böyle bir hükümete katýlmalarýnýn, bir yandan SosyalDemokrat Partiye karþý proletarya yýðýnlarýnda umutsuzluða ve partiden uzaklaþmalarýna yolaçacaðýna, çünkü iktidarý ele geçirmiþ
olmalarýna karþýn, sosyal-demokratlar, sosyalizmi kurmak da dahil
olmak üzere, iþçi sýnýfýnýn ivedi gereksinmelerini karþýlayamayacaðýna [cumhuriyet ivedi bir gereksinme deðilmiþ! Kararýn yazarlarý
büyük bir bilisizlik içinde burjuva devrimine katýlmayý reddediyorlarmýþçasýna, tamamen anarþist bir dil kullandýklarýnýn farkýnda
deðillerdir!], ve öte yandan da, b u r j u v a s ý n ý f l a r ý n d e vr i m d e n y ü z ç e v i r e c e ð i n e, v e b ö y l e c e
de
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devrimin kapsamýnýn daralacaðýna neden
o l a c a ð ý n a i n a n ý r.
Ýþte sorunun düðüm noktasý budur. Anarþist düþüncelerin
en katýksýz oportünizmle içiçe geçtiði yer burasýdýr (Batý-Avrupa
bernþtayncýlarýnda da durum hep böyledir). Düþünün bir: bu adamlar, burjuvazinin devrime yüz çevireceði ve böylece de devrimin
kapsamýnýn daralacaðý gerekçesiyle, geçici bir hükümete katýlmayacaklar! Gerçekten, burada, bir tüm olarak katýksýz ve tutarlý bir
biçimiyle, yeni-Ýskra felsefesiyle karþý karþýyayýz: devrim bir burjuva devrim olduðuna göre, burjuva darkafalýlýðýnýn önünde eðilmeli
ve ona yol açmalýyýz. Kýsmen de olsa, bir an için bile olsa, hükümete katýlýrsak burjuvazi devrime yüz çevirebilir diye kaygýya kapýlacak olursak, bu, bizim devrimin önderliðini, tümüyle burjuva
sýnýfa teslim etmemiz demektir. Böylelikle, burjuvazi, devrime yüz
çevirmesin diye, proletaryayý, (eksiksiz bir eleþtiri özgürlüðünü
elde tutarken!!) tümüyle burjuvazinin vesayeti altýna sokmuþ, proletaryayý ýlýmlý ve uysal olmaya zorlamýþ oluyoruz. Burjuvazi yüz
çevirmesin diye proletaryanýn [sayfa 112] en hayati gereksinmelerini,
yani siyasal gereksinmelerini ki ekonomistler ve onlara öykünenler bu gereksinmeleri hiçbir zaman anlamamýþlardýr iðdiþ etmiþ
oluyoruz. Demokrasinin, proletaryanýn istemlerini kucaklayacak
ölçüde gerçekleþtirilmesi uðruna, devrimci savaþým platformundan, (yüz çevirmesin diye) ilkelerimiz pahasýna, devrime ihanet
ederek, burjuvazinin rýzasýný satýn alarak, burjuvaziyle pazarlýk platformuna geçmiþ oluyoruz.
Kafkasyalý yeni-iskracýlar, iki kýsa satýr içersinde, devrime
ihanetin ve proletaryayý burjuva sýnýfýn zavallý bir eklentisi haline
dönüþtürme taktiðinin özünü ifade etmeyi becerebilmiþlerdir. YeniÝskra eðiliminin yukarda çýkarsadýðýmýz yanýlgýlarýnýn þimdi açýk ve
belirli bir ilke, yani monarþist burjuvazinin kuyruðuna takýlma ilkesi düzeyine yükseltildiðini görüyoruz. Cumhuriyetin kurulmasý, burjuvazinin yüz çevirmesine yolaçacaðýna göre (ve daha þimdiden
yüz çevirmektedir  Bay Struve bir örnektir), kahrolsun cumhuriyet
uðruna savaþým. Proletaryadan gelecek her etkin ve tutarlý demokratik istem her zaman ve dünyanýn her yerinde burjuvazinin yüz
çevirmesine yolaçtýðýna göre  inlerinize çekilin iþçiler; yalnýzca dýþtan eylem yapýn; burjuva devlet sisteminin araçlarýný ve silahlarýný devrimin çýkarlarý uðruna kullanmayý düþlemeyin; eleþtiri
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özgürlüðünüzü koruyun, o kadar!
Bunlarýn burjuva devrim terimini anlayýþ biçimlerindeki
temel yanýlgý suyüzüne çýkmýþtýr. Bu terimin Martinov ya da yeniÝskra anlayýþý, doðrudan doðruya proletaryanýn davasýnýn burjuvaziye satýlmasýna varýr.
Eski ekonomizmi unutmuþ olan ve onu incelemeyen, ya da
anýmsamayanlar, ekonomizmin bugünkü yeniden canlanýþýný anlamakta güçlük çekeceklerdir. [sayfa 113] Bernþtayncý Credoyu43 anýmsayýnýz. Salt proleter görüþ açýsýndan ve programýndan Credonun
yazarlarý þu sonuçlara varmýþlardýr: biz sosyal-demokratlar, ekonomiyle, iþçi sýnýfýnýn gerçek davasýyla, her türlü siyasal oyunlarla,
sosyal-demokrat çalýþmanýn gerçekten daha da derinlik kazanmasýyla uðraþmalýyýz. Siyaset, liberaller içindir. Tanrý, bizi, devrimcilike düþmekten koru sun: yoksa burjuvazi yüz çevirir. Credoyu,
ya da Raboçaya Mýysl, n° 9un Ekini (Eylül 1899)44 baþtan sona
yeniden okumuþ olanlar, bu uslamlamanýn tüm geliþimini göreceklerdir.
Ama büyük Rus devriminin tümünün deðerlendirilmesine uygulandýðýnda, bugün de, daha geniþ ölçüde, ayný þeyle karþý
karþýyayýz  ne yazýk ki bu, ortodoks darkafalýlýðýn teorisyenleri tarafýndan daha baþtan bayaðýlaþtýrýlmýþ ve gülünçlüðe indirgenmiþtir!
Biz sosyal-demokratlar, eleþtiri özgürlüðü ile, sýnýf bilincini daha da
derinleþtirmekle, dýþardan eylemle uðraþmalýyýz. Onlar, burjuva sýnýflar, eylem özgürlüðüne, devrimci (siz, liberal deyiniz) önderlik
için boþ bir alana, tepeden reform yapma özgürlüðüne sahip olmalýdýr.
Marksizmin bu bayaðýlaþtýrýcýlarý, Marxýn eleþtiri silahý yerine, silahýn eleþtirisinin konmasýnýn gereði konusunda söyledikleri
üzerinde hiçbir zaman kafa yormamýþlardýr.45 Marxýn adýný boþ
yere anarak, bunlar, gerçekte, burjuvaziyi serbestçe eleþtiren ve
demokratik bilinci derinleþtiren, ama devrim zamanýnýn bir eylem
zamaný olduðunu, hem tepeden, hem alttan gelen bir eylem zamaný olduðunu anlayamayan Frankfurt burjuvazisinin lafebelerinin havasý içersinde, taktikler konusunda kararlar almaktadýrlar.
Marksizmi safsataya çevirerek, en ileri, en kararlý ve en etkin devrimci sýnýfýn ideolojisini, en geri katmanýn, çetin devrimci demokratik görevlerden kaçýnanlarýn ve bu görevleri Struve [sayfa 114] gibilerinin ellerine terkedenlerin ideolojisine dönüþtürmüþlerdir.
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Eðer sosyal-demokratlar devrimci bir hükümete katýldýklarýndan ötürü, burjuva sýnýflar devrime yüz çevirirlerse, devrimin
kapsamý daralýrmýþ.
Rus iþçileri, þuna bir kulak verin: eðer devrim, sosyal-demokratlardan korkmayan, çarlýk üzerinde bir zafer istemeyip onunla
uzlaþmak isteyen Struveler tarafýndan yapýlýrsa, devrimin kapsamý
daha geniþ olacakmýþ. Eðer yukarda özetlenen iki olasý sonuç gerçekleþirse, yani monarþist burjuvazi otokrasiyle Þipovvari bir anayasa üzerinde anlaþýrsa, devrimin kapsamý daha geniþ olacakmýþ!
Partinin tümüne önderlik etmek için kararlara böylesine yüzkýzartýcý þeyler yazan, ya da böylesineuygun kararlarý onaylayan
sosyal-demokratlar, marksizmin canlý özünü tümüyle çýkarýp atan
bir yobazlýkla öylesine körleþmiþlerdir ki, bu kararlarýn, bütün öteki
güzel sözleri boþ tümceciklere dönüþtürdüklerinin farkýnda deðillerdir. Bunlarýn Ýskradaki makalelerinden herhangi birini, ya da,
hatta, bizim þu ünlü Martinovun yazdýðý o ünlü kitapçýðý alýnýz 
orada bir halk ayaklanmasý konusunda, devrimi sonuna kadar götürme konusunda, tutarsýz burjuvaziye karþý savaþýmda sýradan
halka güvenme çabasý konusunda þeyler okuyacaksýnýz. Ama bütün
bu mükemmel þeyler, burjuvazinin devrimden soðumasýnýn sonucu olarak devrimin kapsamýnýn daralacaðý düþüncesini kabul
eder etmez, ya da onaylar onaylamaz, zavallý tümcecikler haline
dönüþürler. Ýþte seçenekler þunlardýr baylar: ya halkla birlikte, tutarsýz, çýkarcý ve korkak burjuvaziye karþýn, çarlýða karþý kesin bir zafer kazanmak ve devrimi tamamlamak için çalýþmalýyýz, ya da bu
karþýný kabul etmez ve burjuvazinin devrime yüz çevirebileceðinden korkarýz. [sayfa 115] Ýkinci durumda, proletaryayý ve halký burjuvaziye tutarsýz, çýkarcý ve korkak burjuvaziye satmýþ oluruz.
Sakýn sözlerimi yanlýþ yorumlamaya kalkmayýn. Kasýtlý bir
ihanetle suçlanýyoruz diye feryat ,etmeyin. Hayýr, siz her zaman
bataklýða sürüklendiniz ve sonunda da bu bataklýða battýnýz, týpký
marksizmin derinleþtirilmesi denilen yokuþtan aþaðý dayanýlmaz
ve onarýlmaz bir biçimde ve sonunda bir karþý-devrimci, ruhsuz ve
cansýz entelektüel durumuna gelene dek yuvarlanan ekonomistler
kadar bilinçsizce.
Siz devrimin kapsamýný belirleyen gerçek toplumsal güçler
üzerinde hiç kafa yordunuz mu beyler? Þu sýrada bizim için pek
elveriþli bir geliþme göstermiþ olan, ama bizim için Rusyanýn iç
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güçleri sorunu sözkonusu olduðu sürece, haklý olarak, hepimizin
tartýþma dýþý býraktýðý yabancý siyasal güçleri, uluslararasý birleþmeleri
bir yana býrakalým. Bu iç toplumsal güçleri inceleyin. Devrime karþý
birleþenler, otokrasidir, saraydýr, polistir, bürokrasidir, ordudur ve
bir avuç aristokrasidir. Halkýn öfkesi ne denli büyükse, askeri birlikler o denli güvenilmez olurlar, bürokrasi o denli yalpalar. Üstelik,
burjuvazi, bir bütün olarak, þimdi devrimden yanadýr, özgürlük konusunda ateþli söylevler vermekte ve halk adýna ve hatta devrim
adýna, giderek daha sýk konuþmaktadýr.* Ama biz bütün marksistler, hem teoride, hem de liberallerimizi ve Zemstvo mensuplarýný
ve Osvobojdenye yandaþlarýný günbegün, saatbesaat gözlemlememizden, burjuvazinin devrimi desteklemekte tutarsýz, çýkarcý ve
korkak olduðunu biliyoruz. Burjuvazi, dar, bencil çýkarlarý karþýlanýr
karþýlanmaz, tutarlý demokrasiye yüz çevirir çevirmek (ve bunu
daha[sayfa 116] þimdiden yapmaktadýr!), yýðýn halinde, kaçýnýlmaz
olarak. karþý-devrime, otokrasiye yönelecek, devrime ve halka karþý
dönecektir. Geriye halk, yani proletarya ve köylülük kalýyor: devrimi sonuna kadar götürmede ancak proletaryaya güvenilebilir, çünkü proletarya demokratik devrimin çok ötesine geçer. Bundan ötürüdür ki, proletarya, cumhuriyet uðruna ön saflarda dövüþür ve
burjuvazinin yüz çevirme olasýlýðýný hesaba katma yolundaki aptalca
ve deðersiz öðütleri tiksintiyle reddeder. Köylülük, küçük-burjuva
unsurlarý olduðu kadar, çok sayýdaki yarý-proleterleri de kapsar.
Bu, onu, ayrýca kararsýz yapar ve proletaryayý tam anlamýyla bir
sýnýf partisi içinde toplanmaya zorlar. Ne var ki, köylülüðün kararsýzlýðý burjuvazinin kararsýzlýðýndan temelden ayrýdýr, çünkü bugün
köylülük, özel mülkiyetin baþlýca biçimlerinden biri olan malikane
topraklarýna elkonmasý durumunda olduðu gibi özel mülkiyetin
mutlak korunumuna pek ilgi duymaz. Böylece sosyalist olmayan,
ya da küçük-burjuva olmaktan çýkmayan köylülük, demokratik
devrimin yürekten ve en radikal yanlýsý olabilme yetisine sahiptir.
Köylülük, ancak ona aydýnlýk getiren devrimci olaylarýn akýþý, burjuvazinin ihaneti ve proletaryanýn yenilgisiyle daha olgunlaþmadan
kesintiye uðramayacak olursa, bu duruma gelebilir. Ancak bu
* Kýsa bir süre önce Jaurés tarafýndan LHumanitede46. ve Bay Struve ve tarafýndan
da Osvobojdenye, n° 72de yayýnlanmýþ bulunan Bay Struvenin Jaurése açýk mektubu
bu bakýmdan ilginçtir.
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koþullar altýndadýr ki, köylülük, kaçýnýlmaz olarak devrimin ve cumhuriyetin bir kalesi haline gelir, çünkü ancak tamamýyla baþarýlý bir
devrimdir ki, köylülüðe tarýmsal reformlar kapsamý içine giren her
þeyi verebilir  (sosyalist-devrimcilerin düþündükleri gibi kapitalizmi ortadan kaldýrmak için deðil de) yarý-serfliðin boyunduruðundan, baský ve uþaklýðýn zulmünden kurtulmak için yaþam koþullarýný
meta üretimi sistemi içersinde ne kadar iyileþtirmek mümkünse o
kadar iyileþtirmek için köylülerin istedikleri, düþledikleri ve [sayfa 117]
gerçekten gereksindikleri her þeyi.
Üstelik, köylülüðü devrime baðlayan þey, yalnýzca köklü bir
tarým reformu umudu deðil, genel ve sürekli çýkarlarýdýr da. Proletaryaya karþý savaþým verirken bile, köylülük demokrasiye gereksinme duyar, çünkü ancak demokratik bir sistem, bir yýðýn olarak,
bir çoðunluk olarak onun çýkarlarýný doðru bir biçimde ifade edebilir ve egemenliðini güvence altýna alabilir. Köylülük ne denli aydýnlanýrsa (ve Japonya ile savaþtan bu yana aydýnlanmayý okulla
ölçmeye alýþmýþ olan pek çok kimsenin farkedemediði bir hýzla
aydýnlanmaktadýr), o denli tam bir demokratik devrimden yana,
kararlý ve tutarlý bir tutum takýnýr; çünkü burjuvaziden farklý olarak
halkýn üstünlüðünden korkacak bir þeyi yoktur, tam tersine kazançlarý vardýr. Demokratik bir cumhuriyet, köylülük o safça monarþicilýðini terketmeye baþlar baþlamaz, onun için bir ülkü haline gelir, çünkü (üst borsa odalarý vb. ile birlikte) burjuva borsacýlarýnýn
bilinçli monarþizmi, köylülük için bugün karþý karþýya olduðu ayný
hak yoksunluðu, ayný baský ve ayný bilisizlik demektir, ancak Avrupa
anayasacýlýðý cilasýyla biraz parlatýlmýþtýr o kadar.
Ýþte bunun içindir ki, bir sýnýf olarak burjuvazi, doðal ve kaçýnýlmaz olarak, liberal monarþist partinin kanatlarý altýna sýðýnmak
eðilimindedir, oysa köylülük, yýðýn halinde, devrimci ve cumhuriyetçi partinin önderliði altýna girme eðilimindedir. Ýþte bunun içindir
ki, burjuvazi, demokratik devrimi sonuna kadar götürme yeteneðinde deðildir, oysa köylülük bu yeteneðe sahiptir, ve biz, bütün
çabalarýmýzý onun bu yeteneðine yardýmcý olmaya yöneltmeliyiz.
Bunun çok açýk bir þey olduðu, iþin alfabesi olduðu, bütün
sosyal-demokratlarýn bunu çok iyi anladýklarý yolunda itirazlar yapýlabilir. Hayýr, durum böyle deðildir; [sayfa 118] bu, burjuvazinin devrimden uzak kalmasýnýn sonucu olarak devrimin kapsamýnýn daralacaðýndan sözedebilenler tarafýndan anlaþýlmamýþtýr. Bu gibi kim-
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seler anlamýný kavramaksýzýn ezberledikleri tarým programýmýzýn,
sözcüklerini yinelemektedirler, çünkü eðer öyle olmasaydý, marksist
dünya görüþünden ve programýmýzdan kaçýnýlmaz olarak çýkan,
proletaryanýn ve köylülüðün devrimci demokratik diktatörlüðü kavramýndan korkmazlardý; eðer öyle olmasaydý, büyük Rus devriminin
kapsamýný burjuvazinin gidebileceði sýnýrlarla kýsýtlamazlardý. Bu
gibi kimseler, soyut marksist devrimci laflarýný, somut anti-marksist
ve devrimci olmayan kararlarýyla çürütmektedirler.
Köylülüðün baþarýlý bir Rus devrimindeki rolünü gerçekten
anlayan kimseler, devrimin kapsamýnýn, burjuvazinin ona yüz çevirmesiyle daralacaðýný söylemeyi akýllarýna bile getirmezlerdi. Çünkü aslýnda Rus devrimi, ancak burjuvazi ona yüz çevirdiði ve köylü
yýðýnlarý etkin devrimciler olarak proletaryanýn yanýnda yeraldýðý
zaman burjuva demokratik devrim dönemindeki gerçek kapsamýna kavuþmaya baþlayacak ve olabilecek en geniþ devrimci kapsamýna gerçekten de ulaþacaktýr. Demokratik devrimimizin tutarlý
bir biçimde sonuna kadar varabilmesi için, devrim, burjuvazinin
kaçýnýlmaz tutarsýzlýðýný etkisiz hale getirebilecek güçlere (yani,
Ýskranýn Kafkasyalý yandaþlarýnýn düþüncesizlikleri yüzünden o çok
korktuklarý þeyi, burjuvazinin devrimden yüz çevirmesini saðlayan güçlere) dayanmalýdýr.
Proletarya, kuvvet yoluyla otokrasiyi ezmek ve burjuvazinin
tutarsýzlýðýný etkisiz hale getirmek için köylü yýðýnlarýyla ittifak kurarak, demokratik devrimi sonuna kadar götürmelidir. Proletarya,
kuvvet yoluyla burjuvazinin direncini kýrabilmek için, köylülüðün
ve [sayfa 119] küçük-burjuvazinin kararsýzlýðýný etkisiz hale getirmek
için, halkýn yarý-proleter unsurlarýyla ittifak kurarak sosyalist devrimi
baþarmalýdýr. Yeni-Ýskra grubunun devrimin kapsamý konusunda
bütün tezlerinde ve kararlarýnda o denli dar bir biçimde sunduklarý
proletaryanýn görevleri aslýnda iþte bunlardýr.
Ancak, devrimin kapsamý konusundaki tartýþmalarda sýk
sýk gözden kaçýrýlan bir koþul unutulmamalýdýr. Unutulmamalýdýr
ki, bu, bu sorunun ortaya çýkardýðý güçlükler sorunu deðil, çözümünün nerede ve nasýl bulunacaðý sorunudur. Bu, devrimin yükseliþini güçlü ve yenilmez hale getirmenin zorlaþtýrýlmasý ya da kolaylaþtýrýlmasý sorunu deðil, bu yükseliþi daha da güçlü kýlmak için
ne yapmamýz gerektiði sorunudur. Görüþ ayrýlýðýmýz, eylemlerimizin temel niteliðinde ve eylemlerimizin almasý gereken yön konu-
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sundadýr. Bunu vurguluyoruz, çünkü dikkatsiz ve ilkesiz kimseler
pek sýk bir biçimde, iki farklý sorunu, yani tutulacak yön, yani iki
farklý yoldan birinin seçilmesi ile amacýmýzý gerçekleþtirmenin kolaylýðý, ya da belirli bir yolun bu amaca yakýnlýðýný birbirine karýþtýrmaktadýrlar.
Daha önce bu son soruna hiç deðinmedik, çünkü parti içersinde bu sorun, herhangi bir anlaþmazlýk ya da görüþ ayrýlýðý
yaratmamýþtý. Sorunun kendisi, kuþkusuz, son derece önemlidir
ve bütün sosyal-demokratlarýn en büyük dikkatini gerektirmektedir. Harekete yalnýz iþçi sýnýfý yýðýnlarýný deðil, ayný zamanda .köylü
yýðýnlarýný da sokmadaki güçlükleri unutmak, baðýþlanmaz bir
iyimserlik olur. Bu güçlükler, demokratik devrimi sonuna dek götürme çabalarýný boþa çýkarmýþ, her þeyden çok, tutarsýz ve çýkarcý
burjuvazinin zaferini saðlamýþtýr, çünkü burjuvazi, halka karþý monarþiyi koruma biçiminde sermaye yapmýþ ve ayný zamanda da
liberalizmin ... ya da Osvobojdenye eðiliminin [sayfa 120] masumiyetini korumuþtur. Ama güçlük, olanaksýzlýk demek deðildir. Önemli
olan þey, seçilen yolun doðru bir yol olduðuna inanmaktýr, bu inanç
mucizeler yaratabilen devrimci enerjiyi ve devrimci coþkuyu yüz
kat artýrýr.
Seçilecek yol sorunu konusunda bugünün sosyal-demokratlarý arasýndaki çatlaðýn derinliði, yeni-Ýskra yandaþlarýnýn Kafkasya
kararý ile Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Üçüncü Kongre kararý karþýlaþtýrýldýðýnda hemen ortaya çýkar. Kongre kararý þöyle diyor: burjuvazi tutarsýzdýr ve aksamaksýzýn, bizi devrimin kazanýmlarýndan yoksun býrakmaya çalýþacaktýr. Ýþçi yoldaþlar, iþte bundan
ötürü kavga için daha etkin hazýrlýklar yapýn! Silahlanýn, köylülüðü
kendi yanýnýza kazanýn! Devrim kazanýmlarýný bir savaþým vermeksizin çýkarcý burjuvaziye teslim etmeyeceðiz. Kafkasyalý yeni-Ýskra
yandaþlarýnýn kararý þöyle diyor: burjuvazi tutarsýzdýr ve devrime
yüz çevirebilir. Ýþçi yoldaþlar, iþte bundan ötürü geçici bir hükümete katýlmayý lütfen aklýnýza getirmeyiniz, çünkü, eðer aklýnýza getirecek olursanýz, hiç kuþkusuz, burjuva yüz çevirecek, ve böylece
devrimin kapsamý daralacaktýr.
Bir yan þöyle diyor: tutarsýz burjuvazinin direnmesine ya da
pasif kalmasýna karþýn, devrimi sonuna kadar götürün.
Öteki yan da þöyle diyor: baðýmsýz olarak devrimi sonuna
kadar götürmeyi aklýnýza getirmeyin, çünkü bunu yapacak olursa-

98

V. Ý. Lenin
Ýki Taktik

nýz tutarsýz burjuvazi ona yüz çevirecektir.
Bunlar birbirlerine taban tabana karþýt iki yol deðiller midir?
Taktiklerden birinin ötekini tamamen dýþtaladýðý, birinci taktiðin
devrimci sosyal-demokrasinin biricik doðru taktiði olduðu, oysa
ikinci taktiðin aslýnda katýksýz Osvobojdenye taktiði olduðu açýk
deðil midir? [sayfa 121]
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ONÜÇ
SONUÇ
KAZANMAYI GÖZE ALIYOR MUYUZ?

RUS sosyal-demokrasisinin sorunlarýyla yüzeysel tanýþýklýðý
olanlar, ya da yalnýzca dýþardan deðerlendirenler, ekonomizm günlerinden beri parti-içi savaþýmýn tüm tarihi konusunda bilgi sahibi
olmadýklarý için, her sosyal-demokrat harekette, doðal, kaçýnýlmaz
ve pekala uzlaþtýrýlabilir iki eðilimin bulunduðu basit teziyle, çoðu
kez, þimdi ve özellikle de Üçüncü Kongre sonrasýnda biçimlenmiþ
olan taktikler konusundaki anlaþmazlýðý bir yana iterler. Bir yan,
derler, sýradan, ivedi ve günlük çalýþmaya, propaganda ve ajitasyonun geliþtirilmesinin, kuvvetlerin hazýrlanmasýnýn, hareketin derinleþtirilmesinin vb. zorunluluðuna özel bir aðýrlýk [sayfa 122] vermektedir,
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oysa öteki yan, hareketin militan, genel siyasal, devrimci görevlerine
aðýrlýk vermekte, ayaklanmanýn zorunluluðuna iþaret etmekte, devrimci demokratik diktatörlük ve geçici devrimci hükümet sloganlarýný öne sürmektedir. Her iki yan da iþi büyütmemelidir derler;
her iki durumda da (ve genel olarak söylenirse, dünyanýn her yerinde) aþýrýlýk kötüdür, vb., vb..
Böylesine düþüncelerin kuþkusuz içerdiði sýradan (ve týrnak
içersinde siyasal) bilgeliðin ucuz formülleri, çoðu kez, partinin
ivedi ve hayati gereksinmelerini anlamakta bir yeteneksizliði gizler. Rus sosyal-demokratlarý arasýndaki bugünün taktiksel farklýlýklarýný alýnýz. Elbette yeni-Ýskranýn taktikler konusundaki tezlerinde
gördüðümüz gibi, iþin alýþýlmýþ günlük yönüne özel bir aðýrlýk vermek, kendi baþýna, taktiksel sloganlar açýsýndan herhangi bir tehlikenin ortaya çýkmasýna, ya da herhangi bir görüþ ayrýlýðýnýn doðmasýna neden olmaz. Ama Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Üçüncü
Kongresinin kararý ile konferans kararlarýný karþýlaþtýrmak, bu ayrýlýðýn çarpýcýlýðýný göstermek için yeterlidir.
Öyleyse sorun ne? Birincisi, hareketteki bu iki eðilimden ve
aþýrýlýðýn zararlýlýðýndan soyut bir biçimde sözetmek yeterli deðildir.
Kiþi, belirli bir anda belirli bir harekete neyin zarar verdiðini ve bugün partiye gerçek siyasal tehlikenin nereden geldiðini somut olarak
bilmek zorundadýr. Ýkincisi, öne sürülen taktik sloganlardan ya da,
belki de, belirli bazý sloganlarýn olmayýþýndan hangi gerçek siyasal
güçlerin yarar saðladýklarý bilinmelidir. Eðer kiþi yeni-iskracýlarýn
sözünü dinlemiþ olsaydý, Sosyal-Demokrat Partinin, propagandayý
ve ajitasyonu, ekonomik savaþýmý, ve burjuva demokrasisinin eleþtirilmesini bir yana itme tehlikesiyle, askeri hazýrlýklar, silahlý saldýrýlar,
iktidarý ele geçirme [sayfa 123] konusunda aþýrýlýklara kapýlma tehlikesiyle karþý karþýya bulunduðu sonucuna varýrdý. Ama aslýnda gerçek
tehlike, partiyi tamamen farklý bir yönden tehdit etmektedir. Hareketin içinde bulunduðu durumla birazcýk tanýþýklýðý olan kimse, hareketi dikkatle ve basiretle izleyen kimse, yeni-iskracýlarýn korkularýnýn
gülünç yönünü görmemezlik edemez. Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi
Partisinin .tüm çalýþmasý, asýl dikkatimizin propaganda ve ajitasyon,
hazýrlýklý ve hazýrlýksýz yýðýn toplantýlarý üzerinde, ekonomik savaþýma yardýmcý olan ve bu savaþýmýn sloganlarýný savunan bildiri ve
broþürlerin daðýtýlmalarý üzerinde toplanmasýný kesenkes saðlayan
belirli ve deðiþmez biçimi daha þimdiden almýþtýr. Bir tek parti ko-
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mitesi, bir tek semt komitesi, bir tek merkez delegeler toplantýsý,
ya da bir tek fabrika grubu yoktur ki, bütün dikkatinin, enerjisinin
ve zamanýnýn yüzde-doksandokuzunu her zaman ve deðiþmez bir
biçimde ta doksanlarýn ortalarýndan beri saðlam bir biçimde yerleþmiþ bulunan bu iþlevlere ayýrmamýþ olsun. Yalnýzca. harekete tümüyle yabancý olanlardýr ki, bunu bilmezler. Yalnýzca çok saf ya
da yanlýþ bilgi sahibi kiþilerdir ki, yeni-Ýskranýn çok önemli bir iþ
yapýyormuþ havasý içersinde, bayatlamýþ gerçekleri itibari deðerleri
üzerinden piyasaya sürmelerini kabullenirler.
Gerçek þudur ki, ayaklanmanýn görevleri, genel siyasal sloganlar, ve halk devriminin tümüne önderlik yapma konularýnda aþýrý
bir çaba göstermekten çok uzak olarak, biz, tersine, tam da bu
konuda son derece çarpýcý bir gerilik, en büyük zaafýmýzý oluþturan
ve özde devrimci olmaktan, sözde devrimci olmaya doðru yozlaþabilen, ve bazý yerlerde de yozlaþmakta olan hareket için gerçek
tehlike yaratan bir gerilik göstermekteyiz. Parti çalýþmalarýný yöneten yüzlerce ve yüzlerce örgüt, grup ve çevre arasýnda, yeni-Ýskra
ukalâlarýnýn [sayfa 124] yeni gerçekler keþfetmiþ insanlar havasýnda,
sözünü etmekte olduklarý türden günlük çalýþmayý ta baþýndan
beri yürütmemiþ olan bir tekini bile bulamazsýnýz. Öte yandan, bir
ayaklanmanýn gerektirdiði görevleri anlamýþ, bu görevleri yürütmeye
baþlamýþ, ve çarlýða karþý halk ayaklanmasýnýn tümüne önderlik
etmenin zorunluluðunu, bu amaç .için bazý belirli ilerici sloganlar
atarken baþka sloganlar atýlmamasýnýn zorunluluðunu kavramýþ
grup ve çevrelerin sayýsýnýn çok önemsiz bir yüzde oluþturduðunu
göreceksiniz.
Biz ilerici ve gerçek devrimci görevlerimizin çok gerisine
düþmüþ bulunuyoruz. Birçok durumda bunlarýn farkýna bile varmýyoruz; devrimci burjuva demokrasisinin þurada burada güç kazanýyor olmasý, bu yöndeki geriliðimiz yüzünden gözümüzden
kaçmýþtýr. Ama olaylarýn akýþýna ve zamanýn gereklerine sýrtlarýný
dönmüþ yeni-Ýskra yazarlarý, inatla þunu yineleyip duruyorlar: Eskiyi unutmayýn! Yeniye kapýlmayýn! Konferansýn bütün önemli
kararlarýndaki leitmotiv* budur; oysa kongre kararlarýnda hep þunu
görürsünüz: eskiyi olumlarken (ama yalnýzca eski olduðu ve önceden çözümlenmiþ, kitaplara, kararlara geçmiþ ve sýnanmýþ olduðu
* Esas güdü. -ç.

102

V. Ý. Lenin
Ýki Taktik

için tekrar tekrar gevelemekle zaman kaybetmeksizin) yeni bir görevi öne çýkarýr, dikkatleri ona çeker, yeni bir slogan atar ve gerçek
devrimci sosyal-demokratlardan onu hemen gerçekleþtirmelerini
isteriz.
Sosyal-demokrat taktiklerdeki iki eðilim sorununa iliþkin olan
gerçek durum budur. Devrimci dönem ancak tümüyle kör olanlarýn göremeyecekleri yeni görevler getirmiþtir. Bazý sosyal-demokratlar bu görevleri duraksamaksýzýn farkediyorlar ve þöyle diyerek
bu görevleri gündeme getiriyorlar: silahlý ayaklanmanýn [sayfa 125] gecikmeye tahammülü yoktur; hiç zaman yitirmeden ve etkin bir biçimde kendinizi buna hazýrlayýn; unutmayýn ki, kesin zafer için bu
vazgeçilmezdir; cumhuriyet, geçici hükümet, proletaryanýn ve
köylülüðün devrimci demokratik diktatörlüðü sloganlarýný atýn. Öteki
sosyal-demokratlar ise, geri çekiliyorlar, zaman öldürüyorlar, sloganlar atmak yerine, oturup önsözler yazýyorlar; yeni olaný görmek
yerine, eskiyi olumlayarak onu sýkýcý bir biçimde ve uzun uzun geveleyip duruyorlar, kesin bir zaferin koþullarýný belirlemekte, ya da
yalnýzca kesin zaferi saðlayacak uðraþlara uygun düþen sloganlar
atmaktaki yeteneksizlikleriyle, yeni olandan kaçýnmak için bahaneler uyduruyorlar.
Bu kuyrukçuluðun siyasal sonucu apaçýk ortadadýr. Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin çoðunluðu ile devrimci burjuva demokrasisi arasýndaki yakýnlaþma masalý, tek bir siyasal olguyla,
bolþeviklerin tek bir önemli kararý ile, ya da Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Üçüncü Kongresinin tek bir belgesiyle bile doðrulanmamýþ bir masal olarak durmaktadýr. Öte yandan, Osvobojdenye tarafýndan temsil edilen oportünist, monarþist burjuvazi, yeniÝskra grubu tarafýndan savunulan ilke eðilimlerine uzun süreden
beri kucak açýyor ve þimdi kendi deðirmenini döndürmek için
aslýnda onlarýn suyunu kullanýyor ve gizliliðe ve baþkaldýrmalara
karþý, devrimin teknik yönünün abartýlmasýna karþý, ayaklanma
sloganýnýn açýkça ilanýna karþý, aþýrý istemlerin devrimciliðe karþý,
vb., vb. yönelik sloganlarýný ve düþüncelerini benimsiyor. Kafkasyadaki menþevik sosyal-demokratlarýn tümünü kapsayan bir konferans tarafýndan kabul edilen karar ve bu kararýn yeni-Ýskra yazýkurulu tarafýndan onaylanmasý, herhangi bir yanlýþ anlaþýlmaya yer
vermeyecek biçimde, tüm sorunu þöyle özetlemektedir: [sayfa 126]
proletaryanýn bir devrimci demokratik diktatörlükte yer almasý
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halinde, burjuvazi yüz çevirecek olursa ne yaparýz! Bu, sorunu bir
fýndýk kabuðu içersine sokmakta ve proletaryanýn monarþist burjuvazinin bir eklentisine dönüþtürülmesinin son rötuþlarýný yapmaktadýr. Yeni-Ýskra kuyrukçuluðunun siyasal özelliði böylece bazý
kimselerin raslansal gözlemleriyle deðil, özellikle bütün bir eðilim
tarafýndan onaylanmýþ bir kararla olgularla da tanýtlanmaktadýr.
Bu olgular üzerinde düþünmüþ olan bir kimse, sosyal-demokrat hareket içersindeki iki yan ve iki eðilim bulunduðu yolundaki
alýþýlagelmiþ sözlerin gerçek önemini anlayacaktýr. Bu eðilimleri
tam bir incelemeden geçirebilmek için, bernþtayncýlýðý ele almak
gerek. Tam da ayný yolda, bernþtayncýlar, proletaryanýn gerçek gereksinmelerini ve güçlerini toparlama görevlerini, tüm çalýþmanýn
derinleþtirilmesi, yeni bir toplumun öðelerinin hazýrlanmasý görevini
ve propaganda ve ajitasyon görevini kavrayanlarýn kendileri
olduklarýný yineleyip durmaktadýrlar. Bernstein þöyle diyor: herhangi
bir nihai amaç olmaksýzýn,hareketi yücelterek, yalnýzca savunma taktiklerini yücelterek burjuvazinin yüz çevirmesi kaygýsýný
taþýyan taktiklerin öðütlenmesinin içtenlikle kabulünü istiyoruz.
Bernþtayncýlar, böylece, devrimci sosyal-demokratlarýn jakobenciliðine karþý, iþçilerin inisiyatifini anlamayan yazarlara karþý, vb.
vb. avaz avaz baðýrmýþlardý. Gerçekte herkesin de bildiði gibi,
devrimci sosyal-demokratlar, günlük küçük iþleri, güçleri biraraya
getirmeyi, vb. vb. bir yana býrakmayý hiçbir zaman düþünmemiþlerdir. Ýstedikleri tek þey, kesin amacýn açýk-seçik anlaþýlmasý,
devrimci görevlerin açýk-seçik ortaya konmasýydý; yarý-proleter ve
yarý-küçük-burjuva katmanlarýn, proletaryanýn devrimci düzeyine 
proletaryanýn düzeyine, [sayfa 127] burjuvazinin yüz çevirmesi gibi
oportünist kaygýlar düzeyine deðil yükseltilmelerini istiyorlardý. Belki
de aydýn oportünist kanat ile partinin proleter devrimci kanadý
arasýndaki çatlaðýn en canlý ifadesi þu soruydu: Dürfen für siegen?
Kazanmayý göze alýyor muyuz? Kazanmamýz uygun düþer mi?
Kazanmak bizim için tehlikeli olmayacak mýdýr? Kazanmamýz
gerekir mi? Ýlk bakýþta böylesine garip görünen bu soru, her þeye
karþýn ortaya atýldý ve ortaya atýlmasý da gerekiyordu, çünkü oportünistler zaferden korkuyorlardý, bundan bela doðacaðý kehanetinde bulunarak ve buna doðrudan doðruya çaðrýda bulunan sloganlarý
alaya alarak, proletaryayý ondan uzak durmasý için korkutuyorlardý.
Aydýn oportünist eðilim ile proleter devrimci eðilim arasýn-
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daki ayný temel bölünme, bizim aramýzda da vardýr, ancak þu somut farkla ki, biz sosyalist devrim deðil, demokratik devrim sorunuyla karþý karþýyayýz, ilk bakýþta pek saçma görünen Kazanmayý
göze alýyor muyuz? sorusu, bizim aramýzda da ortaya çýkmýþtýr.
Bu soru, eðer bir ayaklanma için iyice hazýrlanýr ve onu çok baþarýlý
bir biçimde yürütecek olursak, bunun korkunç bir talihsizlik getireceði kehanetinde bulunduðu Ýki Diktatörlükünde Martinov tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. Bu soru, geçici bir devrimci hükümete
iliþkin bütün yeni-Ýskra yazýnýnda ve Millerandýn burjuva oportünist hükümete katýlmasýný Varlinin47 küçük-burjuva devrimci hükümete katýlmasýna benzetme yolunda, her zaman yapýlmakta olan
boþ çabalar üzerinde inatla direnildiðinde ortaya çýkmýþtýr. Kararda
þöyle deniyor: burjuvazi yüz çevirmesin diye. Ve her ne kadar
Kautsky, örneðin, þimdi alaya olmaya çalýþýyor ve geçici devrimci
hükümet konusundaki anlaþmazlýðýmýzý, ayýyý öldürmeden postunu pay etmeye kalkýþmaya benzetiyorsa da, bu alay, olsa olsa,
akýllý ve [sayfa 128] devrimci sosyal-demokratlarýn bile, yalnýzca kulaktan duyma þeyler konusunda konuþtuklarýnda, ayný oyuna geldiklerini tanýtlar. Alman sosyal-demokrasisi henüz ayýsýný öldürmeye
(sosyalist devrimi yapmaya) pek yakýn deðildir, ama ayýyý öldürmeyi
göze alýp almamamýz konusundaki anlaþmazlýk, ilkeler ve pratik
siyaset açýsýndan son derece büyük bir önem kazanmýþtýr. Rus
sosyal-demokratlarý ayýlarýný öldürme (demokratik devrimi yapma) gücüne henüz eriþmemiþlerdir, ama onu öldürmeyi göze
alýp almama sorunu Rusyanýn ve Rus sosyal-demokrasisinin tüm
geleceði açýsýndan son derece önemlidir. Kazanmayý göze alacaðýmýzdan emin olmadýkça, bir ordu etkin ve baþarýlý bir biçimde
toparlanamaz.
Eski ekonomistlerimizi ele alalým. Onlar da, muhaliflerinin
gizli tertipçiler ve jakobenler olduklarý (bkz: Raboçeye Dyelo, özellikle n° 10 ve Martinovun program tartýþmalarý sýrasýnda Ýkinci Kongrede yaptýðý konuþma), siyasete dalarak kendilerini yýðýnlardan
kopardýklarý, iþçilerin inisiyatifini görmezlikten gelerek iþçi sýnýfý
hareketinin esaslarýný gözden kaçýrdýklarý, vb. vb. yolunda þamata
koparmýþlardý. Gerçekte, iþçi inisiyatifinin bu yandaþlarý, proletaryanýn görevleri konusundaki kendi sýnýrlý ve darkafalý anlayýþlarýný,
ayak oyunlarýyla iþçilere kabul ettirmeye kalkýþan oportünist aydýnlardýr. Gerçekte, ekonomizmin muhalifleri, herkesin eski-Ýskradan
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da kolayca görebileceði gibi, ne sosyal-demokrat çalýþmanýn herhangi bir yönünü ihmal etmiþ ve geri plana itmiþlerdir, ne de ekonomik savaþýmý birazcýk olsun unutmuþlardýr; ayný zamanda, hemen
yerine getirilmesi gereken ivedi siyasal görevleri bütün yönleriyle
ortaya koyabilmiþler ve böylece iþçi partisinin liberal burjuvazinin
bir ekonomik eklentisi haline gelmesine karþý durmuþlardýr. [sayfa
129]

Ekonomistler, siyasetin ekonomi üzerine dayandýðýný
ezberlemiþler ve bunun siyasal savaþýmýn, ekonomik savaþým düzeyine indirgenmesi olarak anlamýþlardý. Yeni-iskracýlar, demokratik devrimin ekonomik özü bakýmýndan bir burjuva devrimi olduðunu ezberlemiþler ve bunu proletaryanýn demokratik amaçlarýnýn
burjuva ýlýmlýlýðý düzeyine, ötesine geçildiðinde burjuvazinin yüz
çevireceði bir düzeye indirilmesi olarak anlamaktadýrlar. Çalýþmalarýný derinleþtirme örtüsü altýnda, iþçi inisiyatifini harekete geçirme
ve katýksýz bir sýnýf siyaseti izleme örtüsü altýnda, ekonomistler,
gerçekte, iþçi sýnýfýný liberal burjuva siyasetçilerin ellerine teslim
ediyorlardý, yani partiye, nesnel özelliði tam da böyle olan bir biçimde önderlik ediyorlardý. Ayný örtüler altýnda, yeni-iskracýlar, proletaryanýn demokratik devrimdeki çýkarlarýný burjuvaziye satýyorlar, yani
partiye nesnel özelliði tam da böyle olan bir biçimde önderlik
ediyorlar. Ekonomistler, siyasal savaþýma önderlik etmenin sosyaldemokratlarý ilgilendirmediðini, bunun, doðrusunu söylemek gerekirse, liberalleri ilgilendirdiðini sanýyorlardý. Yeni-iskracýlar, demokratik devrimin etkin yönetiminin sosyal-demokratlarý ilgilendirmediðini, doðrusunu söylemek gerekirse, demokrat burjuvalarý ilgilendirdiðini sanýyorlar, çünkü proletaryanýn kýlavuzluðunun ve aðýrlýk
kazanmasýnýn, devrimin kapsamýný daraltacaðý görüþündedirler.
Kýsacasý, yeni-iskracýlar, kökenlerinin partinin ikinci kongresinde bulunmasýndan olduðu kadar, demokratik devrimde proletaryanýn taktiksel görevlerini þimdiki sunuþ biçimleriyle de, ekonomizmin taklitçileridirler. Bunlar da partinin aydýn oportünist kanadýný oluþturmaktadýrlar. Örgütlenme alanýnda aydýnlarýn anarþist
bireyciliðini kendilerine début* yaptýlar ve konferans tarafýndan kabul edilen Tüzük48 partinin [sayfa 130] yayýn çalýþmalarýnýn parti örgütünden ayrýlmasýný, ve dolaylý ve aslýnda dört dereceli bir seçim
* Baþlangýç. -ç.
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sistemini, demokratik temsil yerine, bonapartçý plebisit sistemini,
ve son olarak bütünle parça arasýnda anlaþma ilkesini koyarak,
iþi süreç-içinde-daðýlmaya vardýrdýlar.
Parti taktiklerinde de ayný kaygan yüzeyden aþaðýya yuvarlandýlar. Zemstvo kampanyasý planý konusunda zemstvoculara
hitap etmenin en büyük gösteri olduðunu söylediler ve siyasal
alanda (9 ocak arifesinde!) gözleri yalnýzca, iki etkin gücü hükümeti ve burjuva demokratlarýný görüyordu. Bunlar, halký silahlanmaya çaðýran doðrudan ve pratik slogan yerine kendilerini
silahlandýrma tutkusunu koyarak, halkýn silahlandýrýlmasý ivedi görevini daha da derinleþtirdiler. Resmi kararlarýnda ayaklanmaya
iliþkin, geçici bir hükümetin kurulmasýna iliþkin, ve devrimci demokratik bir diktatörlüðe iliþkin görevleri çarpýttýlar ve iðdiþ ettiler. Burjuvazi yüz çevirmesin diye  en son kararlarýnýn çýkardýðý bu son ses,
tuttuklarý yolun partiyi nereye götürdüðü sorununa güçlü bir ýþýk
tutmaktadýr.
Toplumsal ve ekonomik özü bakýmýndan Rusyadaki demokratik devrim bir burjuva devrimdir. Ancak, bu doðru marksist
önermeyi yineleyip durmak yetmez. Bunun doðru-dürüst anlaþýlmasý ve siyasal sloganlara doðru-dürüst uygulanmasý gerekir. Genel
olarak söylemek gerekirse, bugünün temellerine, yani kapitalist temellere, üretim iliþkileri temeline dayanan bütün siyasal özgürlükler,
burjuva özgürlüklerdir. Özgürlük istemi esas olarak burjuvazinin
çýkarlarýný ifade eder. Bu istemi ilk ortaya atanlar, burjuvazinin
temsilcileri olmuþtur. Burjuvazinin yandaþlarý, elde ettikleri bu özgürlüðü, onu ýlýmlý ve kýlýkýrk yaran burjuva dozuna [sayfa 131] indirgeyerek,
barýþ zamanlarýnda devrimci proletaryanýn üstü örtülü bir biçimde,
fýrtýnalý zamanlarda ise acýmasýz bir biçimde baský altýna alýnmasýyla
birleþtirerek onu týpký ustalarý gibi kullanmýþlardýr.
Ama yalnýzca isyancý narodnikler, anarþistler ve ekonomistler, bundan özgürlük savaþýmýnýn yadsýnmasý ve küçümsenmesi
gerektiði sonucunu çýkartýrlar. Bu aydýnca darkafalý öðretiler, ancak
bir süre için ve isteði dýþýnda, proletaryaya yutturulabilir. Proletarya
daima içgüdüsel olarak siyasal özgürlüðü gereksindiðini, her ne
kadar özgürlüðün ilk etkisi burjuvaziyi güçlendirecek ve örgütlendirecek olsa da, herkesten çok kendisinin gereksindiðini kavramýþtýr. Proletarya sýnýf savaþýmýndan kaçarak deðil, bu savaþýmý
geliþtirerek, kapsamýný, bilincini, örgütünü ve kararlýlýðýný güçlendi-

V. Ý. Lenin
Ýki Taktik

107

rerek kurtuluþunu bekler. Siyasal savaþýmýn görevlerini her kim
küçümsüyorsa, sosyal-demokratý, halkýn bir savunucusu olmaktan,
bir sendika sekreteri olmaya dönüþtürüyor demektir. Demokratik
devrimde, proletaryanýn görevlerini her kim küçümsüyorsa, sosyaldemokratý, halk devriminin önderi olmaktan, özgür bir iþçi sendikasý
önderi olmaya dönüþtürüyor demektir.
Evet, halk devrimi. Sosyal-demokrasi halk sözcüðünün burjuva demokratça istismarýna karþý savaþmýþtýr ve çok haklý olarak
savaþmaktadýr. Sosyal-demokrasi, bu sözcüðün, halk içersindeki
uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarýnýn kavranamamasýný örtbas etmek için
kullanýlmamasýný ister. Proletarya partisinin tam bir sýnýfsal baðýmsýzlýðýnýn gereði üzerinde kesin olarak direnir. Ancak, ileri sýnýfýn
kendi içersinde kapalý kalacaðý, kendisini dar sýnýrlar içersinde tutacaðý ve dünyanýn iktisadi efendilerinin yüz çevirecekleri korkusuyla,
çalýþmasýný iðdiþ edeceði biçimde, halký sýnýflara bölmez; bunu,
ara sýnýflarýn yarý-gönüllülüðünden, [sayfa 132] yalpalamalarýndan ve
kararsýzlýklarýndan uzak bulunan ileri sýnýf, bütün halkýn baþýnda,
bütün halkýn davasý için en büyük enerji ve coþkuyla savaþsýn diye
yapar.
Bugünün yeni-iskracýlarýnýn, demokratik devrimde etkin siyasal sloganlar yerine, her duruma ve her kaba uyan sýnýf sözcüðünün bilgiççe bir yinelenmesini koyan kimselerin çoðu kez anlayamadýklarý iþte budur!
Demokratik devrim, niteliði bakýmýndan burjuvadýr. Genel
bir yeniden daðýtým, ya da toprak ve özgürlük sloganý maðdur ve
bilisiz, ama gene de aydýnlýk ve mutluluk tutkusu içersinde olan
köylü yýðýnlarýn þu en yaygýn sloganý bir burjuva sloganýdýr. Ama
biz marksistler, proletarya ve köylülük için gerçek özgürlüðe giden
yolun, burjuva özgürlüðü ve burjuva ilerlemesinin yolundan baþka
bir yol olmadýðýný ve olmayacaðýný bilmeliyiz. Unutmamalýyýz ki,
bugün sosyalizmi yakýnlaþtýrmada, eksiksiz siyasal özgürlükten, demokratik bir cumhuriyetten, proletaryanýn ve köylülüðün devrimci
demokratik diktatörlüðünden baþka bir araç yoktur ve olamaz da.
Ýleri ve tek devrimci sýnýfýn temsilcileri olarak, sakýntýsýz, kuþkusuz,
ya da gözü geride olmayan devrimciler olarak, halkýn tümünün
önüne demokratik devrimin görevlerini olabildiðince kapsamlý ve
açýk bir biçimde ve en geniþ bir inisiyatifle koymalýyýz. Bu görevleri
küçümsemek, teorik marksizmi gülünçleþtirmek, onu darkafalý bir
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biçimde çarpýtmak demektir, pratik siyasette ise, devrim davasýný,
devrimi tutarlý bir biçimde sonuçlandýrma görevine kaçýnýlmaz bir
biçimde yüz çevirecek olan burjuvazinin ellerine teslim etmek demektir. Devrimin kesin zaferinin yolu üzerinde bulunan güçlükler
pek büyüktür. Ellerinden geleni yaptýklarý halde, gericiliðin direnmesi, burjuvazinin ihaneti ve yýðýnlarýn bilisizliði yüzünden çabalarý
boþa gidecek olursa, proletaryanýn [sayfa 133] temsilcilerini kimse suçlayamayacaktýr. Ama eðer sosyal-demokrasi, kazanmaktan korktuðu
için, burjuvazinin yüz çevirmesi kaygýsýyla hareket ettiði için
demokratik devrimin devrimci enerjisini azaltacak olursa ve devrimci ateþi söndürecek olursa, herkes ve her þeyden önce de sýnýf
bilincindeki proletarya kendisini suçlayacaktýr.
Devrimler tarihin lokomotifleridir, diyordu Marx.49 Devrimler
ezilen ve sömürülenlerin bayramýdýr. Bir devrim sýrasýnda olduðu
kadar, baþka hiçbir zaman, halk yýðýnlarý, yeni bir toplumsal düzenin yaratýcýlarý olarak bu kadar etkin bir biçimde öne atýlacak durumda olmazlar. Böyle zamanlarda halk, eðer tedrici ilerlemenin
sýnýrlý, darkafalý ölçüleriyle deðerlendirilecek olursa, harikalar yaratma yetisindedir. Ama böyle zamanlarda devrimci partilerin önderlerinin de amaçlarýný daha kapsamlý ve daha açýk bir biçimde
öne sürmeleri esastýr, ki böylece bunlarýn sloganlarý yýðýnlarýn devrimci inisiyatifinin her zaman önünde yer alsýn, onlara ýþýk tutsun,
bizim demokratik ve sosyalist ülkümüzü bütün heybetiyle ve görkemiyle onlarýn önlerine sersin, ve eksiksiz, mutlak ve kesin zaferin en kýsa ve en dolaysýz yolunu onlara göstersin. Devrim ve dolaysýz yol korkusuyla, uzlaþmanýn dolaylý, dolaþýk yollarýný icat etme
görevini Osvobojdenye burjuvazisinin oportünistlerine býrakalým.
Eðer bu yollardan geçmeye zorlanýrsak küçük görevlerimizi ve günlük çalýþmalarýmýzý da yerine getirebiliriz. Ama býrakalým seçilecek
yol amansýz savaþým içinde belirlensin. Eðer biz bayrama gider
gibi savaþa atýlan bu yýðýnlarýn enerjisini ve. onlarýn devrimci þevkini,
dolaysýz ve kesin yolu tutmak için amansýz ve özverili bir savaþým
uðruna kullanmayacak olursak, devrim dönekleri ve hainleri oluruz.
Býrakalým burjuva oportünistleri alçakça korkaklýklarýyla gericiliðin
gelecekteki tepkisini düþüne dursunlar. [sayfa 134] Ýþçiler, gericiliðin
tepkisinin korkunçluðu düþüncesiyle, ya da burjuvazinin yüz çevireceði düþüncesiyle, yýlgýnlýða kapýlmayacaklardýr. Ýþçiler, pazarlýk yapma hevesinde deðildirler; küçük ödünler peþinde koþmuyorlar.
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Uðrunda savaþým verdikleri þey, gerici güçleri amansýzca ezmek,
yani proletaryanýn ve köylülüðün devrimci demokratik diktatörlüðünü kurmaktýr.
Fýrtýnalý zamanlarda parti gemimizin, onu sömürenler tarafýndan iþçi sýnýfýnýn canýnýn ve kanýnýn acýlý ve sürekli bir biçimde
emilmesi demek olan liberal geliþmenin dalgasýz sularýnda yol
aldýðý dönemlerden daha büyük tehlikelerle karþý karþýya kalacaðýndan kuþku yoktur. Kuþkusuz, devrimci demokratik diktatörlüðün görevleri, aþýrý muhalefetin ya da yalnýzca parlamenter savaþýmýn görevlerinden son derece daha zor ve daha karmaþýktýr.
Ama, bugünkü devrimci durumda, dalgasýz yol almayý ve tehlikesiz muhalefet yolunu izlemeyi bilinçli olarak yeðleyebilenlerin bir
süre için sosyal-demokrat çalýþmayý terketmeleri, devrim sonuçlanana dek, bayram günleri geçene dek, sýkýcý günlük yaþam yeniden
baþlayana ve kendisinin, dar, tekdüze ölçülerinin olaðandýþý akortsuz
sesler çýkarmadýðý, ya da ileri sýnýfýn görevlerini böylesine çirkin bir
biçimde çarpýtmadýðý zamana dek, beklemesi daha iyi olur.
Bütün halkýn baþýnda, ve özellikle köylülüðün baþýnda, eksiksiz özgürlük için, tutarlý bir demokratik devrim için, bir cumhuriyet
için! Bütün emekçilerin ve sömürülenlerin baþýnda sosyalizm için!
Devrimci proletaryanýn pratikteki siyaseti iþte bu olmalýdýr, devrim
sýrasýnda iþçi partisinin attýðý her pratik adýmýn, her taktik sorunun
çözümünü kucaklayan ve belirleyen sýnýf sloganý iþte budur. [sayfa
135]
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SONSÖZ
BÝR KEZ DAHA OSVOBOJDENYE EÐÝLÝMÝ
BÝR KEZ DAHA YENÝ-ÝSKRA EÐÝLÝMÝ

OSVOBOJDENYE n° 7l-72 ve Ýskra n° l02-l03, kitapçýðýmýzýn
Sekizinci Bölümünde ele alýnan sorunla ilgili olarak çok zengin ek
malzeme saðlamaktadýr. Burada bu zengin malzemenin tümünü
kullanma olanaðý olmadýðýna göre, yalnýzca en önemli noktalar
üzerinde durmakla yetineceðiz: birincisi, Osvobojdenyenin yücelttiði sosyal-demokrasi içersindeki gerçekçiliðin türü ve Osvobojdenyenin bunu neden yücelttiði; ikincisi, devrim ve diktatörlük kavramlarý arasýndaki iliþki.
I. BURJUVA LÝBERAL GERÇEKÇÝLER SOSYAL-DEMOKRAT
GERÇEKÇÝLERÝ NEDEN YÜCELTÝYORLAR?

Rus Sosyal-Demokrasisindeki Bölünme ve

[sayfa 136]

Sað-
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duyunun Zaferi baþlýklý makaleler (Osvobojdenye, n° 72], liberal
burjuvazinin temsilcileri tarafýndan benimsenen sosyal-demokrasi
konusundaki bir düþünceyi, sýnýf bilinçli proleter için kayda deðer
bir önem taþýyan bir düþünceyi açýklamaktadýr. Her sosyal-demokratýn bu makaleleri tümüyle okumasýný ve bu makalelerdeki her
tümce üzerinde kafa yormasýný ýsrarla salýk veremeyiz. Önce bu
iki makaledeki en önemli önermeleri aktaracaðýz.
Dýþardaki bir gözlemci için diye yazýyor Osvobojdenye,
sosyal-demokrat partiyi iki hizbe bölmüþ olan ayrýlýklarýn gerçek
siyasal anlamlarýný kavramak oldukça güçtür. Çoðunluk hizbinin
daha köklü deðiþikliklerden yana olduðunu, daha kestirme bir yolu
izlemek istediðini, azýnlýðýn ise, davanýn çýkarý uðruna bazý uzlaþmalara yanaþtýðýný söylemek tam olarak doðru deðildir, ve herhalde
her þeyi içeren bir nitelendirme getirmez. Belki de azýnlýk .hizbi,
marksist ortodoksluðun geleneksel dogmalarýný Leninin hizbinden daha büyük bir çabayla izlemektedir. Þu aþaðýdaki anlatým
bize daha doðru gibi gelmektedir. Çoðunlukun temel siyasal tutumu, soyut devrimcilik, isyankarlýk ve her yola baþvurarak halk yýðýnlarý arasýnda ayaklanma kýþkýrtýcýlýðý ve onlarýn adýna iktidarý hemen
ele geçirme isteðidir; bu, bir ölçüde, leninistleri sosyalist-devrimcilere yaklaþtýrmakta ve tüm halkýn katýlacaðý bir Rus devrimi düþüncesi, bunlarýn zihinlerinde sýnýf savaþýmý düþüncesini geri plana
itmektedir. Pratikte sosyal-demokrat öðretinin dargörüþlülüðünü
büyük ölçüde terkettikleri halde, leninistler, öte yandan, kendilerini
devrimciciliðin (revolutionnarisme) darkafalýlýðýna kaptýrmýþlardýr;
legal ve yarý-legal ajitasyonun her biçimini ve öteki muhalefet eðilimleriyle pratikte yararlý olacak uzlaþmalarýn her türünü ilke olarak
[sayfa 137] görmezlikten gelerek ivedi bir ayaklanmanýn hazýrlanmasý
dýþýnda, her türlü pratik iþleri reddediyorlar. Tersine, azýnlýk, marksizmin öðretisine direþkenlikle baðlý kalýrken, ayný zamanda da marksist dünya görüþünün gerçekçi öðelerini koruyorlar. Proletaryanýn
çýkarlarýný burjuvazinin çýkarlarýnýn karþýsýna koymak, bu grubun
temel düþüncesidir. Ancak, öte yandan, proletaryanýn savaþýmý 
kuþkusuz sosyal-demokrasinin deðiþmez dogmalarý tarafýndan öngörülen belli sýnýrlar içersinde bu savaþýmýn bütün somut koþullarýnýn ve amaçlarýnýn açýk bir kavranýþýyla birlikte, gerçekçi bir aklýbaþýndalýkla kavranýlmaktadýr. Bu iki hizipten hiç biri, temel görüþ
açýsýný tam bir tutarlýlýkla izlememektedir, çünkü bunlar, ideolojik
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ve siyasal faaliyetlerinde, leninistleri en azýndan bazý sosyalistdevrimcilere uyarak þaþmaz isyankarlar olmaktan ve Ýskra grubunu
da iþçi sýnýfýnýn gerçek siyasal hareketinin pratik önderleri olmaktan
alýkoyan sosyal-demokrat amentüsünün katý formülleriyle
sýnýrlanmýþlardýr.
En önemli kararlarýn içeriklerini aktardýktan sonra, Osvobojdenye yazarý, bunlar konusunda bazý somut düþünce!erle genel
fikirlerini betimlemeyi sürdürüyor. Üçüncü Kongre ile karþýlaþtýrýldýðýnda diyor, azýnlýk konferansý, ayaklanma konusunda tümüyle
farklý bir tutum takýnýyor. Ayaklanmaya karþý takýnýlacak tutuma
iliþkin olarak geçici hükümet konusunda iki yanýn aldýðý kararlar
arasýnda bir fark vardýr. Ýþçi sendikalarý yönünden benzer bir ayrýlýk
ortaya çýkmýþtýr. Leninistler, kararlarýnda iþçi sýnýfýnýn siyasal eðitimi
ve örgütlenmesinde, bu en önemli hareket noktasýnda bir tek söz
etmemiþlerdir. Azýnlýk, bunun tersine, çok daha aðýr basan bir karar
çýkarmýþtýr. Liberaller konusunda, her iki hizip de, diyor, ayný tutumdadýrlar, ama Üçüncü Kongre, Ýkinci Kongrede kabul edilen [sayfa
138] Plehanovun liberallere karþý tutumu konusundaki kararýný
hemen hemen sözcüðü sözcüðüne yineliyor ve gene ayný kongrede
kabul edilen ve liberallere karþý daha olumlu bir tutum takýnan
Starover kararýný reddediyor. Her ne kadar köylü hareketi konusunda kongrenin ve konferansýn kararlarý bütünüyle çakýþýyorsa
da, çoðunluk toprak beylerinin topraklarýna ve öteki topraklara
devrimci bir biçimde elkonulmasý düþüncesine daha çok aðýrlýk
verirken, azýnlýk demokratik bir devlet ve idari reformlar istemini
ajitasyonun temeli yapmak istemektedir.
Ensonu, Osvobojdenye, Ýskra n° l00de yayýnlanmýþ, esas
maddesi þu olan bir menþevik kararý aktarýyor: Tek baþýna yeraltý
çalýþmasý yýðýnlarýn parti yaþamýna yeterli bir biçimde katýlmasýný
bugünkü durumda saðlayamayacaðýna ve illegal bir örgüt olarak
parti ile yýðýnlarý bir ölçüde karþý karþýya getirdiðine göre, parti, iþçilerin sendikal savaþýmýna, bu savaþýmý sosyal-demokrat görevlerle
saðlam bir biçimde baðlaþtýrarak, legal bir temel üzerinde önderlik
etmelidir. Bu karar konusunda yorum yapan Osvobojdenye þöyle
haykýrýyor: Bu kararý saðduyunun bir zaferi olarak, sosyal-demokrat
partinin belli bir kesiminin taktikler konusunda doðru yolu bulmaya baþladýðýnýn bir kanýtý olarak içtenlikle karþýlýyoruz.
Okur, artýk Osvobojdenyenin bellibaþlý bütün düþüncelerini
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biliyor. Bu düþünceleri, nesnel gerçeðe uygun düþtükleri anlamýnda doðru olarak kabul etmek, elbette çok büyük bir hata olacaktýr.
Bu düþünceler içersindeki hatalar, her sosyal-demokrat tarafýndan
her adýmda kolaylýkla görülecektir. Bu düþüncelerin liberal burjuvazinin çýkarlarý ve görüþleriyle baþtanbaþa dolu olduðunu ve bu
anlamda önyargýlý ve taraflý olduðunu unutmak safdillik olur. Ýçbükey ve dýþbükey [sayfa 139] aynalar nesneleri nasýl yansýtýyorlarsa,
bunlar da sosyal-demokrat görüþleri öyle yansýtmaktadýrlar. Ama,
burjuvanýn çarpýttýðý bu düþüncelerin, son tahlilde, bir sýnýf olarak
sosyal-demokrasi içersinde, hangi eðilimin kendisine daha yararlý,
daha yakýn, akraba ve uzlaþýlabilir olduðu, hangi eðilimlerin zararlý,
uzak; yabancý ve kendisi için sevimsiz olduðunu, kuþkusuz doðru
bir biçimde anlayan burjuvazinin gerçek çýkarlarýný yansýttýðýný unutmak daha da büyük bir hata olacaktýr. Bir burjuva filozofu, ya da
bir burjuva yazarý, ister menþevik olsun, ister bolþevik sosyal-demokrat olsun, sosyal-demokrasiyi hiçbir zaman doðru-dürüst anlamayacaktýr. Ama, eðer, bu kimse birazcýk akýllý bir yazarsa, onun
sýnýf içgüdüsü, kendisini yanýltmayacak ve sosyal-demokrat hareket içersinde þu ya da bu eðilimin burjuvazi için ne demek olduðunu, bunu yanlýþ bir biçimde sunmuþ olsa bile, onun özünü hep
zaman kavrayacaktýr. Ýþte bu yüzden, düþmanýmýzýn sýnýf içgüdüsü,
sýnýfsal görüþü, her zaman, sýnýf bilincine sahip her proleterin en
yakýn dikkatini gerekli kýlar.
O halde, Osvobojdenye yandaþlarý tarafýndan dile getirilen
Rus burjuvazisinin sýnýf içgüdüsü bize ne anlatmaktadýr?
Yeni-Ýskra tarafýndan temsil edilen eðilimi, gerçekçiliðinden,
aklýbaþýndalýðýndan, saðduyunun zaferinden, kararlarýnýn tutarlýlýðýndan, taktik sorunlar konusunda gerçeði görmeye baþlamasýndan,
pratikliðinden, vb. ötürü yücelterek, bu eðilime karþý duyduðu hoþnutluðu çok kesin bir biçimde ifade etmektedir  ve Üçüncü Kongre
eðilimini, darkafalýlýðýndan, devrimciciliðinden (revolutionnarisme),
isyancýlýðýndan, pratikte yararlý uzlaþmalarý reddediþinden, vb. ötürü
kýnayarak, bu eðilime karþý hoþnutsuzluðunu ifade ediyor. Burjuvazi,
sýnýf içgüdüsüyle, yazýnýmýzda en kesin olgularýn [sayfa 140] yardýmýyla
birçok kez tanýtlanmýþ olan ayný þeyi, yani yeni-Ýskra yandaþlarýnýn
bugünkü Rus sosyal-demokrat hareketin oportünist kanadýný, muhaliflerinin de devrimci kanadý oluþturduklarýný seziyor. Liberaller birinci eðilime karþý ancak sempati duyabilirler, ikincisindeki eðilimleri
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ise olsa olsa reddederler. Burjuvazinin ideologlarý olarak liberaller,
iþçi sýnýfýnýn faaliyet alanýný kapitalizm çerçevesi içersinde, reformlar,
sendikal savaþým, vb. ile fiilen sýnýrlandýrarak iþçi sýnýfýnýn pratikliði, aklýbaþýndalýðý ve tutarlýlýðýnýn burjuvazinin çýkarýna olduðunu
çok iyi kavrarlar. Proletaryanýn devrimci darkafalýlýðý, kendi öz
sýnýfsal amacýný geliþtirmek için bir Rus halk devrimine önderlik
etmek yolundaki çabalarý  böyle þeyler zararlýdýr ve burjuvaziyi
korkutur.
Gerçekçilik sözcüðünün Osvobojdenyedeki anlamýnýn bu
olduðu, öteki þeyler yanýnda, bunun daha önce Osvobojdenyede
Bay Struve tarafýndan kullanýlýþ biçiminden açýkça görülmektedir.
Ýskranýn kendisi de Osvobojdenye gerçekçiliðinin niteliðinin bu
olduðunu kabul etmek zorunda kalmýþtýr. Örneðin, Tam Zamanýdýr! baþlýklý, Ýskra n° 73-74'ün ekinde yayýnlanan yazýyý alalým. Bu
yazýnýn yazarý (Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Ýkinci Kongresinde bataklýk görüþlerinin tutarlý savunucularýndan biri) kongrede, Akimovun, oportünizmin gerçek temsilcisi olmaktan çok,
onun hayaleti rolünü oynadýðý düþüncesini içtenlikle ifade etmiþtir.
Ve Ýskra yöneticileri Tam Zamanýdýr! adlý yazýnýn yazarýný þu aþaðýdaki notu ekleyerek hemen düzeltmek zorunda kalmýþlardýr:
Bu düþünceye katýlmak mümkün deðildir. Akimov yoldaþýn
program konusundaki görüþleri oportünizmin açýk damgasýný taþýmaktadýr, ki bu olgu son sayýlardan birinde Akimov yoldaþýn gerçekçi [sayfa 141] siz bunu revizyonist diye okuyunuz eðilimin yandaþlarýndan biri olduðunu söyleyen Osvobojdenye eleþtirmeni tarafýndan bile kabul edilmiþtir.
Demek oluyor ki, Ýskranýn kendisi de, Osvobojdenyenin
gerçekçiliðinin oportünizmden baþka bir þey olmadýðýnýn pekala
farkýndadýr. Eðer Ýskra liberal gerçekçiliðe saldýrýrken (Ýskra, n°
102) kendi gerçekçiliðinden ötürü, liberaller tarafýndan yüceltilmekte
olduðu konusunda þimdi hiçbir þey söylemiyorsa, bu suskunluk,
böyle bir yüceltmenin herhangi bir suçlamadan daha acý olmasýyla açýklanýr. Böyle bir yüceltme (ki Osvobojdenye bunu ne bir raslantý sonucu olarak, ne de ilk kez yapýyor) gerçekte liberal gerçekçilik ile sosyal-demokrat gerçekçilik (bunu, siz, oportünizm okuyun) eðilimleri arasýndaki yakýnlýðý tanýtlamaktadýr, ve bu, yeni-iskracýlarýn bütün taktiksel tutumlarýnýn yanlýþlýðý sonucu olarak, her
kararlarýnda ortaya çýkmaktadýr.
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Gerçekten de, Rus burjuvazisi halk devrimi konusundaki
tutarsýzlýðýný ve bencilliðini daha þimdiden tümüyle ortaya koymuþtur  bunu, Bay Struvenin tezlerinde bir yýðýn liberal gazetenin bütün
sayýlarýnda ve içeriklerinde, ve Zemstvo üyelerinin çoðunluðunun,
bir sürü aydýnýn, ve genel olarak Trubetskoy, Petrunkeviç, Rodiçev
baylarýn bütün yandaþlarýnýn ve ortaklarýnýn siyasal konuþmalarýnýn
niteliðinde ortaya koymuþtur. Elbette, burjuvazi, her zaman açýkseçik bir anlayýþ ortaya koymaz, ama sýnýf içgüdüsü, büyük ölçüde
onun, bir yandan proletarya ve halkýn, kendi devrimi için fedailer,
otokrasiye karþý kale kapýlarýný kýracak koçbaþlý kütükler olarak
yararlý olacaðýný, ama öte yandan da proletaryanýn ve devrimci
köylülüðün, çarlýða karþý kesin bir zafer kazanacak ve demokratik devrimi sonuna dek vardýracak olurlarsa, kendisi için çok tehlikeli
olacaðýna pekala kavramasýný saðlar. Ýþte bundan [sayfa 142] ötürüdür
ki, burjuvazi, proletaryanýn devrimde mütevazý bir rol ile yetinmesini, daha aklýbaþýnda, pratik ve gerçekçi olmasýný ve eylemlerini
yeter ki burjuvazi yüz çevirmesin ilkesi ile yönlendirmesini saðlamak için her çabayý gösterir.
Aydýn burjuvazi, iþçi sýnýfý hareketinden yakasýný kurtaramayacaðýný çok iyi biliyor. Ýþte bu yüzden, bunlar, iþçi sýnýfý hareketine
böylesine, ya da proletaryanýn sýnýf savaþýmýna böylesine karþý çýkmazlar  hayýr, iþçi sýnýfý hareketini ve sýnýf savaþýmýný Brentano ya
da Hirsch-Duncker biçiminde anladýklarý için, grev hakkýný ve efendice sýnýf savaþýmýný yarýmaðýz savunurlar bile. Bir baþka deyiþle,
eðer iþçiler isyankarlýklarýný, darkafalý devrimcilikleriini, pratik
deðeri olan uzlaþmalara karþý düþmanlýklarýný, tüm Rus halkýnýn
devrimine kendi sýnýf savaþýmlarýnýn damgasýný, proleter tutarlýlýðýn, proleter kararlýlýðýn ve avam jakobenciliðinin damgasýný vurma iddia ve hevesini terkederlerse, bunlar, iþçilere grev hakkýný ve
(iþçiler tarafýndan çoktan hemen tümüyle kazanýlmýþ olan) örgütlenme hakkýný vermeye tamamen hazýrdýrlar. Ýþte bundan ötürüdür ki, Rusyanýn her yerindeki aydýn burjuvazi, iþçilerin kafalarýný,
(burjuva) aklýbaþýndalýk, (liberal) pratik, (oportünist) gerçekçilik,
(Brentano50) sýnýf savaþýmý, (Hirsch-Duncker) sendikalarý51 vb. düþünceleriyle doldurmak için kitaplar,* konferanslar, konuþmalar,
söyleþiler, vb., vb. binbir yola ve araca baþvurmada ellerinden geleni
* Bkz. Prokopoviç, Rusyadaki Ýþçi Sorunu.
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yapýyorlar. Son iki slogan, görünüþte marksist sloganlarla çakýþtýklarý
için ve ufak-tefek bazý atlamalar ve çarpýtmalarla kolayca sosyaldemokrat sloganlarla karýþtýnlabildiði ve kimi kez öyle öne sürülebildiði için, anayasacý-demokrat [sayfa 143] partinin, Osvobojdenye
partisinin burjuvazisi için özellikle elveriþlidir. Örneðin, legal liberal
gazete Rassvet (bir fýrsatta Proletari okurlarý için daha ayrýntýlý bir
biçimde bu gazete üzerinde durmaya çalýþacaðýz) sýk sýk sýnýf savaþýmý, proletaryanýn burjuva tarafýndan aldatýlmasý olasýlýðý, iþçi sýnýfý
hareketi, proletaryanýn inisiyatifi, vb. vb. konularýnda dikkatsiz okuru
ya da yeterince aydýnlanmamýþ iþçiyi, bunlarýn kolayca gerçek sosyal-demokratçýlýk olduklarýna inandýrabilecek biçimde, böylesine
içten þeyler söylemektedir. Ama aslýnda, bu, sosyal-demokratçýlýðýn bir burjuva taklitçiliði, sýnýf savaþýmý kavramýnýn oportünistçe
çarpýtýlmasý ve saptýrýlmasýdýr.
Bütün bu devasa (yýðýnlar üzerindeki etkisinin kapsamý açýsýndan devasa) burjuva sahteciliðinin kökünde, iþçi sýnýfý hareketini esas olarak sendika hareketine indirgemek, olabildiðince, onu
baðýmsýz bir siyasetten (yani devrimci ve demokratik bir diktatörlüðü amaçlayan siyasetten) uzak tutmak, tüm halkýn katýldýðý bir
Rus devrimi düþüncesini, iþçilerin zihninde, sýnýf savaþýmý düþüncesi
ile gölgelemek isteði yatmaktadýr.
Okurun da anlayacaðý gibi, Osvobojdenye formülasyonunu
baþaþaðý ettik. Bu, proletaryanýn demokratik devrimdeki rolü konusundaki iki görüþü burjuva görüþü ve sosyal-demokrat görüþü
tam olarak ifade eden kusursuz bir formülasyondur. Burjuvazi,
proletaryanýn sendikal hareketle yetinmesini istiyor, ve böylece,
tüm halkýn katýldýðý bir Rus devrimi düþüncesini, iþçilerin zihninde, (Brentano) sýnýf savaþýmý düþüncesi ile gölgelemek istiyor 
siyasal savaþým düþüncesini, iþçilerin zihninde, salt iþçi sýnýfý hareketi düþüncesi ile gölgelemeye çalýþan Credonun bernþtayncý yazarlarýnýn havasýyla. Bunun tersine, sosyal-demokrasi proletaryanýn
sýnýf savaþýmýný, tüm halkýn katýldýðý [sayfa 144] Rus devrimine önderlik
edecek düzeye, yani bu devrimi proletaryanýn ve köylülüðün demokratik diktatörlüðüne vardýracak bir düzeye çýkarmaya çalýþýyor
Burjuvazi, proletaryaya, ülkemizdeki devrimin tüm halkýn
devrimi olduðunu söylüyor. Ayrý bir sýnýf olarak, siz, bu yüzden,
kendi sýnýf savaþýmýnýzla yetinmelisiniz; saðduyu adýna dikkatinizi esas olarak sendikalar ve bunlarýn yasallaþtýrýlmasýna vermelisi-
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niz; bu sendikalarý siyasal eðitiminiz ve örgütlenmenizde en önemli
hareket noktasý olarak kabul etmelisiniz; devrimci bir ortamda
daha çok yeni-Ýskra kararýna benzer akla-yatkýn kararlar çýkarmalýsýnýz; liberallere daha yakýn kararlar alýnmasýna özen göstermelisiniz; iþçi sýnýfýnýn gerçek siyasal hareketinin pratik önderleri
olma eðilimi gösteren önderleri yeðlemelisiniz, ve (bu bilimsel
olmayan amentünün katý formülleri ile aþýlanma bahtsýzlýðýna
uðramýþ bulunuyorsanýz) marksist dünya görüþünün gerçekçi öðelerini korumalýsýnýz.
Sosyal-demokratlar, proletaryaya, ülkemizdeki devrimin tüm
halkýn devrimi olduðunu söylüyorlar. En ileri ve sonuna kadar devrimci olan tek sýnýf olarak siz, bu devrimde yalnýzca en etkin rolü
oynamaya çalýþmakla kalmamalý, ayný zamanda ona önderlik etmeye de çalýþmalýsýnýz. Bu yüzden, temelde sendikal hareket olarak anlaþýlan sýnýf savaþýmýnýn dar bir anlayýþla çizilmiþ sýnýrlarý
içersinde kalmakla yetinmemelisiniz; tersine, sýnýf savaþýmýnýzýn
sýnýrlarýný ve içeriðini, yalnýzca tüm halkýn katýlacaðý bugünün demokratik Rus devriminin bütün amaçlarýný deðil, daha sonraki sosyalist devrimin amaçlarýný da kapsayacak bir biçimde geniþletmelisiniz. Bundan ötürü, sendikal hareketi ihmal etmeksizin, ya da
legal olanaklarýn en küçüðünden bile yararlanmayý reddetmeksizin, devrimci bir dönemde halkýn çarlýk üzerindeki kesin zaferinin,
demokratik [sayfa 145] cumhuriyetin ve gerçek siyasal özgürlüðün
gerçekleþtirilmesinin tek yolu olarak ayaklanma, devrimci bir ordu
ve devrimci bir hükümet kurma görevlerini ön plana getirmelisiniz.
Hatalý çizgilerinden ötürü yeni-Ýskra kararlarý tarafýndan
bu konuda alýnan ve doðal olarak burjuvaziyi pek sevindiren yarýgönüllü ve tutarsýz tutum üzerinde durmak gereksizdir.
II. MARTÝNOV YOLDAÞ SORUNA GENE
DERÝNLÝK KAZANDIRIYOR

Ýskra, n° 102 ve 103teki Martinovun makalelerine geçelim.
Martinovun, Engels ve Marxtan aktarýlan birtakým alýntýlarýn bizim
tarafýmýzdan yapýlan yorumunun yanlýþlýðýný ve kendisi tarafýndan
yapýlan yorumunun doðruluðunu tanýtlama çabalarýný elbette yanýtlayacak deðiliz. Bu çabalar öylesine gereksiz, Martinovun kaçamaklarý öylesine besbelli, ve sorun öylesine açýktýr ki, bu nokta
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üzerinde tekrar durmak hiç de ilginç olmayacaktýr. Aklýbaþýnda
her okur, Martinovun tam ricat içersinde, özellikle de þimdi bir
grup Proletari yazarý tarafýndan hazýrlanmakta olan, Engelsin Bakuninciler Ýþbaþýnda broþürü, ve Marxýn Mart 1850 tarihli Merkez
Komitesinin Komünist Birliði Çaðrýsý yayýnladýðý sýrada ricat içersinde kullandýðý basit oyunlarý kolayca görebilecektir. Martinovun ricatýný, okur açýsýndan açýk-seçik bir duruma sokmak için, kendi
yazýsýndan bir tek alýntý yapmak yetecektir.
Ýskra, diyor Martinov n° 103te, geçici bir hükümetin kurulmasýnýn mümkün olduðunu ve bunun devrimi ilerletmenin bir
yolu olduðunu kabul ediyor, ama sosyal-demokratlarýn, bir burjuva geçici hükümetine, sosyalist bir devrim için devlet makinesinin
kesin [sayfa 146] denetimini gelecekte elinde bulundurabilsin diye,
yalnýzca bu nedenle katýlmasýný reddediyor. Bir baþka deyiþle,
Ýskra, geçici bir devrim hükümetinin maliye ve bankalarla ilgili sorumluluðuna iliþkin korkusunun, hapisaneleri, vb. devralma
tehlikesi ve olanaksýzlýðýna iliþkin korkusunun saçmalýðýný artýk kabul etmektedir. Ama Ýskra, daha önce de yaptýðý gibi, demokratik
diktatörlükle sosyalist diktatörlüðü birbirine karýþtýrarak yalnýzca
iþleri bulandýrmýþ oluyor. Bu bulanýklýk kaçýnýlmazdýr; bu, ricatý örtmenin bir aracýdýr.
Ama yeni-Ýskranýn bulanýk-kafalýlarý arasýnda Martinov, eðer
deyim yerindeyse, birinci sýrada bulanýk-kafalý olarak, usta bir bulanýk-kafalý olarak kendini gösteriyor. Ona derinlik kazandýrma
yolundaki yüklü çabalarýyla sorunu karýþtýrarak, kendi takýnmýþ olduðu tutumun tüm yanlýþlýðýný apaçýk ortaya seren yeni formülasyonlara, hemen hemen þaþmaz bir biçimde ulaþýyor. Ekonomizm
günlerinde kendisinin Plehanovu nasýl derinleþtirdiðini ve iþverenlere ve hükümete karþý ekonomik savaþým formülasyonunu
yarattýðýný anýmsayacaksýnýz. Tüm ekonomist yazýnda bu eðilimin
yanlýþlýðýný bu kadar iyi bir biçimde ifade eden bir baþka ifade
bulmak zordur. Durum bugün de ayný. Martinov yeni-Ýskraya þevkle
hizmet ediyor ve her aðzýný açtýðýnda yeni-Ýskranýn yanlýþ tutumunun deðerlendirilmesinde bize yeni ve kusursuz malzeme saðlýyor. n° 102de Leninin farkýnda olmadan diktatörlük kavramýný,
devrim kavramýnýn yerine koyduðunu söylüyor (s. 3, sütun 2).
Özünde, yeni-iskracýlarýn bize yönelttikleri bütün suçlamalar tek bu suçlamaya indirgenebilir. Gerçekten, biz bu suçlamadan
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ötürü Martinova müteþekkiriz! Suçlamasýný bu biçimde formüle
ederek yeni-Ýskra düþüncelerine karþý savaþýmda bize son derece
deðerli bir [sayfa 147] hizmette bulunmuþtur; Proletariye karþý saldýrýlarýný daha da derinleþtirmesi ve bu saldýrýlarýn formülasyonunu
gerçekten ilkeli hale getirmesi için Martinovu bizim üzerimize
daha sýk salmalarý için Ýskra yöneticilerine içtenlikle yalvarmalýyýz.
Çünkü Martlnov, ilkeler alanýnda kendisini tartýþmaya zorladýkça,
tezleri daha da kötüleþiyor ve yeni-Ýskra eðilimindeki boþluklarý
daha açýk-seçik bir biçimde ortaya koyuyor, reductio absurdum*
yararlý pedagojik iþlemini (yeni-lskra, ilklerini bir saçmalýða indirgeyerek) kendisi ve arkadaþlarý üzerinde daha da baþarýlý bir biçimde
uyguluyor.
Vperyod ve Proletari, diktatörlük ve devrim kavramlarýný birbirleriyle deðiþtirilebilir bir biçimde kullanýyor. Ýskra, böyle bir deðiþtirilebilirliði istemiyor. Ýþte böyle, çok saygýdeðer Martinov yoldaþ!
Farkýnda olmadan çok büyük bir gerçeði ortaya koydunuz. Bu yeni
formülasyon ile Ýskranýn devrimin gerisinde kaldýðý ve kendi
görevlerini Osvobojdenye formülasyonuna doðru saptýrdýðý, oysa
Vperyod ve Proletarinin demokratik devrimi ilerletecek sloganlar
yaydýðý yolundaki tezlerimizi doðruladýnýz. Bu sizin anlamadýðýnýz
bir þey midir, Martinov yoldaþ? Sorunun önemini gözönüne alacak,
daha ayrýntýlý bir açýklama vermeyi deneyeceðiz.
Demokratik devrimin burjuva niteliði, ifadesini, baþka þeyler
yanýnda, özel mülkiyete ve meta üretimine hak tanýnmasýnýn kesinlikle yanýnda olan ve bu sýnýrlarýn ötesine geçemeyen, koþullarýn
zorlamasýyla otokrasinin ve genel olarak tüm feodal düzenin yararsýzlýðýný kabul eden ve özgürlük isteminde birleþen toplumun birtakým sýnýf, grup ve kesimlerinde de bulur. Toplum tarafýndan
istenen ve toprak sahipleri ve [sayfa 148] kapitalistlerin aðzýndan bir
sürü laf kalabalýðý (ve yalnýz laf!) içerisinde savunulan bu özgürlüðünün burjuva niteliði, kendisi giderek daha açýk bir biçimde ortaya
koymaktadýr. Ayný zamanda iþçilerin ve burjuvazinin özgürlük uðruna savaþýmlarý arasýndaki, proleter demokratçýlýðý ile liberal demokratçýlýk arasýndaki köklü ayrýlýk da daha göze çarpar hale gelmektedir. Ýþçi sýnýfý ve onun sýnýf bilinçli temsilcileri, demokratik devrimi
tamamlamaktan korkmamakla kalmayýp, bu devrimin en son sýnýr* Saçmalýða indirgeme. -ç.
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larýnýn da çok ötelerine geçmeye çalýþarak ilerliyorlar ve bu savaþýmý
ilerletiyorlar. Tutarsýz ve bencil olan burjuvazi, özgürlük sloganlarýný ikiyüzlüce ve ancak kýsmen kabul ediyor. Özel bir çizgiyle ya
da özel maddeler hazýrlayarak onun ötesinde özgürlüðün burjuva
dostlarýnýn bu ikiyüzlülüklerinin, ya da, daha doðrusu, özgürlüðün
kendi burjuva dostlarý tarafýndan ihanete uðramasýnýn baþladýðý
(Staroverin ya da konferansçýlarýn kararlarýnda olduðu gibi) sýnýrlar
saptama yolundaki bütün çabalar kaçýnýlmaz baþarýsýzlýða
mahkumdurlar. Ýki ateþ arasýnda (otokrasi ve proletarya) kalmasý
yüzünden, burjuvazi, binbir yol ve araçla konumunu ve sloganlarýný
deðiþtirebiliyor, biraz saða biraz sola kayarak, sürekli pazarlýklar
yaparak, kendisini bunlara uyduruyor. Proleter demokratçýlýðýn
görevi, böylesine ölü maddeler icat etmek deðil, geliþen siyasal
durumu aralýksýz olarak eleþtirmek, burjuvaziden gelecek olan her
yeni, ve önceden görülmez tutarsýzlýklarý ve ihanetleri sergilemektir.
Bay Struvenin illegal basýndaki siyasal açýklamalarýnýn öyküsünü, sosyal-demokrasinin onunla olan savaþýnýn öyküsünü anýmsayýnýz, o zaman bu görevlerin sosyal-demokrasi tarafýndan, proleter
demokratçýlýðýn savunucusu tarafýndan nasýl yürütülmüþ olduðunu
açýk-seçik göreceksiniz. Bay Struve iþe katýksýz bir [sayfa 149] Þipov
sloganýyla baþlamýþtý: Haklar ve Yetkeli bir Zemstvo (bkz: benim,
Zaryadaki52 Zemstvo Zalimleri ve Liberalizmin Aniballeri adlý makalem). Sosyal-demokrasi onu sergiledi ve kesin bir anayasal programa yöneltti. Bu itiþler etkisini gösterince, devrimci olaylarýn
özellikle hýzlý geliþimi sayesinde, savaþým, demokratçýlýðýn bir
sonraki sorununa kaydý: salt genel anlamda bir anayasa deðil, genel,
eþit, tek dereceli ve gizli seçimi getiren bir anayasa. Bu yeni konumu
düþmandan elegeçirdiðimizde (genel oyun Osvobojdenye Birliði
tarafýndan kabul edilmesi) , baskýmýzý daha da ileriye götürdük;
çift meclis sisteminin ikiyüzlülüðünü ve sahteliðini ve genel oyun
Osvobojdenye Birliði tarafýndan tam olarak kabul edilmediði olgusunu ortaya çýkardýk; monarþizmlerine iþaret ettik ve demokratçýlýklarýnýn bezirgan niteliðini, ya da, bir baþka deyiþle, þu Osvobojdenye
para kesesi kahramanlarý tarafýndan büyük Rus devriminin çýkarlarýnýn takas edilmelerini ortaya çýkardýk.
Ensonu, otokrasinin inatçýlýðý, iç savaþýn gösterdiði büyük
geliþme ve monarþistlerin Rusyayý içine ittikleri onmaz durum, en
kalýn kafalara bile girmeye baþlamýþtý. Devrim bir olgu haline gel-
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miþti. Devrimi görmek için artýk devrimci olmaya gerek yoktu. Otokratik hükümet, gözlerimizin önünde fiilen daðýlmaktaydý. Bazý liberaller tarafýndan (Bay Gredeskul) legal basýnda da haklý bir biçimde
belirtildiði gibi, bu hükümete karþý fiili itaatsizlik yaygýnlaþmýþtý.
Görünürdeki gücüne karþýn, otokrasi, güçsüzlüðünü ortaya koymuþtu; geliþmekte olan devrimin getirdiði olaylar, ayakta çürüyen
bu asalak organizmayý bir kenara itmeye baþlamýþtý. Eylemlerini
(ya da, daha doðrusu, karanlýk siyasal pazarlýklarýný) fiilen biçimlenmekte olan iliþkiler temeline dayamak zorunda kalan burjuvazi,
devrimi [sayfa 150] kabul etmenin zorunluluðunu görmeye baþlamýþtý.
Bunu devrimci olduklarýndan ötürü deðil devrimci olmamalarý
olgusuna karþýn yapmýþlardýr. Devrimin baþarýsýna öfkeyle bakarak
ve bir pazarlýða yanaþmayý istemeyip bir ölüm-kalým savaþýmý vermek isteyen otokrasiye karþý devrimcilik suçlamasý yönelterek, bunu
istekleri dýþýnda bir zorunluluk olarak yapýyorlar. Doðuþtan bezirgan
olan burjuvazi, savaþýmdan ve devrimden nefret eder, ama. koþullar
onlarý devrim zemini üzerinde durmaya zorlar, çünkü ayaklarýný
basacaklarý baþka bir zemin yoktur.
Çok öðretici ve çok gülünç bir görünüm ile karþý karþýyayýz.
Burjuva liberal fahiþeler, devrim çarþafýyla örtünmeye çalýþýyorlar.
Osvobojdenyenin adamlarý risum teneatis, amici!* Osvobojdenyenin adamlarý devrim adýna konuþmaya baþlýyorlar! Devrimden
korkmadýklarýna bizi inandýrmaya baþlýyorlar (Bay Struve, Osvobojdenye, n° 72de)!!! Devrimin baþýnda olduklarýný iddia ediyorlar!!!
Bu, yalnýzca burjuva liberalizmindeki ilerlemeyi göstermekle kalmayýp, daha çok kendisini kabul ettiren devrimci hareketin
gerçek baþarýlarýndaki ilerlemeyi gösteren en önemli olgudur. Burjuvazi bile, devrimden yana bir tavýr takýnmanýn kendi yararýna
olduðunu anlamaya baþlamýþtýr, çünkü otokrasi sallanmaktadýr.
Ancak, öte yandan, hareketin tümünün ulaþmýþ olduðu yeni ve
daha yüksek düzeyin tanýtladýðý bu olgu, bize, yeni ve daha yüksek
görevler de yüklemektedir. Þu ya da bu burjuva ideologunun devrimle kiþisel bütünleþmesi bir yana, burjuvazinin devrimi benimsemiþ olmasýnda içtenlik olamaz. Burjuvazi, hareketin bu yüksek
aþamasýna bile bencillik, tutarsýzlýk, pazarlýk ve [sayfa 151] küçük, gerici
* Kahkahalarýnýzý tutunuz dostlar!
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kaçamaklar ruhunu getirmekten baþka bir þey yapmaz. Biz, þimdi,
programýmýz adýna, ve programýmýzýn geniþletilmesi adýna, devrimin
ivedi somut görevlerini farklý bir yolda formüle etmeliyiz. Dün yeterli
olan, bugün yetersizdir. Dün, belki de, ileri bir demokrat slogan
olarak devrimin benimsenmesi istemi yeterliydi. Bugün bu yeterli
deðildir. Devrim, Bay Struveyi bile devrimi benimsemeye zorlamýþtýr. Ýleri sýnýf, bu devrimin ivedi ve zorlayýcý görevlerinin gerçek
içeriðini eksiksiz bir biçimde tanýmlamak zorundadýr. Devrimi
benimserlerken Bay Struveler anlayýþsýzlýklarýný tekrar tekrar ortaya
koyarak, barýþçýl çözüm olanaðý konusunda, Nikolanýn, Osvobojdenye grubunu iktidarý almaya çaðýrmasý vb., vb. konusunda eski
türküyü söyleyip duruyorlar. Osvobojdenyenin adamlarý, devrimi,
kendileri için daha güvenli bir biçimde iðdiþ ve ona ihanet etmek
için benimsiyorlar. Devrim sloganýnýn yetersizliðini, proletaryaya
ve bütün halka göstermek þimdi bizim görevimizdir; devrimin bu
gerçek içeriðinin açýk-seçik, tutarlý ve kesin bir tanýma kavuþmasýnýn
ne denli zorunlu olduðunu göstermeliyiz. Ve bu taným, devrimin
kesin zaferini doðru bir biçimde ifade edebilecek bir slogan
tarafýndan, proletarya ve köylülüðün devrimci demokratik diktatörlüðü sloganý tarafýndan saðlanýr.
Terimlerin kötüye kullanýlmasý, siyasette çok sýk görülen bir
uygulamadýr. Örneðin sosyalist adý, Ýngiliz burjuva liberalizminin
yandaþlarý tarafýndan (We are all socialists now* diyordu Harcourt) , Bismarckýn yandaþlarý tarafýndan ve Papa XIII Leonun
dostlarý tarafýndan sýk sýk kullanýlmýþtýr. Devrim terimi de kötü
kullanýlmaya çok uygundur, ve hareketin geliþiminin belli bir aþamasýnda böyle bir kötü kullanma [sayfa 152] kaçýnýlmazdýr. Bay Struve,
devrim adýna konuþmaya baþlayýnca, Thiersi anýmsamadan edemedik. Þubat Devriminden birkaç gün önce, bu iðrenç yeraltý cücesi,
burjuvazinin siyasal satýlmýþlýðýnýn bu en kusursuz temsilcisi, halk
arasýnda bir fýrtýnanýn patlak vermeye baþladýðýný anlamýþ ve parlamento kürsüsünden kendisinin devrimden yana olduðunu ilan etmiþtir! (Bkz: Marxýn Fransada Ýç Savaþý.) Osvobojdenyenin devrim
saflarýna katýlmasýnýn siyasal niteliði, tamýtamýna Thiersinki gibidir.
Rus Thiersleri devrimden yana olduklarýný söylemeye baþladýklarýnda, bu demektir ki, devrim sloganý yetersizleþmiþtir, anlam-sýzlaþmýþ* Þimdi artýk hepimiz sosyalistiz. -ç.
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týr, devrim bir olgu haline gelmiþ, ve en farklý unsurlar bile ondan
yana geçtiðine göre, hiçbir hedef gösteremez hale gelmiþtir.
Gerçekten de, marksist açýdan devrim nedir? Yeni üretim
iliþkilerine uygun düþmeyen ve bu iliþkilerin iflasýna yolaçtýðý eskimiþ
siyasal üstyapýnýn, belli bir anda, zor yoluyla yýkýlmasýdýr. Otokrasi
ile kapitalist Rusyanýn tüm yapýsý arasýndaki çeliþki ve Rusyanýn
burjuva demokratik geliþmesinin bütün gereksinmeleri, bu çeliþkinin yapay bir biçimde uzun bir dönem sürdürülmüþ olmasý yüzünden, þimdi çok þiddetli bir biçimde onun yýkýlmasýna yolaçmýþ bulunmaktadýr. Üstyapýnýn bütün eklemleri çatýrdamakta, baskýya dayanamamakta ve giderek zayýflamaktadýr. Birbirlerinden çok farklý
sýnýf ve gruplarýn temsilcileri aracýlýðý ile halk, kendi çabasýyla þimdi
yeni bir üstyapý kurmak zorundadýr. Geliþmenin belli bir evresinde
eski üstyapýnýn iþe yaramazlýðý herkes için açýk-seçik bir hale gelir;
devrim herkesçe benimsenir. Þimdi görev, yeni üstyapýyý hangi
sýnýfýnýn kuracaðý ve nasýl kuracaðýný belirlemektir. Eðer bu belirlenmeyecek olursa, devrim sloganý bugünkü durumda boþ ve anlamsýz bir þey olur; çünkü otokrasinin güçsüzlüðü, Grand Dükleri ve
Moskovskiye [sayfa 153] Vedemostiyi53 bile devrimci yapmaktadýr!
Eðer bu belirlenmeyecek olursa ileri sýnýfýn ileri demokratik görevlerinden sözedilemez. Proletaryanýn ve köylülüðün demokratik
diktatörlüðü sloganý bunu saðlamaktadýr. Bu slogan, yeni üstyapýnýn
yeni kurucularýnýn dayanabilecekleri ve dayanmalarý gereken
sýnýflarý, yeni üstyapýnýn niteliðini (sosyalist diktatörlükten farklý bir
demokratik diktatörlük), ve bu üstyapýnýn nasýl kurulacaðýný (diktatörlük, yani direnmelerin kuvvet kullanýlarak zorla bastýrýlmasý ve
halkýn devrimci sýnýflarýnýn silahlandýrýlmasý) belirlemektedir. Her
kim þimdi bu devrimci demokratik diktatörlük sloganýný, devrimci
bir ordu, devrimci bir hükümet ve devrimci köylü komiteleri sloganýný kabul etmeyi reddediyorsa, ya devrimin görevlerini onmaz bir
biçimde anlayamamakta, bugünkü durumun getirdiði yeni ve daha
yüksek görevleri belirleyememekte, ya da halký aldatmakta, devrime
ihanet etmekte ve. devrim sloganýný kötüye kullanmaktadýr.
Martinov yoldaþ ve dostlarý birinci türün örnekleridirler, Bay
Struve ve anayasal-demokratik zemstvo partisinin tümü ise, ikinci türün örnekleridirler.
Martinov yoldaþ öylesine açýkgöz ve kurnazdý ki, devrimin
geliþmesi, devrimin hedeflerinin diktatörlük sloganýyla belirlenme-
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sini gerektirdiði bir sýrada, bizi, diktatörlük kavramýný devrim kavramýnýn eþdeðeri haline getirmiþ olmakla suçlamýþtý. Martinoy
yoldaþ bir kez daha geride kalma talihsizliðine uðramýþ, perde kapanmadan, Osvobojdenyenin düzeyine ulaþmadan, sahneden çekilmek durumunda kalmýþtýr; çünkü (sözde) devrimin benimsenmesi ve proletaryanýn ve köylülüðün demokratik diktatörlüðünün,
(yani fiili devrimin) reddi, bugün Osvobojdenyenin siyasal tutumunu takýnmakla ayný þeydir, yani liberal monarþist burjuvazinin [sayfa
154] çýkarýnadýr. Struvenin aðzýndan liberal burjuvazi, þimdi devrimden yana olduðunu ifade etmektedir. Devrimci sosyal-demokratlarýn
aðzýndan, sýnýf bilinçli proletarya, proletarya ve köylülüðün diktatörlüðünü istemektedir. Bu aþamada yeni-Ýskra ukalasý tartýþmaya
müdahale ediyor ve þöyle baðýrýyor: Diktatörlük düþüncesi ile devrim düþüncesini eþdeðer kýlmaya kalkýþmayýn sakýn! Ýyi ama, yeni-iskracýlar tarafýndan takýnýlan bu yanlýþ tutumun onlarý sürekli
olarak Osvobojdenye eðiliminin kuyruðunda sürüklenmeye mahkum etmiþ olduðu doðru deðil mi?
Osvobojdenyenin adamlarýnýn (sosyal-demokratlarýn dürtüklemeleriyle) demokratçýlýðýn benimsenmesi sorununa adým adým
yaklaþmakta olduklarýný göstermiþ bulunuyoruz. Aramýzdaki tartýþma konusu önce þuydu: Þipovculuk (haklar ve yetkeli bir zemstvo) mu, yoksa anayasacýlýk mý? Daha sonra þu oldu: sýnýrlý oy mu,
yoksa genel oy mu? Ardýndan da: devrimin benimsenmesi mi,
yoksa otokrasiyle bir bezirgan pazarlýðý mý? Ensonu, þimdi de þudur:
devrimin proletarya ve köylülüðün diktatörlüðü olmaksýzýn benimsenmesi mi, yoksa demokratik devrimde bu sýnýflarýn diktatörlük
istemlerinin benimsenmesi mi? Osvobojdenyenin adamlarýnýn (bu
kimselerin, bugünkü kiþiler olmasý, ya da bunlarýn burjuva demokratlarýn sol-kanadýnda yeralan ardýllarý olmasý önemli deðildir) bir
adým daha atmalarý, yani bu arada (belki de Martinov yoldaþýn bir
adým daha atmasýyla) diktatörlük sloganýný da benimsemeleri olanaklý ve olasýdýr. Eðer Rus devrimi ilerlemesine devam eder ve kesin bir zafere ulaþacak olursa, durum kaçýnýlmaz olarak bu olacaktýr.
O zaman sosyal-demokratlarýn konumu ne olacaktýr? Bugünkü
devrimin kesin zaferi, demokratik devrimin sona erdiði ve sosyalist
devrimin kararlý savaþýmýnýn baþladýðý nokta [sayfa 155] olacaktýr.
Köylülüðün bugünkü istemlerinin karþýlanmasý, gericiliðin tümüyle
bozguna uðratýlmasý ve demokratik cumhuriyetin gerçekleþmesi,
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burjuva devrimciliðinin ve hatta küçük-burjuva devrimciliðinin son
sýnýrýný belirleyecek ve proletaryanýn sosyalizm için gerçek savaþýmýnýn baþlangýcý olacaktýr. Demokratik devrim ne denli eksiksiz
olursa, bu yeni savaþýmýn geliþmesi o denli çabuk, o denli yaygýn,
o denli açýk-seçik, ve o denli kararlý olacaktýr. Demokratik diktatörlük sloganý bugünkü devrimin tarihsel bakýmdan sýnýrlý niteliðini
ve iþçi sýnýfýnýn bütün baskýlardan ve her türlü sömürüden kesin
kurtuluþu için yeni düzenin temelleri üzerinde yeni bir savaþýmýn
zorunluluðunu ifade eder. Bir baþka deyiþle, demokratik burjuvazi,
ya da küçük-burjuvazi, bir adým daha attýðýnda yalnýz devrim deðil,
devrimin kesin zaferi de kesin bir olgu haline geldiðinde (belki de
yeni ve geleceðin Martinovlarýnýn dehþet çýðlýklarý arasýnda)
demokratik diktatörlük sloganýný proletaryanýn sosyalist diktatörlüðü,
yani eksiksiz bir sosyalist devrim sloganý ile deðiþtireceðiz.
III. DÝKTATÖRLÜK KONUSUNDAKÝ KABA BURJUVA
GÖRÜÞLER ÝLE MARKSÝST GÖRÜÞLER

Mehring,54 1848de, Neue Rheinische Zeitungda yayýnladýðý
Marxýn makalelerine eklediði notlarda, burjuva basýný tarafýndan
bu gazeteye yöneltilen suçlamalardan bir tanesinin bu gazetenin
hiçbir þeye dayanmaksýzýn demokrasiyi saðlamanýn tek aracý olarak diktatörlüðün ivedi olarak kurulmasýný istemek olduðunu
söylüyor bize (Marx, Nachlass, c. III, s. 53). Kaba burjuva görüþ
açýsýndan diktatörlük ve demokrasi terimleri, birbirlerini karþýlýklý
olarak dýþtalarlar. Sýnýf savaþýmý teorisini anlamadan ve siyasal arenayý çeþitli [sayfa 156] burjuva çevre ve zümrelerinin küçük hýr-gürleri
olarak görmeye alýþmýþ olan burjuva, diktatörlükten bütün özgürlüklerin ve demokrasinin güvencelerinin ortadan kaldýrýlmasýný, her
türlü keyfiliði, diktatörün kiþisel çýkarlarý uðruna iktidarýn kötüye
kullanýlmasýný anlar. Aslýnda, Vperyod ve Proletarinin diktatörlük
sloganýndan yana çýkýþlarýný, Leninin talihini deneme tutkusuna
baðlýyarak, yeni-Ýskrada. yeni kampanyayý hýzlandýran bizim
Martinovun yazýlarýnda ortaya çýkan iþte bu kaba burjuva görüþtür
(Ýskra, n° 103, s. 3, sütun 2). Bu pek hoþ açýklama, burjuvazinin
Neue Rheinische Zeitunga karþý ve diktatörlük telkinine karþý
yönelttiði suçlamalarla tamamen ayný düzeydedir. Marx da (burjuva
liberaller tarafýndan, sosyal-demokratlar tarafýndan deðil) devrim

126

V. Ý. Lenin
Ýki Taktik

ve diktatörlük kavramlarýnda ayak diretmekle suçlanmýþtýr.*
Martinova, kiþisel diktatörlükten farklý olarak, sýnýf diktatörlüðünün
anlamýný ve sosyalist diktatörlükten farklý olarak, demokratik
diktatörlüðün görevlerini açýklayabilmek için Neue Rheinische
Zeitungun görüþleri üzerinde durmak yanlýþ olmayacaktýr.
Bir devrimden sonra, diye yazýyordu Neue Rheinische Zeitung 14 Eylül 1848de, devletin her geçici örgütü, bir diktatörlüðü
ve etkin bir diktatörlüðü gerektirir. Ta baþýndan beri Camphausený
[18 Mart 1848 sonrasýnda bakanlar kurulu baþkaný] diktatörce hareket etmediðinden ötürü, eski kurumlarýn kalýntýlarýný hemen ezmediði ve yok etmediði için suçladýk. [sayfa 157] Herr Camphausen
kendisini anayasal düþlerle oyalarken, yenik düþmüþ olan [yani
gerici parti] bürokrasi ve ordu içindeki durumunu güçlendirmiþ ve
hatta þurada burada açýk savaþýma bile baþlamýþtý.55
Mehringin haklý olarak iþaret ettiði gibi, bu sözler birkaç
önerme içersinde Neue Rheinische Zeitungdaki Camphausen hükümeti konusundaki uzun makalelerde ayrýntýlarýyla iþlenmiþ olan
her þeyi özetlemektedir. Marxýn bu sözleri bize ne anlatýyor? Geçici bir devrim hükümetinin diktatörce davranmak zorunda olduðunu (diktatörlük sloganýna karþý çýktýðýndan ötürü Ýskranýn hiç anlayamadýðý bir önerme) ve böyle bir diktatörlüðün görevinin, eski
kurumlarýn kalýntýlarýný yok etmek olduðunu (ki tam da bu, Rus
Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin karþý-devrimle savaþým konusunda
Üçüncü Kongre kararýnda açýkça konmuþ ve yukarda da gösterildiði
gibi konferans kararýnda yer almamýþtýr). Üçüncü ve son olarak,
bu sôzlerden, Marxýn devrim ve açýk bir iç savaþ döneminde burjuva demokratlarý anayasal düþler ile avunduklarý için kýnadýðý sonucu çýkmaktadýr. Bu sözlerin anlamý, 6 Haziran 1848 tarihli Neue
Rheinische Zeitungdaki makalede özellikle açýk-seçik hale
gelmektedir. Ulusal bir kurucu meclis, diye yazýyordu Marx, her
þeyden önce, etkin, devrimci yönden etkin bir meclis olmalýdýr.
Ama Frankfurt Meclisi, hükümeti baþýboþ býrakýrken, kendisini okul
* Bu son iki tümce, çeviri için gözönünde bulundurduðumuz çeviriler arasýnda, bu
yapýtýn Bureau dEditions tarafýndan Duex Tactiques, (Paris 1932) baþlýðý altýnda yayýnlarýan
Fransýzca çevirisinde (s.. 151) ve Progress Publishers tarafýndan yayýnlanan Collected
Works, vol. 9da (Moscow 1965. s. 131) yoktur. Yalnýz. gene Progress Publishers tarafýndan
yayýnlanan V. Ý. Lenin, Two Tactics of Social-Demokracy in the Democratic Revolution
(Moscow 1970, s. 1791 baskýsýnda vardýr. -Sol Yayýnlarý.
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ödevi düzeyinde parlamentoculukla oyalýyordu. Diyelim ki, bu
çokbilmiþ meclis, derin düþüncelerden sonra, olabilecek en iyi
gündemi ve en iyi anayasayý hazýrlamýþ olsun, ama eðer Alman
hükümetleri bu arada süngüyü gündeme getirmiþse, olabilecek
bu en iyi gündemin ve bu en iyi anayasanýn yararý ne?56
Diktatörlük sloganýnýn anlamý iþte budur. Buradan Marxýn
bir kurucu meclis toplama kararýný kesin bir [sayfa 158] zafer sayan,
ya da bizi aþýrý muhalefet partisi olarak kalmaya çaðýran kararlara
karþý tutumunun ne olacaðýný kestirebiliriz!
Uluslarýn yaþamlarýndaki bellibaþlý sorunlar, ancak kuvvet
yoluyla çözümlenirler. Þiddete, iç savaþa ilk baþvuranlar, çoðu kez
gerici sýnýflarýn kendileridir; Rus otokrasisinin sistemli ve þaþmaz
bir biçimde 9 ocaktan beri her yerde yaptýðý gibi, süngüyü gündeme getiren, önce kendileri olmaktadýrlar. Ve böyle bir durum
ortaya çýkmýþ bulunduðuna göre, süngü, gerçekten siyasal gündemin ana maddesi haline gelmiþ bulunduðuna göre, ayaklanma
kaçýnýlmaz ve ivedi hale gelmiþ olduðuna göre anayasal düþler ve
okul ödevi düzeyindeki parlamentoculuk, olsa olsa burjuvazinin
devrime ihanetinin bir örtüsü, burjuvazinin devrime yüz çevirmesi olgusunu gizlemenin bir örtüsü haline gelir. Bu durumda gerçek devrimci sýnýfýn öne sürmek zorunda olduðu slogan, iþte bu
diktatörlük sloganýdýr.
Bu diktatörlüðün görevleri sorununda Marx, Neue Rheinische Zeitungda þunlarý yazmýþtýr: Ulusal Meclis, eskimiþ hükümetlerin gerici giriþimlerine karþý diktatörce davranmalýydý; böylece
bütün süngüleri ve dipçikleri paramparça edecek kamuoyunun
gücünü kendinden yana kazanmýþ olurdu. ... Ama bu meclis, Alman halkýný ardýndan sürükleyeceðine ya da onlarýn ardýndan sürükleneceðine, halký býktýrdý.57 Marxýn görüþüne göre Ulusal Meclis,
Almanyada fiilen varolan rejimden, halkýn egemenliði ilkesiyle
çeliþen her þeyi çýkarýp atmalýydý, ve bunun ardýndan devrimle
kazanýlmýþ olan halk egemenliðini bütün saldýrýlara karþý korumak
için, dayanmakta olduðu devrimci temeli pekiþtirmeliydi.58
Bunun sonucu olarak, Marxýn, 1848de, devrimci hükümetin ya da diktatörlüðün önüne koyduðu [sayfa 159] görevler, içerikleri
bakýmýndan, ilkin ve her þeyden önce, bir demokratik devrimdi:
karþý-devrime karþý savunma ve halkýn egemenliði ile çeliþen her
þeyin fiilen tasfiyesi. Bu da, devrimci diktatörlükten baþka bir þey
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deðildir.
Devam edelim: bu görevi (halkýn egemenliði ilkesini gerçekten eksiksiz olarak saðlamayý ve karþý-devrimin saldýrýlarýný altetmeyi) baþarabilecek ve baþarmasý gereken sýnýflar, Marxýn görüþüne
göre, hangileridir? Marx halktan sözediyor. Ama biz biliyoruz ki,
kendisi, halkýn birliði ve halk arasýnda sýnýf savaþýmýnýn yokluðu
konusundaki küçük-burjuva yanýlsamalara karþý her zaman amansýz
bir biçimde savaþmýþtýr. Halk sözcüðünü kullanmakla Marx, sýnýf
farklýlýklarýnýn üstünü örtmüyor, devrimi sonuna dek götürebilecek
belirli unsurlarýn birliðini kastediyor.
18 martta Berlin proletaryasýnýn zaferinden sonra, Neue Rheinische Zeitung, devrimin sonucunun iki yönlü olduðunu yazýyordu: Bir yandan, halkýn silahlanmasý, örgütlenme hakký, halk egemenliðinin fiilen gerçekleþtirilmesi; öte yandan, monarþinin ve
Camphausen-Hansemann hükümetinin, yani büyük burjuvazinin
temsilcilerinin hükümetinin muhafaza edilmesi. Böylece devrim,
birbirlerinden ayrýlmalarý kaçýnýlmaz olan iki sonuçlar dizisi vermiþti.
Halk, zafere ulaþmýþtý; kesinlikle demokratik nitelikte özgürlükler
kazanmýþlar, ama mevcut iktidar kendi ellerine deðil, büyük burjuvazinin eline geçmiþti. Kýsacasý, devrim, tamamlanmamýþtý. Halk,
büyük burjuvazinin temsilcilerinin hükümet kurmalarýna izin vermiþ
ve büyük burjuvazinin bu temsilcileri, eski Prusya soylularýna ve
bürokrasisine bir ittifak önererek neyin peþinde olduklarýný hemen
ortaya koymuþlardý. Amim, Canitz ve Schwerin hükümete katýldýlar.
Her zaman karþý-devrimci olan büyük burjuvazi, halktan,
yani iþçilerden ve demokratik burjuvaziden [sayfa 160] korktuðu için
gericilere bir savunma ve saldýrý ittifaký kurdu. (Ýtalikler bize ait.) 59
Böylece, yalnýzca bir kurucu meclis toplama kararý deðil,
bu meclisin fiilen toplanmasý bile devrimin kesin zaferi için yeterli
deðildir! Silahlý bir savaþýmýn kýsmi zaferinden sonra (Berlin iþçilerinin 18 mart 1848de askeri birlikler üzerinde saðladýðý zafer)
bile tamamlanmamýþ bir devrim, sonuna dek götürülmemiþ
bir devrim olanaklýdýr. Þu halde devrimin tamamlanmasý neye baðlýdýr? Bu, mevcut iktidarýn kimin eline geçeceðine, Petrunkeviçlerin,
ve Rodiçevlerin, yani Camphausenlerin ve Hansemannlarýn eline
mi, yoksa halkýn, yani iþçilerin ve demokratik burjuvazinin eline
mi geçeceðine baðlýdýr. Birinci durumda burjuvazi iktidara, proletarya ise eleþtiri özgürlüðüne, aþýrý muhalefet partisi olarak
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kalma özgürlüðüne sahip olacaktýr. Zaferin hemen ardýndan burjuvazi gericilerle ittifak kuracaktýr (örneðin St. Petersburg iþçileri
askeri birliklerle sokak savaþýnda yalnýzca kýsmi bir zafer saðlar ve
bunu Petrunkeviç ve onun ortaðý beylere bir hükümet kurmalarý
için, terkederlerse, bu kaçýnýlmaz olarak Rusyada da böyle olacaktýr). Ýkinci durumda, devrimci demokratik diktatörlük, yani devrimin kesin zaferi mümkün olacaktýr.
Þimdi geriye, Marxýn büyük burjuvazinin karþýsýnda bulunan ve iþçilerle birlikte halk diye adlandýrdýðý demokratik burjuvazi (demokratische Bürgerschatt) ile gerçekte ne kastettiðini daha
kesin bir biçimde tanýmlamak kalýyor.
Bu sorunun açýk bir yanýtý, 29 Temmuz 1848 tarihli Neue
Rheinische Zeitungdaki bir makaledeki þu pasajda verilmiþtir: ...
1848 Alman Devrimi, 1789 Fransýz Devriminin beceriksiz bir taklididir ancak,
4 Aðustos 1789da, Bastille fýrtýnasýndan üç hafta [sayfa 161]
sonra, Fransýz halký, tek bir günde, bütün feodal yükümlülüklerin
üstesinden geldi.
11 Temmuz 1848de, Mart barikatlarýndan dört ay sonra,
feodal yükümlülükler Alman halkýnýn üstesinden geldi. Teste Gierke cum Hansemanno.*
1789un Fransýz burjuvazisi, müttefiklerini, köylüleri bir an
olsun zor durumda býrakmadý. Biliyordu ki, egemenliði, kýrda feodalizmin yýkýlmasýna, özgür toprak sahibi (grundbesitzenden) köylü
sýnýfýnýn yaratýlmasýna dayanýyordu.
1848in Alman burjuvazisi, hiç vicdaný sýzlamaksýzýn, en doðal müttefikleri olan, eti etinde olan ve onlar olmaksýzýn aristokrasiye karþý güçsüz olduðu köylülere ihanet ediyor.
Feodal haklarýn sürdürülmesi, (aldatýcý) tazminat maskesi
altýnda feodal haklarýn pekiþtirilmesi  1848 Alman Devriminin sonu* Gierke ve Hansemann tanýktýrlar: Hansemann, büyük burjuvaziyi temsil eden bir
bakandý (Rusyadaki karþýlýðý: Trubetskoy ya da Rodiçev ve benzerleri); Gierke ise,
Hansemann hükümetinde feodal yükümlülükleri kaldýran bir plan, yürekli bir plan
hazýrlamýþ olan tarým bakanýydý. Bu plan, görünürde bu yükümlülükleri tazminatsýz
kaldýrmaktaydý, ama aslýnda bu plan önemli yükümlülükler için tazminatlarý korurken ya
da tazminat getirirken, yalnýzca daha küçük ve önemsiz yükümlülükleri kaldýrmaktaydý.
Herr Gierke, köylü mülkiyetinin geniþlemesini arzulayan toprak beylerini de gücendirmek
istemeyen Rus Kablukovlar, Manllovlar, Hertzensteinlar ve benzeri mujik dostu burjuva
liberaller gibi bir þeydi.
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cu iþte budur. Dað fare doðurmuþtur.60
Bu, bize, dört önemli önerme getiren çok öðretici bir bölümdür: 1° Tamamlanmamýþ Alman devrimi, tamamlanmýþ Fransýz
devriminden yalnýzca Alman burjuvazisinin genel olarak demokrasiye ihaneti ile deðil, özel olarak da köylülere ihaneti bakýmýndan
da ayrýlýr. 2° Özgür bir köylüler sýnýfýnýn yaratýlmasý, demokratik
devrimin kesin sonucuna götürülmesinin temelidir. 3° Böyle bir
sýnýfýn yaratýlmasý, feodal hizmetlerin ortadan [sayfa 162] kaldýrýlmasý,
feodalizmin yýkýlmasý demektir, ama henüz sosyalist devrim demek
deðildir. 4° Köylüler, burjuvazinin, yani gericiliðe karþý onlar olmaksýzýn güçsüz kalan demokratik burjuvazinin en doðal müttefikleridirler.
Somut ulusal özellikler akýlda tutulduðunda ve feodalizmin
yerine serflik konulduðunda, bütün bu önermeler eksiksiz olarak
1905 Rusyasýna uygulanabilirler. Hiç kuþku yok ki, Marxýn açýklýða
kavuþturduðu Alman deneyimini öðrenerek, devrimin kesin zaferi
için þu slogandan baþka bir slogana ulaþamayýz: proletaryanýn ve
köylülüðün devrimci demokratik diktatörlüðü. Hiç kuþku yok ki,
Marxýn 1848de direnen gericilerin ve hain burjuvazinin karþýsýna
koyduðu halkýn belli-baþlý unsurlarý proletarya ve köylülüktür. Hiç
kuþku yok ki, Rusyada da liberal burjuvazi ve Osvobojdenye Birliðinin baylarý, köylülüðe ihanet ediyorlar ve ihanet edeceklerdir,
yani sahte bir reformla yetinecekler ve toprak beyleri ile köylüler
arasýndaki kesin savaþýmda toprak beylerinin yanýný tutacaklardýr.
Bu savaþýmda köylüleri sonuna dek destekleyebilecek olan yalnýzca proletaryadýr. Ensonu, hiç kuþku yok ki, Rusyada da köylü
savaþýmýnýn baþarýsý, yani tüm topraklarýn köylülere devredilmesi,
eksiksiz bir demokratik devrimi simgeleyecek ve kesin sonuçlarýna götürülen devrimin toplumsal temelini oluþturacak, ama bu
hiçbir zaman bir sosyalist devrim, ya da küçük-burjuva ideologlarýnýn, sosyalist-devrimcilerin sözünü ettikleri toplumsallaþtýrma
olmayacaktýr. Köylü ayaklanmasýnýn baþarýsý, demokratik devrimin
zaferi, demokratik bir cumhuriyet temeli üzerinde sosyalizm uðruna gerçek ve kesin bir savaþýmýn yollarýný açacaktýr. Bu savaþýmda,
toprak sahibi bir sýnýf olarak köylülük, burjuvazinin demokrasi uðruna savaþýmýnda þimdi oynamakta [sayfa 163] olduðu tutarsýz ve haince
rolü oynayacaktýr. Bunu unutmak, sosyalizmi unutmaktýr, proletaryanýn gerçek çýkarlarý ve görevleri açýsýndan insanýn kendisini
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ve baþkalarýný aldatmasýdýr.,
1848de Marxýn savunduðu görüþlerin ortaya konulmasýnda
herhangi bir eksik yan býrakmamak için, o zamanýn Alman sosyaldemokrasisi (o dönemin dilini kullanacak olursak, proletaryanýn
komünist partisi) ile bugünün Rus sosyal-demokrasisi arasýndaki
temel bir ayrýlýðý kaydetmek gerekir. Mehring þöyle diyor:
Neue Rheinische Zeitung, siyasal arenaya, demokrasi organý olarak çýktý. Tüm makalelere egemen olan eðilimin bu olduðundan kuþku yoktur. Ama ilk planda, burjuvazininkiler karþýsýnda
proletaryanýn çýkarlarýný savunmaktan çok, mutlakýyete ve feodalizme karþý burjuva devrimin çýkarlarýný savunuyordu. Devrim yýllarý
sýrasýnda, bu gazetenin sütunlarýnda baðýmsýz bir iþçi sýnýfý hareketi
konusunda çok az þey yer alýyordu, ama þunu da unutmamak
gerekir ki, bu gazeteyle birlikte Moll ve Schapperin yönetiminde
haftada iki kez Köln Ýþçileri Birliðinin61 özel bir organý da çýkmaktaydý. Bununla birlikte, bu gazetenin en yetenekli beyni Stephan
Bornun Paris ve Brükselde Marx ve Engelsin öðrencisi olmasýna
ve 1848de gazetenin Berlin muhabiri bulunmasýna karþýn, Neue
Rheinische Zeitungun o zamanýn Alman iþçi sýnýfý hareketine çok
az eðilmiþ olmasýna bugünün okuru þaþacaktýr. Anýlarýnda Born,
Marx ve Engelsin iþçiler arasýnda kendisinin yürüttüðü ajitasyonu
onaylamadýklarýný gösterir tek sözcük olsun etmediklerini söylüyor.
Ancak, Engelsin daha sonradan yaptýðý açýklamalar, kendilerinin
bu ajitasyonun yöntemleri konusunda, hiç deðilse, hoþnutsuzluk
duymuþ olabileceklerini göstermektedir. Bornun, Almanyanýn
büyük bir kesimindeki sýnýf bilinci henüz tam olarak geliþmemiþ
[sayfa 164] proletaryaya birçok ödünler, Komünist Manifestonun bakýþ
açýsýndan eleþtirildiðinde iler-tutar yaný kalmayan ödünler vermek
zorunda kalmýþ olmasý bakýmýndan, gösterdikleri hoþnutsuzlukta
haklýydýlar. Bornun ajitasyonunu her þeye karþýn oldukça yüksek
bir düzeyde tutabilmiþ olmasý bakýmýndan, gösterdikleri hoþnutsuzlukta haksýzdýr. Kuþku yok ki, Marx ve Engels, iþçi sýnýfýnýn birincil
çýkarýnýn, burjuva devrimi olabildiðince ileriye götürmek olduðu
yolundaki düþüncelerinde, tarihsel ve siyasal açýdan haklýydýlar.
Nisan 1849da iþçilerin özel bir iþçi örgütünden yana olduklarýný
açýklamalarý ve özellikle Doðu Elbe [Doðu Prusya] proletaryasý
tarafýndan hazýrlanmakta olan iþçi kongresine katýlma yolunda
aldýklarý karar, iþçi sýnýfý hareketinin basit içgüdüsünün nasýl en
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parlak düþünürlerin anlayýþlarýný bile düzeltebilme yeteneðine sahip
bulunduðunu çarpýcý bir biçimde tanýtlamýþtýr.
Böylece, ancak Nisan 1849da, devrimci bir gazetenin çýkmaya baþlamasýndan aþaðýyukarý bir yýl sonradýr ki (Neue Rheinische Zeitung, yayýna, 1 Haziran 1848de baþlamýþtýr), Marx ve Engels,
özel bir iþçi sýnýfý örgütünden yana olduklarýný açýklamýþlardýr! O
zamana dek bir iþçi sýnýfý partisiyle herhangi bir örgütsel baðý olmayan bir demokrasi organý çýkarmakla yetiniyorlardý. Bugün,
bize, korkunç ve olanaksýz gibi görünen bu olgu, o günlerin Alman
Sosyal-Demokrat Partisiyle, bugünün Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi arasýnda çok büyük farklar olduðunu açýkça göstermektedir.
Bu olgu, Alman demokratik devriminde, hareketin proleter özelliklerinin, proleter akýmýn, ne denli az olduðunu göstermektedir
(1848de Almanyanýn hem ekonomik ve hem de siyasal geriliði 
devlet bütünlüðüne sahip olmayýþý yüzünden). Bu dönemde ve
daha sonrasýnda baðýmsýz bir proletarya partisinin örgütlendirilmesinin gereði [sayfa 165] konusunda Marxýn yineleyerek yaptýðý açýklamalarýn deðerlendirilmesinde, bu (örneðin Plehanovun yaptýðý
gibi)* unutulmamalýdýr. Marx, bu pratik sonuca, demokratik devrim
deneyiminin bir sonucu olarak ancak aþaðýyukarý bir yýl sonra
varmýþtýr  bu sýrada Almanyada esmekte olan hava o denli darkafalý, o denli küçük-burjuvacaydý ki. Bu sonuç, bizim için, uluslararasý sosyal-demokrasinin yarým yüzyýllýk deneyiminin çok iyi bilinen
ve somut bir kazanýmýdýr  temeli üzerinde Rus Sosyal-Demokrat
Ýþçi Partisini örgütlemeye baþladýðýmýz bir kazaným. Bizim durumumuzda, örneðin proletaryanýn sosyal-demokrat partisinin dýþýnda
kalan devrimci proleter gazeteleri, ya da bunlarýn bir an için bile
salt demokrasi organlarý olarak yayýnlanmalarý diye bir sorun sözkonusu olamaz.
Ama Marx ile Stephan Born arasýnda pek ortaya çýkmamýþ
bulunan çeliþki, bizim durumumuzda, devrimimizin demokratik
akýþý içersinde, kendisini çok daha güçlü bir biçimde ortaya koyan
proletarya akýmý yüzünden çok daha geliþmiþ bir biçimde mevcuttur. Marx ve Engelsin Stephan Born tarafýndan yürütülen ajitasyon
konusundaki olasý lýoþnutsuzluklarýndan sözederken Mehring, çok
* Parantez içindeki tümcecik, yalnýzca Progress Publishers, Moscow 1970 basýmýnda
(s. 189) vardýr. -Sol Yayýnlarý.
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yumuþak ve kaçamaklý bir dil kullanmýþtýr. Engelsin Born hakkýnda 1885te söyledikleri þunlardýr (Enthüllungen über den Kommunistenprozess zu Köln, Zürih 1885 adlý yapýta yazdýðý önsözde) :
Komünist Birlik62 üyeleri her yerde en uçtaki demokratik
hareketin baþýnda bulunmuþlar ve böylelikle Birliðin kusursuz bir
devrimci eylem okulu olduðunu tanýtlamýþlardýr. Birliðin etkin bir
üyesi olarak Brüksel ve Pariste çalýþmýþ olan mürettip Stephan
Bom, Berlinde oldukça yaygýnlaþan ve 1850ye dek varlýðýný [sayfa
166] sürdüren Ýþçi Kardeþliðini (Arbeiterverbriiderung) kurmuþtur.
Ancak, siyasal bir kiþi olmakta çok acele etmiþ, ardýna bir kalabalýk takabilmek için her türden ayaktakýmý (Krethi und Plethi) ile
kardeþleþmiþ olan bu çok yetenekli Born, hiç de çeliþmekte olan
eðilimleri birleþtirebilecek ve kargaþalýða ýþýk tutabilecek bir adam
deðildi. Bunun sonucu, derneðin resmi yayýnlarýnda Komünist
Manifestonun temsil ettiði görüþler, lonca anýlarý, lonca hevesleri,
Louis Blanc ve Proudhon kýrýntýlarý, himayecilik vb. ile birbirlerine
karýþtýrýlarak çorba haline getirilmiþti; kýsacasý herkesi (alle alles
sein) hoþnut etmek istemiþlerdi. Özellikle, grevler, sendikalar ve
üretici kooperatifleri ile uðraþýlýyor , ama her þeyden önce, bunun,
bu gibi þeylerin kalýcý bir temel üzerinde gerçekleþtirilebilecekleri
tek þey olan bu alanýn, önce siyasal zaferler yoluyla ele geçirilmesi
sorun olduðu unutuluyordu [Ýtalikler benimdir]. Daha sonra, gericiliðin zaferleri, kardeþliðin önderlerini devrimci savaþýma doðrudan
katýlmanýn gerekliliðini kavramaya zorladýðýnda, çevrelerine toplamýþ olduklarý þaþkýn yýðýn tarafýndan doðal olarak yalnýz býrakýlmýþlardýr. Born, Mayýs 1849 Dresden ayaklanmasýna katýldý ve þans
eseri olarak paçayý kurtardý. Ama proletaryanýn büyük siyasal
hareketinin tersine, Ýþçi Kardeþliðinin yalnýzca kaðýt üzerinde kalan
ve gericiliðin 1850ye kadar, ve bazý þubelerini de daha sonraki yýllara kadar kapatmaya gerek duymadýðý ikincil bir rol oynayan salt
bir Sonderbund (ayrý bir birlik) olduðu ortaya çýktý. Gerçek adý Buttermilch* olan Born, siyasal bir kiþi deðil, artýk [sayfa 167] Marxý lonca
* Engelsi çevirirken, birinci baskýda Buttermilch sözcüðünü özel isim olarak deðil
de cins isim olarak almakla bir hata yaptým. Bu hata, doðal olarak, menþeviklerde büyük
bir sevinç yarattý. Koltsov. Engelsý daha da derinleþtirdiðimi yazdý (makaleler derlemesi
olan Ýki Yýlda yeni basýmý yapýlmýþtýr) ve Plehanov þimdi bile bu hatayý Tovariþte63 anýmsatýyor  kýsacasý, bu hata, Almanyada 1848in iþçi sýnýfý hareketi içindeki iki eðilim, Born
eðilimini (bizim ekonomistlere yakýndýr) ve marksist eðilim sorununu geçiþtirmek için
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diline çevirmeyi býrakýp uysal Renaný kendi dalkavuk Almancasýna
çeviren bir küçük Ýsviçre profesörü oldu.64
Demokratik devrimde sosyal-demokrasinin iki taktiðini Engels iþte böyle deðerlendiriyordu!
Bizim yeni-iskracýlar da ekonomizme eðilim duyuyorlar, ve
hem de bunu monarþist burjuvaziden gerçeði gördüler övgüsünü almak için, akýlalmaz bir çaba göstererek yapýyorlar. Bunlar da
ekonomistlere yað çekerek, inisiyatif, demokrasi, özerklik,
vb., vb. sloganlarýyla geri yýðýnlarý demagojik bir biçimde kendilerine çekerek; kendi çevrelerinde ne idüðü belirsiz bir kalabalýk
topluyorlar; bunlarýn iþçi birlikleri de çoðu kez yeni-Ýskranýn Hlestakov tipi65 sayfalarýnda kalmaktadýr. Bunlarýn sloganlarý ve kararlarý
proletaryanýn büyük siyasal hareketinin görevlerini kavramada
benzer bir baþarýsýzlýk ortaya koymaktadýr. [sayfa 168]

mükemmel bir bahane yaratmýþtýr. Bornun adýyla ilgili olsa bile, bir muhalifin hatasýndan
yararlanmaktan daha doðal bir þey olamaz. Ama bir çeviri düzeltmesini iki taktik sorununun
özünü geçiþtirmek için kullanmak asýl sorundan kaçmak demektir. [Yazarýn 1907 baskýsýna
notu.]
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AÇIKLAYICI NOTLAR

[1]
Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin Ýki Taktiði, Lenin
tarafýndan Cenevrede Haziran-Temmuz 1905te yazýldý. Kitap 1905
Temmuzunun sonlarýna doðru Cenevrede, RSDÝPnin Merkez Komitesi
tarafýndan yayýnlandý. Ayný yýl içinde Rusyada iki kez daha yayýnlandý. Birinci
kez, RSDÝP Merkez Komitesi tarafýndan, ikinci kez de partinin Moskova komitesi
tarafýndan. Bu son baský, 10.000 adetti.
Kitap, bütün ülkede, özellikle St. Petersburg, Moskova, Kazan, Tillis ve
Baküda, gizli olarak daðýtýldý. 19 Þubat 1907de St. Petersburg Basýn Dairesi
tarafýndan yasaklandý ve ayný yýlýn 22 Aralýðýnda St. Petersburg mahkemeleri
kitabýn imhasýna karar verdi. -3.
[2]
Potemkin zýrh!ýsýndaki ayak!anma, 14 (27) Haziran 1905te patlak
verdi. Mürettebat, savaþ gemisini bir genel grevin geliþmekte bulunduðu Odesa
limanýna getirdi. Bununla birlikte, Odesa iþçileriyle Potemkin tayfalarýnýn birlikte
hareket etmeleri için çok elveriþli olan olanaklar kullanýlamadý. Birbirini izleyen
tutuklamalar Odesa bolþevik örgütünü zayýflatmýþtý ve bu örgütte birlik yoktu.
Menþevikler, silahlý ayaklanmaya karþýydýlar ve iþçilerle denizcilerin saldýrý
hareketine geçmelerini önlediler. Çar hükümeti, bütün Karadeniz filosuna
Potemkin ayaklanmasýný bastýrma emrini verdi. Ama mürettebat bu savaþ
gemisine ateþ açmayý reddetti. Subaylar, gemilerini geri çekmek zorunda
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kaldýlar. Karadenizde onbir gün seyrettikten sonra Potemkin mürettebatý,
yiyecek ve kömür yokluðundan, gemiyi bir Romanya limanýna götürmek ve
oradaki yetkililere teslim olmak zorunda kaldýlar. Denizcilerin çoðunluðu
yurtdýþýnda kaldý. Rusyaya dönenler tutuklandýlar ve harp divanýnda yargýlandýlar.
Potemkin ayaklanmasý baþarýsýz oldu, ama büyük bir savaþ gemisinin
mürettebatýnýn devrime katýlmýþ olmasý, otokrasiye karþý savaþýmýn geliþmesinde
önemli bir aþama oldu. Lenin, buna, Bir devrim ordusunun nüvesini kurma
çabasý demiþtir. -7.
[3]
Proletari (Proleter).  Ýllegal, haftalýk bolþevik gazetesinin adý.
RSDÝPnin resmi organý. Partinin Üçüncü Kongresinin bir kararýna uygun olarak
kurulmuþtur. Lenin, Parti Merkez Komitesinin 27 Nisan (10 Mayýs) 1905 tarihli
genel toplantýsýnda alýnan kararla Proletarinin baþýna geçirildi.
Proletari, Cenevrede, 14 (27) Mayýs 1905ten 12 (25) Kasým 1905e
kadar, toplam 26 sayý yayýnlandý. Proletari, eski leninist Ýskranýn siyasetini
sürdürdü ve bolþevik gazetesi Vperyod ile ayný yolu izledi.
Lenin, Proletariye, toplam olarak, 90 makale ve haber yazmýþtýr. Bu
makaleler, yerel bolþevik dergilerde yeniden basýlmýþ ya da broþürler halinde
yayýnlanmýþtýr.
Leninin Rusyaya hareket etmesinden kýsa bir süre sonra Proletarinin
yayýný durduruldu. Son 25 ve 26ncý sayýlar V. Vorovski yönetiminde
yayýnlanmýþtýr. -7.
[4]
Sosyalist-Devrimci Partinin programý, 29 Aralýk 1906dan 6 Ocak
1906ya kadar Finlandiyada toplanmýþ olan birinci kongrede onaylanmýþtý.
Sosyalist-Devrimci Parti.  1901in sonunda ve 1902nin baþlarýnda
Rusyada kurulan bir küçük-burjuva partisidir. Deðiþik narodnik gruplarý,
Revolutsiyonnaya Rossiya (Devrimci Rusya, 1900-1905) adlý gazete ile Vestnik
Ruskoy Revolutsi (Rus Devrimi Habercisi, 1901-1905) adlý derginin çabalarýyla
biraraya getirilmiþ ve bu parti kurulmuþtur. Sözkonusu gazete ve dergi, bu
partinin organý idi. Sosyalist-devrimcilerin görüþleri, narodizmle revizyonizmin
seçmeci bir karmasýydý. Leninin dediði gibi, onlar, narodizmdeki yýrtýklarý,
marksizmin oportünizmi eleþtiri parçalarý ile yamamaya çalýþtýlar. Sosyalistdevrimciler, proletarya ile küçük mülk sahipleri arasýnda hiçbir sýnýf farký
göremediler, köylülük arasýndaki sýnýfsal tabakalaþmayý ve çeliþkileri gizlemeye
çalýþtýlar ve devrimde proletaryanýn önderlik rolünü reddettiler. Çarlýk istibdadýna
karþý baþlýca savaþ yolu olarak gördükleri ve savunduklarý bireysel terörizm,
devrimci harekete büyük zarar verdi.
Sosyalist-devrimcilerin tarým programý, özel toprak mülkiyetinin
kaldýrýlmasýný, topraðýn köy topluluklarýna, eþit tasarruf haklarý çerçevesinde
aktarýlmasýný ve kooperatiflerin geliþtirilmesini öngörüyordu. Leninin, yalnýzca
toprakta özel mülkiyetin iptaliyle sermayenin egemenliði ve kitlelerin
yoksulluðunun sona erdirilemeyeceðini gösterdiði gibi, topraðýn sosyalizasyonu
adý verilen bu programýn sosyalizmle iliþkisi yoktu. Ayný zamanda eþit tasarruf
hakký istemi, niteliði gereði sosyalist olmasa bile, Leninin de iþaret ettiði gibi,
toprakbeyliðine yöneltilmiþ olduðu kadarýyla, ilerici, devrimci demokratik bir
nitelik taþýyordu.
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Bolþevikler, sosyalist-devrimcilerin kendilerini sosyalist olarak yutturma
çabalarýnýn maskesini düþürdüler, köylü üzerinde etkin olabilmek için onlara
karþý inatla savaþtýlar ve onlarýn bireysel terörizm taktiklerinin, iþçi sýnýfý
hareketine ne kadar zararlý olduðunu gösterdiler. Ancak, ayný zamanda çarlýða
karþý savaþýmda bolþevikler, sosyalist-devrimcilerle geçici anlaþmalar yaptýlar.
Ýlk Rus devrimi sýrasýnda, partinin sað kanadý ayrýldý ve legal Trudovik Halkçý
Sosyalist Partisini kurdu. Bu parti, görüþlerinde, kadetlere (liberal-monarþist
burjuvazinin partisine) yakýndý. Partinin sol kanadý ise yarý-anarþist Maksimalist
Birlik þekline girdi. Birinci Dünya Savaþý yýllarýnda, sosyalist-devrimcilerin çoðu,
sosyal-þovenizmin görüþlerini benimsediler.
1917 Þubatýnda, burjuva demokratik devrimin zaferinden sonra, karþýdevrimci burjuva-büyük toprak sahipleri geçici hükümetinin baþlýca dayanaðý,
menþeviklerin ve kadetlerin yanýsýra sosyalist-devrimcilerdi. Bu karþý-devrimci
hükümette, partinin liderleri (Kerenski, Avksentiyev, Çernov) üye olarak
bulunuyordu. Partinin sol kanadý, 1917 Kasýmýnýn sonunda, köylü yýðýnlarý
üzerindeki etkisini korumak çabasýyla, baðýmsýz Sol Sosyalist-Devrimci Partisini meydana getirdi. Sovyet hükümetini resmen tanýdý ve bolþeviklerle bir
anlaþmaya girdi, ama pek kýsa bir süre sonra, yeniden Sovvet iktidarýna karþý
savaþýma giriþti.
Dýþ müdahale ve iç savaþ yýllarýnda sosyalist-devrimciler, karþý-devrimci,
bozguncu eylemde bulundular, yabancý ordularý ve beyaz generalleri etkin
olarak desteklediler. Karþý-devrimci komplolara karýþtýlar , ve Sovyet devletinin
ve Komünist Partisinin liderlerine karþý terörist hareketlere giriþtiler. Ýç savaþýn
sona ermesinden sonra, sosyalist-devrimciler, düþmanca anti-sovyet eylemlerini,
ülke içinde ve Beyaz muhacirler çevrelerinde sürdürdüler. -8. 4[5] Narodnizm. 1860larda ve 1870lerde Rus devrim hareketi içersindeki bir küçük-burjuva
eðilimi. Narodniklere göre kapitalizm Rusyada raslansal bir görüngüydü ve
bunun sonucu olarak proletarya Rusyada geliþmeyecekti. Bunlar köylülüðü
temel devrimci güç, ve köy komününü de sosyalizmin geliþmesinin temeli
olarak görüyorlardý. Narodnik sosyalizmi, bilimsel sosyalizmden çok uzaklardaydý ve nesnel toplumsal geliþmeye dayandýrýlmamýþtý.
Narodnikler sýnýf savaþýmý konusunda yanlýþ görüþlere sahiptiler ve
tarihin, müstesna kiþiler, kahramanlar tarafýndan yaratýldýðý, yýðýnlarýn,
sürünün ise bu kiþilerin peþlerinden gittiði görüþündeydiler. Çarlýða karþý
savaþta, bunlar, bireysel terörizm taktiklerine baþvurdular.
Seksenlerde ve doksanlarda narodnikler çarlýða karþý uzlaþmacý taktikler
güttüler, kulaklarýn çýkarlarýný savundular ve marksizme þiddetle saldýrdýlar. -8.
[6]
Osvobojdenye (Kurtuluþ).  1902 Haziranýndan, 1905 Ekimine kadar,
P. B. Struvenin yönetimi altýnda yurtdýþýnda yayýnlanan onbeþ günlük gazete.
Bu gazete, Rus liberal burjuvazisinin organýydý. 1903te, gazetenin çevresinde
liberal-monarþistler toplandýlar ve (Ocak 1904te) liberal-monarþist
Osvobojdenye Birliðini kurdular. Bu birlik, 1905 Ekimine kadar yaþadý. Bu birliðin
üyeleri, zemstvo anayasacýlarýyla birlikte, Rusyada baþlýca burjuva partisi olan
ve 1905te kurulan Kadet Partisinin çekirdeðini meydana getirdiler. -10.
[7]
Ekonomizm.  Yüzyýlýn dönümünde Rus sosyal-demokrat hareket
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içersindeki oportünist bir eðilim; uluslararasý oportünizmin Rus türü.
Ekonomistler iþçi sýnýfý hareketinin görevlerini, daha yüksek ücretler, daha iyi
çalýþma koþullarý, vb. uðruna giriþilen iktisadi savaþým ile sýnýrlandýrýyorlar ve
siyasal savaþýmýn liberal burjuvazinin iþi olmasý gerektiðini savunuyorlardý. Ýþçi
sýnýfý partisini olaylarýn salt bir gözlemcisi ve kayýtçýsý olmaya mahkum ederek
onun önder rolünü reddediyorlardý. Ekonomizm, iþçi sýnýfýný devrimci yoldan
ayýrma ve onu burjuvazinin bir eklentisi haline getirme tehlikesi yaratýyordu.
Leninin Ýskrasý ekonomizmle savaþýmda önemli bir rol oynamýþtýr; Lenin, ekonomizmin ideolojik olarak altedilmesi iþini Ne Yapmalý? adlý kitabýyla
tamamlamýþtýr. -10.
[8]
Ýskra (Kývýlcým).  Leninin 1900 yýlýnda kurmuþ olduðu, bütün Rusya
için ilk illegal gazete. Bu gazete, ekonomistlerin yenilmesinde, daðýnýk haldeki
sosyal-demokrat gruplarýn birleþtirilmesinde ve Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi
Partisinin Ýkinci Kongresinin hazýrlanmasýnda kesin ve etkin bir rol oynadý.
Polis baskýsýndan ötürü, çarlýk Rusyasý içinde bir devrimci gazetenin
yayýnlanmasý olanaksýzdý. Daha Sibiryada sürgündeyken, Lenin, yurtdýþýnda bir
gazetenin yayýnlanmasý planýný bütün ayrýntýlarýyla uygulamaya giriþti.
Leninin Ýskrasýnýn ilk sayýsý 11 (24) Aralýk 1900de Leipzigde çýktý.
Bundan sonra Münihte, (Temmuz 1902den sonra) Londrada ve 1903
ilkyazýndan baþlayarak da Cenevrede yayýnlandý.
Ýskranýn yazýkurulunda V. Ý. Lenin, G. V. Plehanov, Y. O. Martov, P. B.
Akselrod, A. N. Potresov ve V. Ý. Zasuliç vardý. Ýlk günlerde sekreteri Ý. G. SmdoviçLeman idi. Daha sonra, 1901 ilkyazýnda N. K. Krupskaya, yazýkurulu sekreteri
oldu; Krupskaya, ayný zamanda Ýskranýn Rusyadaki sosyal-demokrat örgütlerle
yazýþmalarýný da yönetiyordu. Lenin, fiilen yazýkurulu baþkaný ve Ýskranýn bütün
eylemlerinin yöneticisiydi. Ýskrada yazdýðý yazýlar, partinin kurulmasýyla, Rus
proletaryasýnýn sýnýf savaþýmýyla ilgili bütün temel sorunlarý ve uluslararasý
sahnedeki bellibaþlý olaylarý ele alýr.
Ýskranýn çizgisini benimseyen RSDÝP gruplarý ve komiteleri, St.
Petersburg, Moskova ve Samara da dahil olmak üzere, Rusyanýn birçok kentinde
kuruldu. Ýskra örgütleri, Leninin eðittiði profesyonel devrimciler tarafýndan
kuruluyor ve onlarýn yönetimi altýnda çalýþýyordu. (N. E. Bauman, Ý. V, Babuþkin,
S. T. Gusev, M. Ý. Kalinin, G. M. Kýrjijanovski bunlar arasýndaydý)
Leninin giriþimiyle ve onun doðrudan katýlmasýyla Ýskranýn yazýkurulu,
partinin program taslaðýný hazýrladý (n° 21de yayýnlanmýþtýr) ve 1903 TemmuzAðustosunda toplanan RSDÝP Ýkinci Kongresi düzenlendi.
O zamana kadar Rusyadaki yerel sosyal-demokrat örgütlerin çoðunluðu
Ýskra ile iliþki kurmuþlardý. Onun taktiklerini, programýný ve örgütlenme planýný
benimsiyorlar ve iskrayý yol gösterici organ olarak kabul ediyorlardý. Ýkinci
Kongre, özel bir kararla, partiyi kurma uðrundaki savaþýmýnda oynamýþ olduðu
önemli rolü belirtti, ve Ýskrayý RSDÝPnin merkez organý olarak kabul etti.
Ýkinci Kongre, Lenin, Plehanov ve Martovu, Ýskranýn yazýkurulu olarak
seçmiþti. Eski altý yazýkurulu üyesinin yazýkurulunda kalmasý gerektiðinde
direnen Martov, kongrenin kararlarýna karþýn, Ýskra yazýkurulunda çalýþmayý
kabul etmedi ve gazetenin 46-51inci sayýlarý Lenin ile Plehanov tarafýndan
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yayýnlandý. Bundan sonra Plehanov , menþeviklerden yana bir tutumu benimsedi
ve parti kongresinin görevden uzaklaþtýrmýþ olduðu bütün eski menþevik
yazýkurulu üyelerinin kurula alýnmalarýný istedi. Lenin, bunu kabul etmedi ve
19 Ekim (1 Kasým) 1903te yazýkurulu üyeliðinden çekildi; Merkez Komitesine
seçildi ve menþevik oportünistlere karþý buradan savaþým verdi, Ýskranýn 52nci
sayýsýný tek baþýna Plehanov yayýnladý 13 (26) Kasým 1903te kendi baþýna hareket
eden ve kongreye meydan okuyan Plehanov, eski menþevik üyeleri yazýkuruluna aldý. Ýskranýn 52nci sayýsýndan itibaren menþevikler, Ýskrayý kendi organlarý
haline getirdiler. Artýk bolþevik eski-Ýskranýn yerini, menþevik yeni-Ýskra almýþtý.
-10.
[9]
Buligin Komisyonu.  Adýný, bir imparatorluk buyrultusuyla 1905
Þubatýnda kurulan komisyonun baþýnda bulunan Ýçiþleri Bakaný Buliginden
almaktadýr. Komisyon, istiþari yetkileri olan Devlet Dumasýnýn kurulmasýný
öngören bir yasa tasarýsýný ve Duma seçimleri yönetmeliðini hazýrladý. Yasa ve
yönetmelik, çarýn, 6 (19) Aðustos 1905 bildirisinde ilan edildi. Seçim hakký
yalnýzca büyük toprak sahiplerine, kapitalistlere ve az sayýda zengin köylülere
tanýnmaktaydý. Bolþevikler, Buligin Dumasýnýn aktif olarak boykot edilmesi için
kampanya açtýlar, ve hükümetin Dumayý toplama çabalarý, yükselen devrimin
etkisi ile baþarýsýzlýða uðradý. -12.
[10]
Anayasacý-Demokratlar (Kadetler).  Anayasacý-Demokrat Partinin,
Rusyadaki liberal-monarþist burjuvazinin önde gelen partisinin üyeleri. Kadet
Partisi, Ekim 1905te kuruldu; burjuvazinin, büyük toprak sahiplerinin, burjuva
aydýnlarýnýn temsilcilerini içeriyordu. Çalýþan halký aldatmak için, kadetler,
kendilerine halkýn özgürlüðü partisi adýný verdiler, ama, aslýnda, bir anayasal
monarþi isteminin ötesine geçemediler. Kadetler, devrimci harekete karþý
savaþým verdiler, esas amaçlarý, çar ve feodal toprak beyleri ile iktidarý
paylaþmaktý. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda (1914-18), kadetler, çar hükümetinin
ilhakçý dýþ siyasetini etkin bir biçimde desteklediler. Þubat burjuva demokratik
devrimi sýrasýnda monarþiyi kurtarmaya çalýþtýlar. Gerici burjuva hükümetinde
kilit noktalarý ellerinde tutan kadetler, halka karþý karþý-devrimci bir siyaset
izlediler. Ekim sosyalist devriminin zaferinden sonra kadetler, Sovyet iktidarýnýn
uzlaþmaz düþmaný oldular ve karþý-devrimcilerin bütün silahlý hareketlerinde
ve müdahalecilerin savaþýmýnda etkin bir rol oynadýlar. Müdahalecilerin ve
beyaz muhafýzlarýn bozguna uðratýlmalarýndan sonra kadetler yurtdýþýna kaçtýlar
ama anti-sovyet karþý-devrimci eylemlerini býrakmadýlar. -13.
[11]
Millerandizm.  Adýný, 1899da Fransadaki gerici burjuva hükümetine ticaret bakaný olarak katýlan Fransýz sosyalist-reformist Milleranddan alan
oportünist bir akým. Millerandýn burjuva hükümetine girmesi, oportünist sosyaldemokrat önderlerin izledikleri sýnýf iþbirliði siyasetinin, bu önderlerin devrimci
savaþýmý reddediþlerinin ve çalýþan halka ihanetlerinin bir örneði olmuþtur. 23.
[12]
Paris Komünü.  18 Mart 1871 de ayaklanan Paris iþçileri tarafýndan
kurulmuþtu. Komün, proletarya diktatörlüðünün tarihteki ilk hükümetiydi ve 18
Mart 1871den 28 Mayýs 1971e kadar yaþayabildi. Bkz: Marx, Engels, Lenin,
Paris Komünü Üzerine, Sol Yayýnlarý, Ankara 1977. -24.
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[13]
Kanlý 9 (22) Ocak (1905).  Ýlk Rus devriminin baþladýðý gün, Papaz
Gaponun örgütlendirdiði ve polisin desteklediði bir legal iþçi örgütü, üyesi
bulunan 4 iþçinin Putliov fabrikalarýndan kovulmasý üzerine bir grev hareketi
baþlattý. Grev hýzla yayýldý. Çara sunulmak üzere Gapon tarafýndan kaleme
alýnan bir dilekçe, iþçi toplantýlarýnda kabul edildi. 9 (22) Ocak sabahý kentin
bütün semtlerinden yýðýn halinde yürüyen Petersburg proleterleri, ellerinde
ikonlar ve çarýn portreleri olmak üzere Kýþlýk Saraya doðru ilerlediler. Hükümet
çýlgýna dönmüþtü. General Trepov, Kýþlýk Sarayýn pencereleri önünde, köprü
baþlarýnda ve mahalle aralarýnda, dilekçecilere ateþ ettirdi. Kazaklar, gösteride
bulunan iþçilere kýlýç hücumuna geçtiler. Bin iþçi öldü ve iki binden fazlasý
yaralandý.
Silahsýz iþçilerin bu soðukkanlý katliamý Rusyanýn her yerinde kahrolsun
otokrasi sloganý altýnda siyasal yýðýn grevlerini ve gösterilerini baþlattý. 9 Ocak
olaylarý 1905-07 Devriminin baþlangýcý oldu. -27.
[14]
Frankfurt Parlamentosu.  Mart 1848 Devriminin ardýndan toplanmýþ
olan tüm-Almanya Ulusal Meclisi. Bu meclis, mutlakýyete ve Almanyanýn parçalanmasýna karþý kararlý bir savaþým için yýðýnlarý örgütleyeceði yerde, zamanýný,
imparatorluk anayasasýný tartýþmakla geçirmiþtir. -28.
[15]
Neue Rheinische Zeitung. . 1 Haziran 1848den 19 Mayýs 1849a
kadar Karl Marxýn yönetimi altýnda Kölnde yayýnlanan günlük bir gazete. Bu
gazete, yýðýnlarý karþý-devrimle savaþmaya çaðýrmýþ, saðlam, uzlaþmaz bir
enternasyonalist siyaset izlemiþ ve Prusya hükümetinin ve Köln yetkililerinin
maskesini düþürmüþtür. Bu, gazetenin feodal-monarþist ve liberal- burjuva basýn
tarafýndan ve Prusya hükümeti tarafýndan baskýya uðramasýna yolaçmýþtýr. Mayýs
1849da, karþý-devrimci saldýrý sýrasýnda Avusturya hükümeti, Marxý, Prusya
yurttaþlýðýný elde edemeyince, sýnýrdýþý etmiþtir. Marxýn ardýndan gazetenin diðer
yöneticilerinin sýnýrdýþý edilmesi sonucu, gazete yayýnýna son vermiþti. - 28.
[16]
Sosyal-Demokrat.  1905te Nisan ve Kasým aylarý arasýnda Tifliste
yayýnlanan Gürcü dilinde illegal menþevik gazete. Burada sözkonusu edilen
Zemski Sobor ve Taktiklerimiz baþlýklý yazý, kafkas menþeviklerinin önderi
Noe Jordanya tarafýndan yazýlmýþtýr. Bu kitabýn Yedinci Bölümünde bu yazýnýn
ayrýntýlý bir eleþtirisini bulacaksýnýz. -31.
[17]
Kara-yüzler.  Devrimci harekete karþý savaþmak üzere çar polisi
tarafýndan kurulan monarþist çeteler. Bunlar devrimcileri katlediyorlardý; ilerici
aydýnlara karþý saldýrýlar ve Yahudi katliamlarý düzenliyorlardý. -31.
[18]
Þipovvari Anayasa.  Þipovun hazýrladýðý devlet yapýsý tasarýsýna
Leninin taktýðý ad. Devrimin kapsamýný daraltma ve ayrýca çarlýk hükümetinden zemstvolarýn yararýna bazý ödünler elde etmek çabasýyla Þipov, çara baðlý
istiþari nitelikte temsili bir organ kurulmasýný önerdi. Bu türden bir pazarlýkla,
ýlýmlý liberaller , yýðýnlarý aldatmak, monarþiyi korumak ve ayný zamanda da
kendileri için bazý siyasal haklar elde etmek istediler.
D. N. Þipov (1851-1920).  Ilýmlý liberal. Sað kanadýný yönettiði zemstvolar
kongresinin örgütlendiricisi. 1905ten itibaren (17 Ekim 1905 imparatorluk
Bildirisi sýnýrlarý içinde yer alan) Oktobristler Partisinin liderlerinden biri oldu.
Bu parti, sýkýyönetim mahkemelerini tasvip edince, partiden ayrýldý. Ekim
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Devriminden sonra Ulusal Merkez adýndaki karþý-devrimci örgütün baþlarýndan
biri oldu. -33.
[19]
Ruskaya Starina.  1870ten 1918e kadar St. Petersburgda yayýnlanan
aylýk tarih dergisi. -41.
[20]
Marx, Engels, Seçme Yapýtlar, 1, Sol Yayýnlarý, Ankara 1977 , s. 14. 42.
[21]
Bkz: 6 nolu açýklayýcý not:- 45.
[22]
Ruskiye Vedomostic  1863ten itibaren Moskovada yayýnlanan bir
gazete; ýlýmlý liberal aydýnlarýn görüþlerini yansýtýyordu. 1905te anayasacý-demokratlarýn sað kanadýnýn organý oldu. 1918de öteki karþý-devrimci gazetelerle birlikte yayýnýna son verdi. -53.
[23]
Sin Oteçestva (Vatanýn Evladý).  1856dan 1900e kadar St.
Petersburgda yayýnlanan liberal günlük gazete. Daha sonra 18 Kasým (1 Aralýk)
1904ten itibaren de yayýnlandý. Gazetenin yazarlarý, Osobojdenye eðilimini ve
çeþitli narodnik görüþleri temsil ediyorlardý. 15 (28) Kasým 1905ten sonra sosyalist-devrimcilerin organý oldu. 2 (15) Aralýk 1905te. kapatýldý.- 53.
[24]
Atkýlý Adam.  Çehovun ayný adý taþýyan öyküsünün kahramaný, her
türlü yeniliðe ya da giriþime karþý nefret duyan darkafalý küçük-burjuva tipini
temsil eder. -55.
[25]
Lenin, Aus dem Literarischen Nachluss von Karl Marx, Friedrich
Engels und Ferdinand Lassalle, Herausgegeben von Franz Mehring, Band III,
Stuttgart 1902, s. 211 adlý kitaba deðinmektedir. -62.
[26]
Jirondenler ve Jakobenler.  18. yüzyýlýn sonlarýndaki burjuva devrimi
sýrasýnda Fransýz burjuvazisinin iki siyasal grubu. Jirondenler ýlýmlý burjuvazinin
çýkarlarýný dile getiriyorlar ve monarþiyle uzlaþmaya çalýþarak devrim ile karþýdevrim arasýnda yalpalýyorlardý. Jakobenler ise mutlakýyete ve feodalizme son
vermek isteyen daha kararlý burjuvaziyi ve devrimci demokratlarý temsil ediyorlardý. Bunlar, jironden yönetimini deviren ve jakoben diktatörlüðünün
kurulmasýna yolaçmýþ bulunan 31 Mayýs-2 Haziran 1893 halk ayaklanmasýnýn
baþýný çekmiþlerdir.
Çaðdaþ Rus sosyal-demokrasinin jirondenleri sözleriyle, Lenin, Rus
sosyal-demokrat hareketi içerisindeki oportiinist eðilimi temsil eden
menþevikleri kastetmektedir. -62.
[27]
Vperyod Y a n d a þ l a r ý, Kongre Grubu, Proletari Y a n d a þ l a r
ý.  Partinin Üçüncü Kongresini toplamýþ ve Vperyod ve Proletari gazetelerini
çýkarmýþ olan bolþevikler. -63.
[28]
Burada, kastedilen Staroverin (menþevik A. N. Potresovun takma
adý) tezgahlamýþ olduðu, ve RSDÝP Ýkinci Kongresinin kabul ettiði, liberallere
karþý tutumla ilgili karardýr. Lenin, bu. kararý, Ýþçi Sýnýfý ve Burjuva Demokrasisi
baþlýklý makalesinde eleþtirmiþtir. -64.
[29]
Burada 14-15 (27-28) Mayýs 1905te Tsuþima adasý yakýnýnda yeralan
ve çarlýk donanmasýnýn yenilgisiyle sona eren deniz savaþý kastedilmektedir. 67.
[30]
Zemstvo.  1864te çarlýk Rusyasýnýn merkez eyaletlerinde kurulmuþ
kendi kendilerini yöneten yerel kýrsal organlar. Zemstvolara egemen olanlar
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soylulardý ve bu organlarýn yetkileri salt yerel iktisadi ve toplumsal konularla
sýnýrlýydý (hastane ve yol yapýmý, istatistikler, sigorta vb.). Eyalet valilerinin ve
içiþleri bakanlýðýnýn denetimi altýnda bulunuyorlardý ve içiþleri bakanlýðýnýn, hükümetin hoþnut olmayan her türlü kararý veto etme hakký vardý. -68.
[31]
Bu deyim, Lenin tarafýndan, parlamenter sistemi her þey sayan ve
parlamenter faaliyeti biricik, siyasal savaþým biçimi olarak kabul eden
oportünistler için kullanýlmýþtýr. -70.
[32]
Alman Sosyal-Demokrat Partisinin 6-12 Ekim 1895 Breslau
Kongresinde tarým programý tasarýsý üzerine tartýþmalarda görüþ ayrýlýklarý
çýkmýþtý. Taslak birtakým çok önemli hatalar içeriyordu; bunlardan biri, proleter
partisini, bir. halk partisi haline dönüþtürme eðilimiydi. Bebel ve Liebknecht
taslaðý desteklemekle oportünistlere katýlýrlarken, Kautsky, Clara Zetkin ve öteki
sosyal-demokratlar bunu þiddetle eleþtiriyorlardý. Kongre büyük bir çoðunlukla
(l58e karþý 63) taslaðý reddetti. -74.
[33]
Raboçeye Dyelo (Ýþçi Davasý).  Yurtdýþýndaki Rus SosyalDemokratlar Birliðinin organý olarak Nisan 1899dan Þubat 1902ye kadar
Cenevrede düzensiz aralýklarla çýkan ekonomist bir dergi. Toplam olarak oniki
sayýsý çýkmýþtýr. Ekonomistleri ya da Rusya dýþýndaki Raboçeye Dyelo yandaþlarýný
biraraya getiren bir merkezdi. Dergi, Bernsteinýn ve Rus sosyal-demokratlarýn
taktiksel sorunlarýna ve örgütsel görevlerine karþý oportünist bir tutum takýnmýþtý.
Proletaryanýn siyasal savaþýmýný iktisadi savaþýma baðýmlý kýlmayý öngören
oportünist düþünceyi yayýyor, iþçi sýnýfý hareketinin kendiliðindenliðini fetiþ haline
getiriyor ve partinin önder rolünü reddediyordu. Raboçeye Dyelo yandaþlarý
1903teki Ýkinci Kongrede partinin aþýrý sað oportünist kanadýný temsil etmekteydi. -79.
[34]
Burada sözkonusu edilen Nadejdinin leninist Ýskra planýna karþý
basýnda yaptýðý hücumdur. (Nadejdin, Y. O. Zelenskinin takma adýydý.) Lenin,
bu hücumu daha 1902de Ne Yapmalý? yapýtýnda eleþtirmiþtir. -79.
[35]
Bernþtayncýlýk.  Uluslararasý sosyal-demokraside anti-marksist bir
akým. 19. yüzyýlýn sonlarýnda ortaya çýktý ve Marxýn devrim teorisini burjuva
liberalizmi zihniyeti ile gözden geçirme yolunda çaba harcayan sosyal-demokrat
Eduard Bernsteinýn adýný taþýdý. Rusyada bu akýmý legal marksistler,
ekonomistler, bundcular ve menþevikler temsil etmiþlerdir. -87.
[36]
Burada sözü edilen, bolþevik Vperyod n° 13 ve 14te yayýnlanan
Leninin Sosyal-Demokrasi ve Geçici Devrim Hükümeti ile Proletaryanýn ve
Köylülüðün Devrimci-Demokratik Diktatörlüðü baþlýklý yazýlarýdýr. -90.
[37]
Lenin, burada, eski Paris Komünü üyeleri olan Londra blankiciler
grubunun 1874te yayýnladýklarý programý kastetmektedir. (Bkz: F. Engels,
Programm der blanquistischen Kommuneflüchtlinge, Internationales aus dem
Volkstaat, Berlin 1957, s. 47-56.)
Blankiciler, ileri gelen devrimci ve ütopik komünizmin temsilcisi Louis
Auguste Blanquinin (1805-81) baþýnda bulunduðu Fransýz sosyalist
hareketindeki akýmýn yandaþlarýydýlarý.
Leninin yazdýðý gibi, blankiciler , insanlýðýn ücret köleliðinden,
proletaryanýn sýnýf savaþýyla deðil, küçük bir aydýnlar azýnlýðýnýn bir komplosuyla
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kurtulabileceðini umuyorlardý. Blankiciler, bir ayaklanmanýn baþarýya ulaþmasý
için somut koþullarý hesaba katmazlardý, ve devrimci bir parti yerine bir avuç
komplocunun eylemini yeð sayarak yýðýnlarla bað kurmayý küçümserlerdi, -93.
37[38] Alman Sosyal-Demokrasisinin Erfurt Programý, Ekim 1891de Erfurtta
toplanan bir kongrede kabul edildi. Programýn temeli kapitalist üretim biçiminin
yýkýlmaya ve yerini sosyalist üretim biçimine terketmeye mahkum olduðunu
söyleyen marksist önermeye dayanmaktaydý. Program siyasal savaþýmý iþçi
sýnýfýnýn yürütmesinin gereðini vurguluyor ve proletaryanýn rolünü bu savaþýma
önderlik etmek olarak tanýmlýyordu. Ama oportünizme verilmiþ ciddi ödünlerden
arýnmýþ deðildi. (Bu programýn bir eleþtiriþi için bkz: K. Marx, F. Engels, Gotha
ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 93-110.) Ancak
Alman sosyal-demokrat önderler Engelsin eleþtirisini parti tabanýndan
gizlemiþler ve programa son biçimini verirlerken bu eleþtiriyi görmezden
gelmiþlerdir. Lenin, proletarya diktatörlüðü ruhunun atlanmýþ olmasýný,
programýn temel eksikliði olarak görmüþ ve bunu, oportünizme verilmiþ korkakça bir ödün olarak nitelendirmiþtir. - 100.
[39]
Temmuz 1905te Lenin, Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin
Ýki Taktiðinin onuncu bölümüne bir not yazdý. Bu not, kitabýn ilk basýlýþýnda
yayýnlanmamýþtýr. Ýlk olarak 1926da Leninden Seçmelerin 5. cildinde çýktý. 101.
[40]
Bkz: K. Marx and F. Engels, Selected Correspondence, Moscow 1965,
s. 468-472. -101.
[41]
Bakuninciler.  Anarþist teorisyen ve marksizmin ve bilimsel
sosyalizmin muhalifi Bakuninin izleyicileri. Bakunin, proletarya diktatörlüðü de
dahil olmak üzere her türlü devlet biçimini reddetmiþ ve proletaryanýn tarihsel
misyonunu anlayamamýþtýr. Bakuninciler müstesna kiþilerden oluþan gizli bir
devrimci birliðin halk ayaklanmalarýný örgütleyeceðine ve bunlara önderlik edeceðine inanýyorlardý. Rus köylülerinin derhal bir ayaklanmaya hazýr olduðunu
söylüyorlardý. Bunlarýn serüvenci komplo, terörizm ve aceleci ayaklanma
taktikleri, ayaklanma konusundaki marksist öðretilere düþmandý. Bakunincilik
narodizmin ideolojik kaynaklarýndan biriydi. -111.
[42]
Lenin, burada, Geçici Devrim Hükümeti Üzerine baþlýklý makalesini,
ve ayný zamanda F. Engelsin Leninin burada sözünü ettiði bakununcilerin
kararýný eleþtirdiði Die Bakunisten an der Arbeit. Denkschrift über den Aufstand
in Spanien im Sommer 1873 baþlýklý yazýsýný gözönünde bulundurmaktadýr.
(Bkz: Der Volksstaat, n° 105, 106, 107, 1873.) -111.
[43]
Credo.  1899da bir ekonomistler grubunun kaleme aldýðý bildiriye
verilen addýr. (Bu grupta S. Prokopoviç, Y. Kuskova ve baþkalarý bulunmaktaydý,
bunlar, sonradan, anayasacý-demokrat olmuþlardýr.) Bu bildiride Rus
ekonomizminin oportünistliði en açýk biçimde ifade edilmekteydi. Lenin,
ekonomist görüþleri suçlayan sert bir protestoyla (Rus Sosyal-Demokratlarýnýn
Bir Protestosu) Credoya karþý çýktý. -114.
[44]
Raboçaya Mysýl (Ýþçi Düþüncesi).  Ekim 1897den Aralýk 1902ye
kadar yayýnlanmýþtýr. Ekonomistlerin gazetesidir. 3-11inci sayýlarý ile 16ncý sayýsý
Berlinde ve ötekiler St. Petersburgda olmak üzere 16 sayý yayýnlanmýþtýr. Lenin,
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Ýskrada çýkan bazý yazýlarýnda, Raboçaya Mysýlýn savunduðu fikirleri, uluslararasý
oportünizmin deðiþik bir biçimi olarak eleþtirir.
Ayrý Ek.  Eylül 1899da Raboçaya Mysýl yöneticileri tarafýndan
yayýnlanmýþ bir broþür. Bu broþür ve özellikle de, R. M. imzasýný taþýyan
Gerçeðimiz makalesi açýk oportünist görüþler getiriyordu. -114.
[45]
Burada atýfta bulunulan, Marxýn Zur Kritik der Hegelschen
Rechtphilosophie, MEGA, 1. Abt., Bd. 1, s. 614teki sözleridir. -114.
[46]
LHummanite.  1904te, Jean Jaures tarafýndan Fransýz Sosyalist
Partisinin organý olarak kurulan günlük gazete. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda
bu gazete, partinin aþýrý sað kanadýnýn sözcülüðünü yapmýþ ve sosyal-þovenist
bir tutum takýnmýþtýr. Aralýk 1920de Sosyalist Partinin Tours Kongresinde bu
partinin bölünmesinden ve Fransýz Komünist Partisinin kurulmasýndan az sonra,
gazete, Komünist Partisinin organý olarak yayýnýna devam etti. Þimdi Pariste
Fransýz Komünist Partisinin merkeze organý olarak çýkmaktadýr. -116.
[47]
Varlin, Louis-Eugene (1839-71).  Fransýz iþçisi ve I. Enternasyonalin
lideri, 1871 Paris Komünü ulusal muhafýz merkez komitesi üyesi. -128.
[48]
Burada sözü edilen, 1905te menþeviklerin Cenevre Konferansýnda
kabul edilen örgütlenme kurallarýdýr. Bu kurallar Geriye Doðru Bir Üçüncü
Adým adlý makalesinde ve Ýþçilerin Partideki Bölünme Konusundaki Tutumu
Broþürüne Önsözde Lenin tarafýndan da eleþtirilmiþtir. -131.
[49]
Bkz: Karl Marx, Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, s. 136. -134.
[50]
Brentano, Lujo (1844-1931).  Alman iktisatçýsý, marksizmin bir
burjuva çarpýtmasý olan burjuva reformist öðretinin yazarý. Brentano, kapitalist
toplumda toplumsal barýþ öðütlemiþ ve kapitalizmin toplumsal çeliþkilerinin
sýnýf savaþýmý olmaksýzýn çözülmesinin olanaklý olduðunu, iþçi sorununun
çözülebileceðini, iþçilerin ve kapitalistlerin çýkarlarýnýn reformist sendikalarýn
kurulmasýyla ve fabrika yasalarýyla uzlaþtýrýlacaðýný öne sürmüþtür. Marksist
sözler ardýna gizlenen Brentano ve yandaþlarý, iþçi hareketini burjuvazinin
çýkarlarýna baðýmlý kýlmaya çalýþmýþlardýr. -143.
[51]
Hirsch-Duncker Sendikalarý.  1868de burjuva ilericileri Hirsch ve
Duncker tarafýndan Almanyada kurulmuþ reformist sendikalar. Emek ve sermayenin sýnýfsal çýkarlarýnýn uyumluluðunu savunmuþlar, sendikalarýn
kapýlarýný ardýna kadar kapitalistlere açmýþlar ve grev savaþýmýnýn yararýný
reddetmiþlerdir. Ýþçilerin kapitalist baskýdan kapitalist toplumun çerçevesi içinde
devlet yasalarý sayesinde ve sendikalar içinde örgütlenmekle kurtulabileceklerini iddia etmiþlerdir. Bunlar sendikalarýn temel iþlevini iþçiler ile kapitalistler
arasýnda ve fon toplamakta aracýlýk etmek olarak görmüþlerdir. Sendikalar, salt
karþýlýklý dayanýþma birlikleri ve kültürel ve eðitsel örgütler durumuna
indirgenmiþlerdi. Hirsch-Duncker Sendikalarý Mayýs 1933e dek varlýklarýný sürdürdüler ve burjuvazinin çabalarýna ve hükümet desteðine karþýn, hiç bir zaman
Alman iþçi sýnýfý hareketinde ciddî bir etmen haline gelemediler. 1933te HirschDuncker Sendikalarýnýn önderleri faþist iþçi cephesine katýldýlar. -143.
[52]
Zarya (Þafak).  1901-1902de Ýskra yöneticileri tarafýndan
Stuttgartta yayýnlanmýþ bilimsel ve siyasal marksist bir dergi. Hepsi birden dört
sayý (üç kitap halinde) çýkmýþtýr. Dergi, uluslararasý revizyonizmi ve Rus
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revizyonistlerini eleþtirmiþ ve marksizmin teorik temellerini savunmuþtur. -150.
[53]
Moskovskiye Vedemosti.  1756da kurulmuþ olan Rusyanýn en eski
gazetesi. 19. yüzyýlýn altmýþlarýndan itibaren toprak beylerinin ve kilisenin en
gerici monarþist kesimlerinin görüþlerini dile getirmiþtir. 1905te kara-yüzlerin
bellibaþlý organlarýndan biri haline gelmiþtir; 1917 Ekim Devriminden sonra
yasaklanmýþtýr. -153.
[54]
Franz-Mehring (1846-1919).  Alman sosyal-demokrasisinin önde
gelen sol kanat liderlerinden, tarihçi ve yazar. Devrimci Spartaküs Ligasýnýn
kurucularýndandý, ve sonra Almanya Komünist Partisine katýldý. -156.
[55]
Bkz: K. Marx, F. Engels, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1954, Bd. 5, s.
402. -158.
[56]
Ýbid., s. 40. -158.
[57]
Ýbid;, s. 41. -159.
[58]
Ýbid,, s. 14. -159.
[59]
Ýbid., s. 64-65. -160.
[60]
Ýbid,, s. 282-285. -162.
[61]
Kö1n Ýþçileri Birliðinin organý. Baþlangýçta adý Zeitung des ArbeiterVereins zu -Köln idi. Baþlýk altý Frieihet, Buriderlichkeit, Arbeit (Özgürlük,
Kardeþlik, Emek) idi. 1848in Nisaný ile Ekimi arasýnda 40 sayý çýktý, ve Ekim
1848 ile Haziran 1849 arasýnda da 23 sayý çýktý. Ýkinci dönemde gazetenin alt
baþlýðý gazetenin asýl adý oldu. -164.
[62]
Komünist Birlik.  Devrimci proletaryanýn ilk uluslararasý örgütü,
1847 yazýnda devrimci proleter örgütleri delegeleri kongresi tarafýndan Londrada
kuruldu. Birlik, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafýndan örgütlendi ve yönetildi.
Marx ve Engels, Birliðin yönergesi ile örgütün programý, Komünist Parti
Manifestosunu yazdýlar. Birliðin amaçlarý, burjuvazinin devrilmesi, eski burjuva
topluma son verilmesi ve sýnýflarýn ve özel mülkiyetin bulunmadýðý yeni bir
toplumun kurulmasýydý. Birlik, 1852ye kadar varlýðýný sürdürdü. Ýleri gelen üyeleri
daha sonra I. Enternasyonalin kuruluþunda baþrolü oynadýlar. -166.
[63]
Tovariþ (Yoldaþ).  Mart 1906dan 30 Aralýk 1907ye (12 Ocak
1908e) kadar St. Petersburgda yayýnlanan günlük gazete. Her ne kadar belli
bir partinin organý olmadýysa da, gerçekte sol kanat anayasacý-demokratlarýn
sözcülüðünü etti ve menþeviklerin yazýlarýný yayýnladý. -167.
[64]
Bkz: K. Marx and F. Engels, Selected Works, Moscow 1970, c. III, s.
185-186. -168.
[65]
Hlestakov.  Gogolün Müfettiþ adlý komedisinin baþ kahramaný,
palavracý ve yalancý bir tip. -168.
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