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ÖNSÖZ
KAUTSKYNÝN þu yakýnlarda Viyanada yayýnlanmýþ bulunan
Proletarya Diktatörlüðü broþürü (Wien, 1918, Ignaz Brand, 63 sayfa), bütün ülkelerin bütün dürüst sosyalistlerinin uzun zamandan
beri sözünü ettikleri II. Enternasyonalin en tam, en yüz kýzartýcý
batkýsýnýn (iflasýnýn) en çarpýcý örneðini veriyor. Proleter devrim
sorunu bugün birçok devletin gündeminde pratik olarak yer alýyor.
Öyleyse Kautskynin kiþiliðinde döneðin yanýltmacalarý ile marksizmin bütünsel yadsýnmasýný çözümlemek büyük bir zorunluluk
taþýyor.
Ama ilkin, daha savaþýn (birinci dünya savaþý -ç] baþýndan
beri, bu satýrlarýn yazarýnýn Kautskynin marksizmden koptuðunu
birçok kez anýmsatmak zorunda kaldýðýný belirtelim. 1914ten
1916ya deðin yurt dýþýnda çýkan Sosyal-Demokrat1 ve Komünistte2
bu konuya bir dizi makale ayrýlmýþtý. Bu makaleler, Petrograd Sovyeti tarafýndan yayýnlanan bir kitap içinde bir araya getirildi: G.
Zinovyev ve N. Lenin: Akýntýya Karþý, [sayfa 13) Petrograd 1918 (550
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sayfa). 1915 yýlýnda Cenevrede yayýnlanmýþ ve ayný dönemde Almanca ve Fransýzcaya çevrilmiþ olan bir broþürde,3 kautskizm
konusunda þöyle diyordum:
II. Enternasyonalin en büyük otoritesi olan Kautsky, marksizmin sözde kalan kabulünün, gerçekte onu struvizm ya da brentanizm durumuna (yani Rus yazarý Struve ile Alman iktisatçýsý Brentano tarafýndan son derece çarpýcý bir biçimde dile getirilmiþ olduðu
gibi, proletarya için devrimci olmayan sýnýf savaþýmýný kabul eden
liberal bir burjuva öðreti durumuna) dönüþtürmeye yol açma
biçiminin son derece tipik ve parlak bir örneðini veriyor. Plehanovda bunun bir baþka örneðini görüyoruz. Besbelli yanýltmacalar
yardýmýyla, marksizm kendi canlý, devrimci ruhundan arýndýrýlýyor;
devrimci savaþým araçlarý, bunlarýn propaganda ve hazýrlanmasý,
yýðýnlarýn iþte bu yönde eðitimi dýþýnda, marksizmde ne varsa kabul
ediliyor. Her türlü ilkeyi çiðneyerek, Kautsky sosyal-þovenizmin
temel tezini, güncel savaþta ulusal savunmanýn kabulünü, sollara
verilen diplomatik ve gösteriþçi bir ödün ile: savaþ ödeneklerinin
oylamasýnda çekimserlik, muhalefet anlayýþýnýn sözde kalan
dýþavurumu vb. ile uzlaþtýrýyor. 1909 yýlýnda bir devrimler çaðýnýn
yakýnlýðý ve savaþ ile devrim arasýndaki baðlar üzerine koca bir kitap yazan Kautsky; 1912 yýlýnda yarýnki savaþýn devrimci kullanýmý
konusundaki Basel Bildirgesini4 imzalayan Kautsky, bugün elinden
gelen her þeyi yaparak sosyal-þovenizmi doðrulamaya ve allayýp
pullamaya çalýþýyor. Plehanov gibi, tüm devrim fikrini, dolaysýz bir
devrimci savaþýmý amaçlayan bütün eðilimleri alaya almak için,
burjuvaziye katýlýyor.
Ýþçi sýnýfý, bu yadsýmaya, bu alçaklýða, oportünizm karþýsýndaki bu aþaðýlýk yaltaklanmaya, marksizmin teorik plandaki bu
inanýlmaz alçaltýlmasýna karþý amansýz bir savaþým vermedikçe,
kendi dünya devrimi ereklerine eriþemez. Kautskizm bir rastlantý
sonucu deðil, II. Enternasyonalin çeliþkilerinin, marksizme, gerçekte
oportünizme boyun eðme ile birleþen sözde baðlýlýðýn toplumsal
ürünüdür [sayfa 14] (G. Zinovyev ve N. Lenin: Sosyalizm ve Savaþ,
Cenevre 1915, s. 13-14, Rusça baský).
Sonra, 1916da yazýlan bir kitapta, Emperyalizm, Kapitalizmin Yeni Evresinde5 (1917de Petrogradda yayýnlandý), Kautskynin
emperyalizm konusundaki bütün açýklamalarýnýn teorik yanlýþlýðýný
ayrýntýlý olarak çözümledim. Emperyalizmin Kautsky tarafýndan veri-
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len tanýmýný yineliyordum: Emperyalizm son derece geliþmiþ bulunan sanayi kapitalizminin bir ürünüdür. Her sanayici kapitalist
ulusun, bu bölgelerde hangi uluslar yaþarsa yaþasýn, tarýmsal (altý
Kautsky tarafýndan çizilmiþ) bölgeleri kendine gitgide daha çok
katma ya da baðlama eðilimine dayanýr. Bu tanýmýn kesinlikle
yanlýþ olduðunu, daha sonra oportünizm ile bir uzlaþma alaný bulmak için, emperyalizmin en derin çeliþkilerini hafifletecek biçimde uydurulmuþ olduðunu gösterdim. Ve, kendi emperyalizm tanýmýmý veriyordum: Emperyalizm, tekellerin ve mali sermayenin
egemenliðinin kendini gösterdiði; sermaye ihracýnýn birinci planda
önem kazandýðý; dünyanýn uluslararasý tröstler arasýndaki paylaþýlmasýnýn tamamlandýðý bir geliþme aþamasýna eriþmiþ bulunan
kapitalizmdir. Emperyalizmin Kautskydeki eleþtirisinin, hatta kaba
burjuva eleþtirisinden bile aþaðý olduðunu gösterdim.
Ensonu, aðustos ve eylül 1917de, yani 25 ekim (7 kasým
1917) Rus proleter devriminden önce, 1918 baþlarýnda yayýnlanan
bir broþür olan Devlet ve Ýhtilâli (Marksist Devlet teorisi ve Proletaryanýn Devrimdeki Görevleri) yazdým. Orada Marksizmin Oportünistler Tarafýndan Alçaltýlmasý baþlýklý VI. bölümde, Marxýn öðretisini adamakýllý bozduðunu, onu oportünizme uydurduðunu, devrimi sözde kabul ederken gerçekte yadsýdýðýný tanýtlamak için,
Kautskyye özel bir ilgi gösterdim.
Aslýnda Kautskynin proletarya diktatörlüðünü inceleyen
broþüründeki temel teorik yanýlgýsý, Marxýn devlet öðretisinin Devlet ve Ýhtilal broþüründe uzun uzadýya sergilediðim bu oportünist
çapýtmalarýn ta kendisine dayanýr.
Bu ilk açýklamalar zorunluydu, çünkü benim [sayfa 15] Kautskyyi, bolþeviklerin iktidarý almasýndan ve, bu nedenle de, Kautsky
tarafýndan suçlanmalarýndan uzun zaman önce açýkça dönek olarak davranmakla suçladýðýmý kanýtlar.
KAUTSKY MARXI NASIL SIRADAN BÝR
LÝBERAL DURUMUNA DÖNÜÞTÜRÜYOR
KAUTSKYNÝN broþüründe incelediði temel sorun, proleter
devrimin temel içeriði, yani: proletarya diktatörlüðü sorunudur.
Bütün ülkeler, hele ileri ülkeler, hele savaþan ülkeler için, hele þu
anda çok büyük önem taþýyan bir sorun. Abartmasýz denebilir ki,
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tüm proleter sýnýf savaþýmýnýn baþ sorunu budur. Ôyleyse onu yakýndan incelemek önemli.
Kautsky sorunu, iki sosyalist akým (yani bolþevikler ile
bolþevik olmayanlar) arasýndaki karþýtlýðýn, temelden ayrý iki yöntem: demokratik yöntem ile diktatörce yöntem arasýndaki karþýtlýk
olduðu biçiminde koyar (s. 3).
Bu arada, Rusyadaki bolþevik olmayanlara, yani menþevikler
ile devrimci-sosyalistlere sosyalist diyerek, Kautskynin burjuvaziye
karþý proletaryanýn savaþýmýnda bunlarýn gerçekten tuttuklarý yere
deðil, ama adlarýna, yani bir sözcüðe önem verdiðini belirtelim.
Marksizmi anlama ve uygulamanýn bundan iyisi de, can saðlýðý!
Ama bu konuya gene döneceðiz.
Þimdilik iþin özüne: Kautskynin demokratik ve diktatörce
yöntemlerin temel karþýtlýðý konusundaki büyük bulgusuna bakalým. Sorunun düðüm noktasý burada. Kautskynin broþürünün
özü burada. Ve teorik planda öylesine þaþýlasý bir karýþýklýk, marksizmin öylesine toptan bir yadsýnmasýdýr ki bu, Kautsky, itiraf edelim,
Bernsteiný fersah fersah geride býrakmýþtýr.
Proletarya diktatörlüðü sorunu, proleter devletin burjuva devlet, proleter demokrasinin burjuva demokrasi karþýsýndaki durumu sorunudur .Gün gibi açýk,deðil mi?
Oysa Kautsky, tarih elkitaplarýnýn yinelenmesinde kalýplaþmýþ
bir öðretmen gibi, XX. yüzyýla sýrtýný dönmekte direnir ve, yüzü
XVIIl. yüzyýla dönük, burjuva demokrasinin [sayfa 16] mutlakýyet ve
feodalite karþýsýndaki durumu üzerine köhne düþünceleri, tüm bir
paragraflar dizisi içinde, yüzüncü kez olarak, usanç verici bir biçimde geveler durur!
Týpký uykuda hep ayný þeyleri sayýklayan biri gibi.
Sorunlarýn nedenini hiç anlamamanýn ta kendisidir bu. Kautskynin demokrasiyi önemsememeyi vb. öðütleyen kimseler bulunduðunu tanýtlama çabalarý (s. 11) karþýsýnda ancak gülünür.
Kautsky sorunu bulandýrmaya, karmakarýþýk etmeye iþte bu türlü
zevzekliklerle sürüklenir; çünkü sorunu, burjuva demokrasiyi deðil,
ama genel olarak demokrasiyi konu edinen bir liberal olarak koyar.
Hatta bu belirgin sýnýfsal kavramý (burjuva demokrasi -ç.) kullanmaktan bile sakýnýr ve ön-sosyalist (Presocialiste) demokrasiden söz etmek için boþuna çabalar durur. Söz deðirmenimiz 63
sayfa üzerinden 20 sayfayý, broþürün aþaðý yukarý üçte birini, burjuva
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demokrasiyi allayýp pullama ve proleter devrim sorunu üzerine bir
örtü örtme anlamýna geldiði için, burjuvazi için çok hoþ bir gevezelikle doldurmuþtur.
Kautskynin broþürünün adý gene de Proletarya Diktatörlüðü olmaktan geri kalmaz. Marxýn öðretisinin özünün bu olduðu
herkesçe bilinir. Ve Kautskyde, konunun kýyýsýndaki tüm bu gevezelikten sonra, Marxýn proletarya diktatörlüðü konusundaki sözlerini anmak zorundadýr.
Marksist Kautsky bu iþi nasýl yapar, iþte iþin en eðlenceli
yaný! Dinleyin daha iyi:
Bu görüþ biçimi (Kautskynin demokrasinin önemsenmemesi olduðunu söylediði görüþ biçimi) Karl Marxýn bir tek sözüne
dayanýr. 20. sayfada sözcüðü sözcüðüne okunan þey, iþte bu. Ve
Kautsky 60. sayfada bunu gene yineler ve: Marxýn proletarya diktatörlüðü üzerine 1875te bir mektupta bir kez kullandýðý önemsiz
bir sözü (harfi harfine!! des Wörtchens) (bolþeviklerin) tam zamanýnda anýmsadýklarýný söylemeye deðin gider.
Ýþte Marxýn o önemsiz sözü:
Kapitalist toplum ile komünist toplum arasýnda birinden
öbürüne devrimci dönüþüm dönemi yer alýr. Bu döneme, devletin
proletaryanýn devrimci diktatörlüðünden [sayfa 17] baþka bir þey olamayacaðý bir siyasal geçiþ dönemi karþýlýk düþer.6
Ýlkin, Marxýn tüm devrimci öðretisini özetleyen bu ünlü açýklamasýný bir tek söz ve hatta önemsiz bir söz olarak adlandýrmak, marksizmi umursamamak, onu büsbütün yadsýmak demektir;
Kautskynin Marxý hemen hemen ezbere bildiðini; bütün yazýlarýna bakarak bir yargýya varmak gerekirse, masasýnýn üzerinde ya
da kafasýnýn içinde, alýntýlarý kolayca kullanabilmek için, Marxýn
bütün yazdýklarýný özenle yerleþtirdiði bir raflar dizisine sahip bulunduðunu unutmamalýyýz. Marx ile Engelsin, yalnýzca mektuplarýnda deðil, basýlmýþ yapýtlarýnda da, Komünden önce ve özellikle
Komünden sonra, proletarya diktatörlüðünden birçok kez söz etmiþ
olduklarýný bilmiyor olamaz Kautsky. Proletarya diktatörlüðü formülünün, proletaryanýn o: burjuva devlet makinesini parçalama
görevinin, Marx ile Engelsin, 1848 devrimleri deneyini ve daha da
çok 1871 deneyini göz önünde tutarak, 1852den 1891e deðin;
yani kýrk yýl boyunca sözünü etmiþ olduklarý o görevin, tarihsel
bakýmdan daha somut ve bilimsel bakýmdan daha doðru bir an-

V. Ý. Lenin
Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky

13

latýmýndan baþka bir þey olmadýðýný bilmiyor olamaz Kautsky.
Marksizm yorumlayýcýsý Kautsky tarafýndan marksizmin bu
þaþýlasý çarpýtýlmasýný nasýl açýklamalý? Eðer bu olayýn felsefi temeli
düþünülürse, sorun diyalektik yerine seçmecilik (eklektizm) ve safsatacýlýðýn geçirilmesine indirgenir. Kautsky, bu yerine geçirme iþinde ustalýk derecesine yükselmiþtir. Siyasal ve pratik bakýmdan, sorun gelip, oportünistler karþýsýnda, yani sonunda burjuvazi karþýsýnda
küçülmeye dayanýr. Savaþýn baþýndan beri gitgide daha hýzlý
ilerleyen Kautsky, bir yandan burjuvazi uþaðý olarak davranýrken,
öte yandan marksist olarak konuþma sanatýnda bir virtüöz olmuþtur.
Marxýn proletarya diktatörlüðü konusundaki önemsiz sözünü Kautskynin ilginç yorumlama biçimi incelenince, buna daha
da çok inanýlýr. Dinleyin:
Marx bu diktatörlüðü nasýl düþündüðünü daha ayrýntýlý
bir biçimde belirtmekten ne yazýk ki geri kalmýþtýr... (Döneðin tümcesi kesinlikle yalan, çünkü Marx ile Engels, bu
konuda [sayfa 18] bir çok noktalarý bize ayrýntýlý olarak vermiþlerdir. Marksist bilgiç taslaðý Kautsky, bunu bile bile görmezlikten geliyor) ...Tam anlamýyla, diktatörlük sözcüðü demokrasinin ortadan kaldýrýlmasý anlamýna gelir. Ama harfi
harfine alýnýrsa, bu sözcüðün hiçbir yasa ile baðlý olmayan
bir tek bireyin kiþisel iktidarý anlamýna da geldiði açýktýr. Zorbalýktan, sürekli bir devlet kurumu olarak deðil, ama aþýrý bir
geçiþ önlemi olarak anlaþýlmasýyla ayrýlan kiþisel iktidar.
Proletarya diktatörlüðü deyimi, dolayýsýyla hiç de bir tek
bireyin deðil, ama tek bir sýnýfýn diktatörlüðü, Marxýn burada
sözcüðün gerçek anlamý ile diktatörlüðü düþünmediðini tanýtlar.
O burada hükümet biçiminden deðil, ama proletaryanýn
siyasal iktidarý eline geçireceði her yerde zorunlu olarak ortaya çýkacak bir durumdan söz eder. Ýngiltere ve Amerikada
geçiþin barýþçýl olarak, yani demokratik yoldan gerçekleþebileceðini düþünmesi de, Marxýn burada bir hükümet biçimi
düþünmediðini tanýtlar (s. 20).

Okurun teorisyen Kautsky tarafýndan kullanýlan yöntemleri
açýkça anlayabilmesi için bu usavurmayý özellikle tam olarak veriyoruz.
Kautsky soruna diktatörlüðü sözünün bir tanýmýyla yanaþmak istemiþ.
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Çok iyi. Soruna istediði gibi yanaþmak herkesin kutsal hakkýdýr. Ancak ciddi ve dürüst yaklaþým biçimini, dürüst olmayan
yaklaþým biçiminden ayýrmak gerekir. Soruna bu biçimde yanaþarak
onu gerçekten incelemek isteyen kiþi, bu söz e iliþkin kendi öz
tanýmýný vermeliydi. O zaman sorun gerçekten ve açýkça konmuþ
olurdu. Kautsky böyle yapmýyor. Tam anlamýyla, diye yazýyor, diktatörlük sözcüðü demokrasinin ortadan kaldýrýlmasý anlamýna gelir.
Ýlkin, bu bir tanýmlama deðil. Eðer diktatörlük kavramýnýn
tanýmýndan kaçýnmak Kautskynin hoþuna gidiyorsa, sorunu bu
biçimde incelemeyi neden seçmiþ?
Ýkincisi, açýkça yanlýþ bu. Bir liberalin genel olarak demokrasiden söz etmesi doðaldýr. Bir marksist ise: hangi sýnýf için?
diye sormaktan hiçbir zaman geri kalmayacaktýr. Örneðin, ilkçað
kölelerinin ayaklanmalarý ve hatta büyük kaynaþmalarýnýn, ilkçað
devletinin özünü, yani köleciler diktatörlüðünü hemen açýða
vurduklarýný herkes -ve tarihçi  Kautsky de- bilir. Bu diktatörlük,
köle sahipleri arasýndaki, onlar için demokrasiyi ortadan kaldýrýyor
muydu? Herkes bilir ki, hayýr.
Marksist Kautsky, sýnýflar savaþýmýný unuttuðu için, þaþýlacak bir saçmalýða düþmüþ ve bir gerçeðe [sayfa 19] aykýrýlýðý dile getirmiþtir.
Kautskynin liberal ve düzmece kesinlemesinin, marksist ve
gerçeðe uygun bir duruma gelmesi için: Diktatörlük, zorunlu olarak, bu diktatörlüðü öbür sýnýflar üzerinde uygulayan sýnýf için demokrasinin ortadan kalkmasý anlamýna gelmez, ama diktatörlüðün
kendisi üzerinde ya da kendisine karþý uygulandýðý sýnýf için demokrasinin zorunlu olarak ortadan kaldýrýlmasý (ya da gene ortadan
kaldýrma biçimlerinden biri olarak, iyice sýnýrlandýrýlmasý) anlamýna gelir, demek gerekir.
Ama bu kesinleme ne denli doðru olursa olsun, diktatörlüðü tanýmlamaz.
Kautskynin bundan sonraki tümcesini inceleyelim:
Ama harfi harfine alýnýrsa, bu sözcüðün hiç bir yasa ile
baðlý olmayan bir tek bireyin kiþisel iktidarý anlamýna da
geldiði açýktýr...

Burnunu rastgele þuraya buraya sokan kör bir köpek yavrusu gibi, Kautsky burada, bilmeyerek, dönüp dolaþýp doðru bir düþünceye (yani diktatörlüðün hiçbir yasa ile baðlý olmayan bir iktidar
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olduðu düþüncesine) gelmiþtir; bununla birlikte diktatörlük üzerine
bir taným vermemiþ, ve ayrýca diktatörlüðün bir tek bireyin iktidarý
olduðu yolundaki o açýk tarihsel gerçeðe aykýrýlýðý da dile getirmiþtir.
Diktatörlük bir kiþiler topluluðu, bir oligarþi, bir sýnýf vb. tarafýndan
da uygulanabildiðine göre, etimolojik bakýmdan (sözcük kaynak
bilimi bakýmýndan) bile doðru deðildir bu.
Kautsky daha sonra diktatörlük ile zorbalýk arasýndaki ayrýmý belirliyor; ama, savýnýn açýkça yanlýþ olmasýna karþýn, bizi ilgilendiren sorunla hiçbir ilgisi olmadýðýndan, bunun üzerinde
durmayacaðýz. Kautskynin XVIll. yüzyýla bakmak için XX. yüzyýla,
ilkçaða bakmak için de XVIII. yüzyýla sýrt çevirme eðilimi bilinir; ve
biz de umarýz ki, bir kez diktatörlüðe eriþtikten sonra, Alman proletaryasý bunu hesaba katacak ve Kautskyyi örneðin bir liseye ilkçað
tarihi öðretmeni olarak atayacaktýr. Zorbalýk konusunda ince
düþüncelere dalarak proletarya diktatörlüðünün tanýmýna yan çizmek, aþýrý bir alýklýk ya da çok beceriksiz bir düzenbazlýk göstermek demektir. [sayfa 20]
Sonuç: Diktatörlükten söz etmeye giriþen Kautsky, hiçbir
tanýmlama vermeksizin, herkesçe bilinen birçok gerçeðe aykýrýlýk
ileri sürmüþtür. Eðer entelektüel yeteneklerine güvenecek yerde,
belleðine baþvursaydý, Marxýn diktatörlükten söz ettiði bütün örnekleri kendi raflarýndan çýkartabilirdi. O zaman, hiç kuþkusuz ya
aþaðýdaki tanýmý, ya da öz bakýmýndan benzer bir taným elde etmiþ
olurdu:
Diktatörlük, doðrudan doðruya zora dayanan ve hiçbir yasa
ile baðlý olmayan bir iktidardýr.
Proletaryanýn devrimci diktatörlüðü, proletaryanýn burjuvazi
üzerinde uyguladýðý, zor aracýyla kazanýlýp sürdürülen, hiçbir yasa
ile baðlý olmayan bir iktidardýr. Ve bilginler bilgini Bay Kautskyden
zorla fethetmek zorunda kaldýðýmýz þey de, iþte bu yapyalýn, (kapitalistler tarafýndan satýn alýnmýþ o küçük-burjuva ayaktakýmýnýn
yukarý katmanlarý olan bütün ülkeler sosyal-emperyalistlerini deðil,
ama yýðýný temsil eden) her bilinçli iþçi için gün gibi açýk olan
gerçek, kurtuluþlarý için savaþan sömürülenlerin her temsilcisi için
ortada, ve her marksist için söz götürmez bir þey olan bu gerçektir!
Bunu nasýl açýklamalý? Burjuvazi hizmetinde aþaðýlýk muhbirler durumuna gelmiþ bulunan II. Enternasyonal önderlerinin iliklerine
iþlemiþ kölelik ruhu ile.
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Kautsky ilkin, diktatörlük sözünün gerçek anlamýnýn bir tek
bireyin diktatörlüðü olduðu yolundaki o apaçýk saçmalýðý ileri sürerek aldatmacaya sapar; sonra -bu sahtecilikten yola çýkarak!- buna
göre, sýnýf diktatörlüðü deyiminin, Marxta gerçek anlamýný taþýmadýðýný (ama diktatörlüðün, devrimci zor deðil, dikkat edin, burjuva demokrasi altýnda çoðunluðun barýþçýl fethi anlamýna geldiðini) açýklar.
Önemli olan, görüyor musunuz, durum ile hükümet biçimi arasýnda bir ayrým yapmaktýr. Çok derin bir ayrým, týpký kafasýzca düþünen bir adamýn budalalýk durumu ile, budalalýklarýnýn
biçimi arasýnda bir ayrým yapýyormuþuz gibi!
Kautsky diktatörlüðü bir egemenlik durumu (bir sonraki
sayfada, s. 21 de kullandýðý deyim týpatýp bu) [sayfa 21] olarak sunma
gereksinimini duyar, çünkü o zaman devrimci zor, zorlu devrim
ortadan kalkar. Egemenlik durumu, herhangi bir çoðunluðun...
demokrasi altýnda varoluþunu içeren bir durumdur! Bu hileli el
çabukluðu sayesinde devrim düpedüz yokolur.
Ama hile çok kabadýr ve Kautskyye hiçbir yardýmý olmayacaktýr. Diktatörlüðün, bir sýnýfýn bir baþka sýnýfa karþý -dönekler için
öylesine tatsýz- bir devrimci zor durumunu içerdiði ve böyle bir
durum anlamýna geldiði, göz çýkaran bir gerçektir. Durum ile
hükümet biçimi arasýndaki ayrýmýn saçmalýðý apaçýk ortaya çýkar. Burada hükümet biçiminden söz etmek alýklýðýn daniskasýdýr,
çünkü her yumurcak, krallýk ile cumhuriyetin iki ayrý hükümet
biçimi olduðunu bilir. Bu iki hükümet biçiminin her ikisinin de,
kapitalist rejimdeki bütün öbür geçici hükümet biçimleri gibi,
burjuva devletin, yani burjuvazi diktatörlüðünün çeþitlerinden baþka
bir þey olmadýklarýný Bay Kautskyye tanýtlamak gerek.
Ensonu, hükümet biçimlerinden söz etmek, burada hükümet biçiminden deðil, ama açýk açýk devlet biçimi ya da tipinden
söz eden Marxý budalaca, ama çok da kaba bir biçimde çarpýtmak demektir.
Burjuva devlet makinesini zorla yýkmadan ve onun yerine,
Engelse göre artýk sözcüðün gerçek anlamýnda bir devlet olmayan7 bir yenisini geçirmeden, proleter devrim olanaksýzdýr.
Kautsky bütün bunlarý el çabukluðuna getirme, soysuzlaþtýrma gereksinimini duyar: dönek konumu bunu böyle gerektirir.
Bakýn ne sefil kaçamaklara baþvurur.
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Birinci kaçamak... Ýngiltere ve Amerikada geçiþin barýþçýl
olarak, yani demokratik yoldan gerçekleþebileceðini düþünmesi
de, Marxýn burada bir hükümet biçimi düþünmediðini tanýtlar...
Hükümet biçiminin burada hiçbir ilgisi yok, çünkü burjuva
devletin belirtici niteliði olmayan, örneðin kendilerini militarizm
yokluðu ile gösteren krallýklar vardýr; ve onun bütün belirtici niteliklerini, örneðin militarizm ile [sayfa 22] bürokrasiyi taþýyan cumhuriyetler vardýr. Herkesçe bilinen tarihsel ve siyasal bir olgudur bu, ve
Kautsky bunu çarpýtmayý baþaramayacaktýr.
Eðer Kaulsky ciddi ve dürüst bir biçimde düþünmek isteseydi, kendi kendine sorardý: Devrime iliþkin ve istisna nedir bilmeyen
tarihsel yasalar var mýdýr? Ve yanýtý: hayýr, yoktur, olurdu. Bu yasalar ancak tipik olaný, Marxýn bir gün ortalama, normal, tipik kapitalizm anlamýnda, ideal olarak nitelendirdiði þeyi göz önünde tutar
Sonra, 70 yýllarýnda Ýngiltere ile Amerikayý konumuz bakýmýndan bir istisna durumuna getiren bir þey var mýydý? Bilimin
tarihsel sorunlar düzeyindeki gereklikleri konusunda az buçuk bilgili herkes için, bu sorunun sorulmasý gerektiði açýktýr. Bunu yapmamak, bilimi çarpýtmak, yanýltmacalarla oynamak demektir. Bu soru
bir kez sorulduktan sonra, yanýttan kuþkuya düþülemezdi: Proletaryanýn devrimci diktatörlüðü, burjuvaziye karþý uygulanan zordur;
ve bu zor da özellikle, Marx ile Engelsin birçok kez ve (özellikle
Fransada Ýç Savaþ ile bu yapýtýn önsözünde) en belirgin bir biçimde
açýkladýklarý gibi, militarizm ve bürokrasinin varoluþuyla zorunlu
kýlýnmýþtýr. Oysa, Marxýn gözlemini yaptýðý çað olan XIX. yüzyýlýn
tam da 70 yýllarýnda, tam da Ýngiltere ile Amerikada, tam da bu
kurumlarýn kendileri y o k t u. (Þimdi hem Ýngilterede var, hem de
Amerikada.)
Dönekliðinin üstünü örtmek için, Kautsky her adýmda sözcüðün tam anlamýyla gözbaðcýlýk yapmak zorunda!
Ve bilmeyerek, asýl niyetini nasýl açýða vurduðuna dikkat
edin; þöyle yazmýþ: barýþçýl olarak, yani demokratik yoldan !!
Diktatörlüðü tanýmlarken, Kautsky bu kavramýn egemen özelliðini, yani devrimci zoru, tüm gücüyle okurdan saklamaya çalýþmýþtý. Ve gerçek þimdi ortaya çýkar: Söz konusu olan þey, barýþçýl
devrim ile zora dayanan devrim arasýndaki karþýtlýktýr.
Zurnanýn zýrt dediði yer, iþte burasý. Kaçamaklar, [sayfa 23] yanýltmacalar, çarpýtmalar - zora dayanan devrimden kurtulmak,
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dönekliðini, liberal iþçi siyasasýndan yana geçiþini gizlemek için,
Kautsky bütün bunlara gereksinim duyar. Zurnanýn zýrt dediði yer,
iþte burasý.
Tarihçi Kautsky tarihi öylesine bir utanmazlýkla bozar ki,
özseli unutur: Doruk noktasý tam da 1870 ile 1880 yýllarý arasýndaki
ön-tekelci (premonopoliste) kapitalizm, Ýngiltere ile Amerikada özellikle belirtici olan temel iktisadi nitelikleri nedeniyle, kendini -bütün
ölçüler saklý- en yüksek barýþçýllýk ve liberalizm ile gösteriyordu.
Emperyalizm, yani ancak XX. yüzyýlda olgunlaþmaya baþlayan
tekelci kapitalizm ise temel iktisadi nitelikleri nedeniyle, kendini
en düþük barýþçýllýk ve liberalizm ile, militarizmin en yüksek ve en
gene1leþmiþ geliþmesi ile gösterir. Barýþçýl ya da zora dayanan
devrimin hangi noktaya deðin tipik ya da olasý olduðu incelenirken
bunu gözden kaçýrmak, burjuvazinin en bayaðý uþaðý düzeyine
düþmek demektir.
Ýkinci kaçamak: Paris Komünü, proletarya diktatörlüðü idi;
oysa o genel oy ile, yani burjuvaziyi seçme ve seçilme haklarýndan
yoksun býrakmaksýzýn, yani demokratik olarak seçilmiþti. Ve
Kautskynin etekleri zil çalar: ... Marx için (ya da Marxa göre)
proletarya diktatörlüðü proletaryanýn çoðunluðu oluþturduðu (bei
überwiegendem Proletariat, s.21), arý demokrasiden zorunlu olarak çýkan bir durum idi.
Kautskynin bu kanýtý öylesine eðlendirici ki, gerçekten, (itirazlarýn... seçiminde) gerçek bir embarras de richesses [Bolluk
sýkýntýsý] duyuluyor. Ýlkin, burjuvazinin seçkin katmanýnýn, kurmayýnýn, kaymaðýnýn Paristen Versaillesa kaçmýþ olduðu bilinir. Sosyalist Louis Blanc Versaillesda bulunuyordu, bu da Kautskynin,
sosyalizmin bütün akýmlarýnýn Komüne katýldýklarý yolundaki
sözlerinin yanlýþlýðýný gösterir. Paris halkýnýn, biri militan ve siyasal
bakýmdan etkin tüm burjuvaziyi bir araya getiren iki savaþçý kamp
biçiminde bölünmesini, genel oya dayanan [sayfa 24] arý demokrasi
olarak göstermek gülünç deðil mi?
Ýkincisi, Komün Versaillesa karþý, Fransa iþçi hükümeti olarak burjuva hükümete karþý savaþýyordu. Fransanýn yazgýsýný
kararlaþtýran Paris olduðuna göre, arý demokrasi ile genel oyun
burada ne iþi var? Marx tüm ülkenin malý olan Fransa Bankasýna
el koymamakla Komünün bir yanlýþlýk yaptýðým düþünürken,8 arý
demokrasi ilkeleri ve uygulanmasýndan mý esinleniyordu??
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Doðrusu, görülüyor ki, Kautsky polisin insanlarýn hep birlikte gülmesini yasakladýðý bir ülkede yazýyor, yoksa gülmek öldürürdü onu.
Üçüncü olarak, Engelsin Komün üzerine... arý demokrasi
açýsýndan verdiði þu aþaðýdaki yargýyý, Marx ile Engelsi ezbere bilen Bay Kautskyye büyük bir saygý ile anýmsatmakta kendimi özgür göreceðim:
Bu baylar (anti-otoriterler) hiç devrim görmüþler midir
yaþamlarýnda? Devrim, her halde olanaklý olan en otoriter
þeydir. Devrim, nüfusun bir bölümünün, tüfek, süngü, top
gibi, söz uygun düþerse, otoriter araçlar kullanarak, kendi
iradesini nüfusun öteki bölümüne zorla kabul ettirdiði bir
eylemdir. Yenen taraf, egemenliðini, silahlarýnýn gericilerde
uyandýrdýðý korkuyla sürdürmek zorundadýr. Eðer Paris Komünü, burjuvaziye karþý silahlanmýþ bir halkýn otoritesini kullanmasaydý, bir günden çok tutunabilir miydi? Tersine, onu
bu otoriteyi çok az kullanmýþ o1makla kýnayamaz mýyýz?9

Alýn size arý demokrasi! Sýnýflara bölünmüþ bir toplumda
genel olarak arý demokrasiden söz etmeye kalkýþan yaðcý hamkafayý, yani (40 yýllarýnýn Fransýz ya da 1914-1918in Avrupalý anlamýndaki) sosyal-demokratý Engels nasýl da alaya alýrdý!
Ama bu kadarý yeter. Kautsky tarafýndan ileri sürülen bütün
saçmalýklarý bir bir saymak olanaksýz, çünkü tümcelerinin her biri
bir yadsýma uçurumu.
Marx ile Engels Paris Komünü üzerine derin bir çözümleme
yapmýþlar, onun deðiminin hazýr devlet makinesini parçalamaya, yýkmaya giriþmek olduðunu göstermiþlerdir. Bu noktanýn onlarýn gözünde öylesine büyük [sayfa 25] bir önemi vardý ki, 1872de
Komünist Menifestonun (yer yer) eskimiþ programýnda yaptýklarý tek düzeltmeyi bu oluþturur.10 Marx ve Engels, Komünün ordu
ve bürokrasiyi kaldýrdýðýný, parlamentarizmi yok ettiðini, devlet
denen o asalak uru yýktýðýný vb. göstermiþlerdir. Oysa, bilgeler
bilgesi Kautsky , gece takkesi baþýnda, liberal profesörlerin bin kez
anlattýklarý þeyi yineler durur: Arý demokrasi üzerine masallar.
Rosa Luxembourg, 4 aðustos 1914 günü, Alman sosyal-demokrasisinin bundan böyle kokmuþ bir ceset olduðunu söylemekte çok haklýydý.
Üçüncü kaçamak: Her ne denli diktatörlükten bir hükümet biçimi olarak söz ediyorsak da, bir sýnýf diktatörlüðünden söz
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edemeyiz. Çünkü bir sýnýf, daha önce belirttiðimiz gibi, ancak egemen olabilir, ama hükümet edemez... Örgütler ya da partiler
hükümet ederler.
Sorunlarý karmakarýþýk ediyorsunuz, onlarý korkunç bir biçimde karmakarýþýk ediyorsunuz, bay her þeyi karýþtýran danýþman.
Diktatörlük bir hükümet biçimi deðildir, gülünç bir þeydir bu.
Üstelik Marx hükümet biçiminden deðil, ama devlet biçim ya da
tipinden söz eder. Hiç de, ama hiç de ayný þey deðil bu. Bunun
gibi, bir sýnýfýn hükümet edemeyeceði de kesinlikle yanlýþ; böylesine bir budalalýk, burjuva parlamento dýþýnda hiçbir þey görmeyen
ve yönetici partiler dýþýnda hiçbir þeye önem vermeyen bir parlamenter alýktan baþka bir kimseden gelemez. Herhangi bir Avrupa
ülkesi, Kautskyye egemen bir sýnýf tarafýndan hükümet örnekleri
verecektir; ortaçaðdaki toprak beylerinin durumu, yetersiz örgütlenmelerine karþýn, böyle olmuþtur.
Özetleyelim. Kautsky, Marxý bayaðý bir liberal durumuna
getirerek, proletarya diktatörlüðü fikrini en görülmemiþ bir biçimde bozmuþ, yani kendisi, arý demokrasi üzerine yavan sözler
döktürerek, burjuva demokrasinin sýnýf içeriðini gizleyen ve gölgelendiren, her þeyden çok ezilen sýnýfýn devrimci zorundan korkan
bir liberal düzeyine düþmüþtür. Proletaryanýn devrimci diktatörlüðü fikrini, ezilen sýnýfýn eziciler üzerinde devrimci zor kullanmasýný ortadan kaldýracak biçimde yorumlayarak, [sayfa 26] Kautsky,
Marxýn liberal çarpýtýlmasý dünya rekorunu kýrmýþtýr. Dönek Bernstein, artýk dönek Kautsky yanýnda, ancak bir fino köpeði olarak
görünüyor.
BURJUVA DEMOKRASÝ
VE PROLETER DEMOKRASÝ
KAUTSKYNÝN öylesine tiksinç bir biçimde karmakarýþýk ettiði sorun, gerçeklikte kendini þöyle gösterir.
Mantýk ve tarih ile alay etmedikçe, ayrý ayrý sýnýflar varolduðu
sürece arý demokrasiden deðil, ama yalnýzca sýnýfsal demokrasiden söz edilebileceði açýktýr (arý demokrasinin yalnýzca ne sýnýflar
savaþýmýndan ne de devletin niteliðinden herhangi bir þey anlayan
bilisiz bir formül olmakla kalmadýðýný, ama bomboþ bir formül de
olduðunu söyleyelim ayraç içinde, çünkü komünist toplumda,
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dönüþmüþ ve bir alýþkanlýk durumuna gelmiþ demokrasi sönecek,
ama hiçbir zaman arý bir demokrasi olmayacaktýr).
Arý demokrasi, iþçileri aldatmaya çalýþan liberalin uydurma bir sözünden baþka bir þey deðildir. Tarih, feodalitenin yerini
alan burjuva demokrasi ile, burjuva demokrasinin yerini alan proleter demokrasiyi bilir.
Kautskynin, burjuva demokrasinin ortaçaða göre bir ilerlemeyi gösterdiði, ve burjuvaziye karþý savaþýmýnda burjuva demokrasiden yararlanmanýn proletaryanýn zorunlu görevi olduðu
gerçeðini tanýtlamak için onlarca sayfa ayýrmasý, gerçekte iþçileri
aldatmaya yönelik liberal bir gevezeliðin ta kendisidir. Yalnýzca
uygar Almanyada deðil, ilkel Rusyada da herkesin bildiði bir þeydir
bu. Kautsky, salt güncel demokrasinin, yani kapitalist demokrasinin b u r j u v a niteliðinden ustaca sýyrýlmak ereðiyle, iþçilerin
gözünü ustaca boyuyor, herkese yukardan bakarak, Weitlingden,
Paragnay Cizvitlerinden ve baþka birçok þeyden söz ediyor.
Marksizmden, Kautsky , liberaller için, burjuvazi için kabul
edilebilir olaný (ortaçaðýn eleþtirisi, genel olarak kapitalizm ve özel
olarak kapitalist demokrasinin [sayfa 27] tarihsel bakýmdan ilerici rolü)
alýyor; marksizmde burjuvazi için kabul edilmez olaný (burjuvazinin ortadan kaldýrýlmasý için ona karþý proletaryanýn devrimci zoru)
atýyor, susarak geçiþtiriyor, silikleþtiriyor. Ýþte bu yüzden de, öznel
inançlarý ne olursa olsun, nesnel konumu bakýmdan, Kautsky ister
istemez bir burjuvazi uþaðý olarak ortaya çýkýyor.
Burjuva demokrasi, ortaçaða göre büyük bir tarihsel ilerleme oluþturmakla birlikte, her zaman dar, güdük, düzmece, ikiyüzlü bir demokrasi, zenginler için bir cennet, sömürülenler, yoksullar
için bir tuzak ve bir aldatmaca olarak kalýr, -kapitalist rejimde baþka
türlü olamaz. Marksist Kautskynin anlamadýðý þey de, iþte marksist öðretinin büyük yapýcý öðesi olan bu gerçektir. Bu -temel- sorunda, Kautsky, her burjuva demokrasiyi zenginler için bir demokrasi
durumuna getiren koþullarýn bilimsel bir eleþtirisini yapacak yerde,
burjuvaziden hiçbir nezaketi esirgemez.
Ýlkin bilginler bilgini Bay Kautskyye, Marx ile Engelsin, yorumcumuzun (burjuvaziye yaranmak için) utanç verici bir biçimde
unutmuþ bulunduðu teorik bildirimlerini anýmsatalým; sonra konuyu en anlaþýlýr bir biçimde açýklayacaðýz.
Yalnýz ilkçað devleti ile feodal devlet deðil, ama modern
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temsili devlet de ücretli emeðin sermaye tarafýndan bir sömürü
aletidir (devlet konusundaki yapýtýnda Engels).11 Devlet, savaþýmýnda, devrimde, düþmanlarýnýn zorla bastýrýlmasý için zorunlu
olarak kullanýlan geçici bir kurumdan baþka bir þey olmadýðýndan,
özgür bir halk devletinden söz etmek elbette saçmadýr: Proletarya
bir devlet gereksinimi duydukça, bunu hiç de özgürlük için deðil,
ama düþmanlarýný bastýrmak için duyacaktýr. Ve özgürlükten söz
etmek olanaklý bir duruma geldiði gün de, devlet, devlet olarak
varolmaktan çýkar (Engels, Bebele mektup, 28 mart 1875). Devlet
bir sýnýfýn bir baþka sýnýf tarafýndan ezilmesi için bir makineden
baþka bir þey deðildir, ve bu, krallýkta olduðu denli, demokratik
cumhuriyette de böyledir (Engels, Marxýn Ýç Savaþýna önsöz).12
[sayfa 28] Genel oy iþçi sýnýfýnýn olgunluk derecesini ölçmeyi saðlayan
göstergedir. Güncel devlet içinde bundan daha çok hiçbir þey
olamaz, hiçbir zaman da olmayacaktýr (devlet konusundaki yapýtýnda Engels)13 Kautsky, bu tezin, burjuvazi için kabul edilebilir bir
nitelik taþýyan birinci bölümünü en býktýrýcý bir biçimde yineleyip
duruyor. Ama, bizim altýný çizdiðimiz ve burjuvazi için kabul edilir
olmayan ikinci bölüme gelince, dönek Kautsky onun sözünü bile
etmeden geçiyor!). Komün parlamenter bir örgenlik deðil, ama
ayný zamanda hem yasamacý hem de yürütmeci, etkin bir gövde
olacaktý... Genel oy hakký, her üç ya da altý yýlda bir, halký parlamentoda yönetici sýnýfýn hangi üyesinin temsil edeceði ve ayaklar altýna
alacaðýný (ver-und zertreten) kararlaþtýracak yerde, týpký kendi iþi
için iþçi ve yönetim personeli arayan herhangi bir iþverene hizmet
eden bireysel seçim hakký gibi, komünler biçiminde örgütlenmiþhalka hizmet edecekti (Paris Komünü konusundaki yapýtý Fransada Ýç Savaþta Marx).14
Büyük bilgin Bay Kautskynin iyi bildiði bu tezlerin her biri
onun suratýna iner, onun dönekliðini ortaya koyar. Tüm broþüründe,
Kautsky bu gerçeklerin en küçük bir anlayýþýný göstermez. Baþtan
sona marksizme bir sövgüdür bu broþür!
Çaðdaþ devletlerin temel yasalarýný alýn, onlarýn yönetimlerini alýn, toplanma ya da basýn özgürlüðünü alýn, yurttaþlarýn yasa
karþýsýnda eþitliðini alýn, burjuva demokrasinin her dürüst ve bilinçli iþçi tarafýndan iyi bilinen ikiyüzlülüðünü her adýmda göreceksiniz. Düzenin bozulmasý durumunda, ama aslýnda sömürülen
sýnýfýn kendi kölelik durumunu bozmasý durumunda, ve hele
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kölece davranmama gibi bir hevesi de varsa bu sýnýfýn anayasasýnda burjuvazinin iþçilerin üzerine asker sürmesine, sýkýyönetim ilanýna vb. izin veren dolambaçlý yollar ya da kýsýtlamalar bulunmayan,
en demokratý da içinde, hiçbir devlet yoktur. Kautsky burjuva demokrasiyi utanmadan allayýp pulluyor; örneðin en demokrat ve en
cumhuriyetçi Amerika ya da Ýsviçre burjuvalarýnýn, grevdeki [sayfa 29]
iþçilere karþý ne yaptýklarý üzerine aðzýndan tek söz çýkmýyor.
Oh! Bilge ve bilgin Kautsky bu konuda hiçbir þey demiyor.
Bu konuda susmanýn bir alçaklýk olduðunu, bu çok bilgili siyasa
adamý anlamýyor. Ýþçilere çocuk masallarý, örneðin demokrasinin
azýnlýðýn korunmasý demek olduðunu anlatmayý yeð tutuyor. Ýnanýlmaz, ama böyle! Yýl Ýsadan sonra 1918, evrensel emperyalist
insan kýrýmýnýn beþinci yýlýnda, dünyanýn bütün demokrasilerinde,
enternasyonalist azýnlýklar (yani Renaudel ve Longuetler, Scheidemann ve Kautskyler, Henderson ve Webbler vb. gibi sosyalizme
alçakça ihanet etmemiþ olan azýnlýklar) boðazlanýrken, bilgin Bay
Kautsky, tatlý bir sesle azýnlýðýn korunmasýný açýkça övüyor. Ýsteyen
herkes, Kautskynin broþürünün 15. sayfasýnda bunu okuyabilir.
Ve 16 sayfada bu bilgin ... kiþi, size Ýngilterede XVIII. yüzyýl Whigleri
ile Torylerinden söz edecektir!
Ey derin bilgi! Ey burjuvazi karþýsýndaki incelmiþ uþaklýk! Ey
kapitalistler karþýsýnda dalkavukluk etme ve onlarýn elini ayaðýný
öpmenin uygarcasý! Eðer ben Krupp, Scheidemann, Clemenceau
ya da Renaudel olsaydým, Bay Kautskyye milyonlar öder, onu içten
olmayan sevgilerden baðýþýk tutar, iþçilerin karþýsýnda onu göklere
çýkarýr, sosyalizmin Kautsky denli saygýdeðer kiþilerle kurulacak birlikini öðütlerdim. Proletarya diktatörlüðüne karþý broþürler
yazmak, Ýngilteredeki XVIll. yüzyýl Whigleri ile Torylerinin öyküsünü anlatmak, demokrasinin azýnlýðýn korunmasý demek olduðu
yolunda güvence vermek ve Birleþik Devletler demokratik cumhuriyetindeki enternasyonalistlerin öldürülmeleri konusunda susmak, burjuvaziye uþaklýk deðil midir bütün bunlar?
Bilgin Bay Kautsky ývýr zývýr bir þeyi, yani burjuva demokrasinin egemen partisinin, azýnlýðýn savunulmasýný yalnýzca bir baþka
burjuva partiye verdiðini; oysa proletaryanýn payýna her ciddi, derin,
temel sorunda, azýnlýðýn korunmasý yerine, sýkýyönetimin ya da
insan kýrýmlarýnýn düþtüðünü -herhalde beklenmedik bir biçimde[sayfa 30] unutmuþ. Demokrasi ne denli geliþmiþse, burjuvazi için
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derin ve tehlikeli bir siyasal anlaþmazlýk durumunda, insan kýrýmý
ya da iç savaþa o denli yakýndýr. Bilgin Bay Kautsky, cumhuriyetçi
Fransadaki Dreyfus davasý, demokratik Amerika Cumhuriyetinde
zencilerin ve enternasyonalistlerin linç edilmesi, demokratik
Ýngilteredeki Ýrlanda ve Ulster örneði,15 demokratik Rus cumhuriyetinde 1917 nisanýnda bolþeviklere karþý düzenlenen kovuþturmalar
ve insan kýrýmlarý dolayýsýyla, burjuva demokrasinin bu yasasýný
inceleyebilirdi. Bu örnekleri özellikle yalnýzca savaþ zamanýndan
deðil, ama savaþ öncesinden, barýþ zamanýndan da seçtim. Ýyilik
taslayan Bay Kautsky, XX. yüzyýlýn bu olgularýna göz yummak, ve
buna karþýlýk, iþçilere XVIll. yüzyýl Whigleri ile Toryleri üzerine
þaþýlacak derecede yeni, dikkate deðer derecede ilginç, son derece
öðretici, inanýlmaz derecede önemli þeyler anlatmaktan hoþlanýyor.
Burjuva parlamentoyu alýn. Bilgin Kautskynin, demokrasi
ne denli geliþmiþse, borsa ve bankacýlarýn da burjuva parlamentolarý o denli egemenlikleri altýna aldýklarýnýn söylendiðini hiç duymamýþ olmasý kabul edilebilir mi? Bundan burjuva parlamentarizminden yararlanmak gerekmediði sonucu çýkmaz (ve 1912den
1914e deðin IV. Dumadaki tüm iþçi grubunu biz kazandýðýmýza
göre, bolþevikler ondan büyük bir olasýlýkla dünyanýn herhangi bir
baþka partisinden daha iyi yararlanmýþlardýr). Ama bundan, burjuva parlamentarizminin tarihsel bakýmdan sýnýrlý ve görece niteliðini, Kautskynin yaptýðý gibi, ancak bir liberalin unutabileceði sonucu
çýkar. En demokratik burjuva devlette, ezilen yýðýnlar, kapitalistlerin demokrasisi tarafýndan ilan edilmiþ olan saymaca eþitlik ile,
proleterleri ücretli köleler durumuna getiren binlerce gerçek kýsýtlama ve kurnazca oyun arasýndaki bas bas baðýran çeliþkiyi aralýksýz
karþýlarýnda bulurlar. Kapitalizmin kokuþmuþluðu, yalaný, ikiyüzlülüðü üzerine yýðýnlarýn gözünü de iþte bu çeliþki açar. Sosyalizm
ajitatör ve propagandacýlarýnýn, yýðýnlarý devrime hazýrlamak için
onlar karþýsýnda durmadan sergiledikleri þey de, iþte bu [sayfa 31] çeliþkidir! Ve devrimler çaðý baþladýðý zaman da, Kautsky ona sýrtýný
dönüyor ve can çekiþen burjuva demokrasinin güzelliklerini açýkça
övmeye koyuluyor.
Sovyetler iktidarýnýn biçimlerinden biri olduðu proleter demokrasi, nüfusun engin çoðunluðunun ta kendisi yararýna, sömürülenler ve emekçiler yararýna, demokrasiyi dünyanýn hiçbir yerinde
olmadýðý denli geliþtirmiþ ve yaymýþtýr. Kautskynin yaptýðý gibi, dik-
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tatörlük iki sayfacýk ve arý demokrasiye onlarca sayfa ayýrmak,
demokrasi üzerine koca bir broþür yazmak, ve bunu belirtmemek,
olgularý gerçek bir liberal olarak adamakýllý çarpýtmak demektir.
Dýþ siyasayý alýn. En demokratik olaný da içinde, dýþ siyasanýn açýkta yürütüldüðü hiçbir burjuva ülke yoktur. Yýðýnlar her yerde
aldatýlýr; Fransa, Ýsviçre, Amerika, Ýngiltere gibi demokratik ülkelerde, aldatmaca öbür ülkelerdekinden yüz kez daha büyük ve incedir.
Sovyetler iktidarý dýþ siyasanýn gizlilik örtüsünü devrimci bir biçimde
kaldýrdý. Soygun savaþlarý ve etki alanlarýnýn paylaþýmý (yani
dünyanýn kapitalist soyguncular tarafýndan paylaþýmý) konusundaki gizli antlaþmalar çaðýnda, bu olgunun çok büyük bir önem taþýmasýna, barýþýn, on milyonlarca insanýn yaþam ya da ölümünün buna
baðlý olmasýna karþýn, Kautsky bunu hiç görmemiþtir, bu konuda
hiçbir þey söylemez.
Devlet örgütüne bakýn. Kautsky, seçimlerin (Sovyet Anayasasýnda) dolaylý olduklarýný saptamaya deðin, ayrýntýlardan öfkesini alýyor, ama sorunun özünü görmüyor. Devlet aygýtýnýn, devlet
makinesinin sýnýfsal niteliðini görmüyor. Burjuva demokraside,
-arý  demokrasi ne denli geliþmiþse, o denli ustalýklý ve etkin- bin
türlü oyunla, kapitalistler yýðýnlarý ülke yönetimine katýlmaktan, toplanma, basýn özgürlüðünden vb. uzaklaþtýrýrlar. Dünyada ilk (kesinlikle söylemek gerekirse ikinci, çünkü Paris Komünü de ayný
þeye baþlamýþtý) Sovyetler iktidarý yýðýnlarý, özellikle sömürülen yýðýnlarý, hükümete çaðýrýyor. Bin türlü engel emekçi yýðýnlarýn burjuva
parlamentoya katýlmasýný köstekler (burjuva parlamento, [sayfa 32]
burjuva bir demokraside, büyük sorunlarý hiçbir zaman çözmez;
bu sorunlar borsa tarafýndan, bankalar tarafýndan çözülürler). Ve
iþçiler, burjuva parlamentonun onlar için yabancý bir örgenlik, proletaryanýn burjuvazi tarafýndan bir ezme aleti, düþman bir sýnýfýn,
sömürücü bir azýnlýðýn örgenliði olduðunu çok güzel bilir ve sezer,
görür ve kavrarlar.
Sovyetler, emekçi ve sömürülen yýðýnlarýn, devleti kendi
baþlarýna örgütleme ve onu her araçla yönetme olanaðýný kolaylaþtýran dolaysýz örgenlikleridir. Bu durumda o, büyük iþletmeler içinde
en iyi birleþmiþ olma üstünlüðünden yararlanan, emekçiler ve
sömürülenler öncüsünün, kentler proletaryasýnýn ta kendisidir; en
büyük seçme ve seçilenleri denetleme kolaylýðýna o sahiptir. Sovyet
örgütü, bütün emekçiler ve sömürülenlerin, kendi öncüleri olan
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proletarya çevresinde birleþmesini kendiliðinden kalaylaþtýrýr. Eski
burjuva aygýt, -bürokrasi, servet, burjuva eðitim, iliþkiler vb. ayrýcalýklarý (burjuva demokrasi ne denli geliþmiþse, bu gerçek ayrýcalýklar
da o denli çeþitlidir),- bütün bunlar Sovyet rejiminde ortadan kalkmýþ bulunur. Basýmevleri ve kaðýt burjuvazinin elinden alýndýðý için,
basýn özgürlüðü bir ikiyüzlülük olmaktan çýkar. En iyi yapýlar, saraylar, köþkler, konaklar vb. için de durum böyledir. Sovyet iktidarý bu
yapýlarýn en iyilerinin binlercesini bir anda sömürücülerin ellerinden
aldý; ve onsuz demokrasinin bir aldatmaca olduðu yýðýnlar için
toplanma hakkýný, iþte böylece b i r m i l y o n k e z daha demokratik bir duruma getirdi. Yerel olmayan Sovyetler için yapýlan
dolaylý seçimler, yerel vekilini en kýsa zamanda geri çaðýrma ya da
onu en kýsa zamanda genel Sovyetler kongresine gönderme
olanaðýna sahip olmanýn önem taþýdýðý yoðun bir yaþam döneminde, Sovyetler kongrelerini kolaylaþtýrýr, tüm aygýtý daha ucuz, daha
hareketli, iþçilere ve köylülere daha açýk bir duruma getirir.
Proleter demokrasi, herhangi bir burjuva demokrasiden bir
milyon kez daha demokratiktir; Sovyetler iktidarý, burjuva cumhuriyetlerin en demokratiðinden bir milyon kez daha demokratiktir.
[sayfa 33]

Bunu görmemek için, ya burjuvazinin bilinçli uþaklýðýnda,
ya da siyasal bakýmdan ölmüþ, tozlu burjuva kitaplar ardýnda, canlý
gerçekliði görmekte yeteneksiz, burjuva demokratik önyargýlar iliklerine deðin iþlemiþ ve, bundan ötürü, nesnel olarak burjuvazinin
bir uþaðý durumuna gelmiþ biri olmak gerekiyordu.
Bunu görmemek için, sorunu ezilen sýnýflar açýsýndan
koymakta yeteneksiz olmak gerekiyordu:
En demokratik burjuva ülkeler arasýnda, sýradan iþçinin, ortalama iþçinin, ortalama tarým ücretlisi ya da genel olarak kýrlar
yarý-proleterinin (yani ezilen yýðýnýn, nüfusun büyük çoðunluðunun
temsilcilerinin), aþaðý yukarý da olsa, en iyi yerlerde Sovyet Rusyadaki denli büyük bir toplantý düzenleme özgürlüðünden, düþüncelerini açýklamak, çýkarlarýný savunmak için o denli büyük bir
geniþ basýmevlerine ve en iyi kaðýt stoklarýna sahip olma özgürlüðünden, devleti yönetmeye ve uygun yasalar koymaya kendi sýnýfýndan adamlarý o denli büyük bir çaðýrma özgürlüðünden yararlandýðý bir tek ülke var mýdýr dünyada?
Bay Kautskynin, herhangi bir ülkede, bin üzerinden, bir kez
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bilgi edindikten sonra bu soruya verilecek yanýt konusunda duraksayacak bir tek iþçi ya da tarým ücretlisi bulabileceðine inanmak
gülünç olurdu. Ýçgüdüsel olarak burjuva gazeteler tarafýndan itiraf
edilen gerçek kýrýntýlarýný iþiterek, tüm dünya iþçileri, Sovyetler cumhuriyetinde açýkça onda proleter demokrasiyi, en iyisi de içinde,
her burjuva demokrasinin gerçekte olduðu gibi zenginler için demokrasiyi deðil, ama yoksullar için demokrasiyi gördüklerinden,
Sovyetler Cumhuriyetine karþý sevgi ve yakýnlýk duyuyorlar.
Biz, burjuva memurlar, burjuva parlamenterler, burjuva yargýçlar tarafýndan yönetilebiliriz (ve bizim devletimiz yönetilir). Ýþte,
en demokratikleri de içinde, bütün burjuva ülkelerdeki ezilen sýnýflardan on milyonlarca ve yüz milyonlarca insanýn yaþam deneyleri sayesinde öðrendikleri, her gün duyup algýladýklarý yalýn, açýk,
söz götürmez gerçek.
Oysa Rusyada bürokratik aygýt tamamen yýkýlmýþ, onda taþ
üzerinde taþ býrakýlmamýþ, bütün eski yüksek [sayfa 34] görevli memurlar kovulmuþ, burjuva parlamento daðýtýlmýþtýr; ve özellikle iþçiler
ve köylülere çok daha eriþilebilir bir temsil hakký verilmiþtir; memurlarýn yerine o n l a r ý n Sovyetleri geçmiþ, ya da o n l a r ý n Sovyetleri memurlarýn üstüne konmuþtur; yargýçlarý seçenler de o n l a r ý
n Sovyetleridir. Sovyetler iktidarýnýn, yani proletarya diktatörlüðünün bu biçiminin, burjuva cumhuriyetlerinin en demokratiðinden
bir milyon kez daha demokratik olduðunu bütün ezilen sýnýflarýn
kabul etmeleri için, tek baþýna bu olgu yeter.
Her iþçi için anlaþýlýr ve açýk bir þey olan bu gerçeði Kautsky
anlamýyor, çünkü o þu soruyu sormayý unutmuþtur: Hangi sýnýf
için demokrasi? O arý (yani sýnýfsýz mý? yoksa sýnýflar dýþý mý?)
demokrasi açýsýndan düþünüyor. Bir Shylock gibi tartýþýyor o: Yarým kilo insan eti, baþka hiçbir þey deðil. Tüm yurttaþlarýn eþitliði
yoksa, demokrasi de yoktur.
Bilgin Kautskyye, marksist ve sosyalist Kautskyye þu
soruyu sormak zorundayýz:
Sömürülen ile sömürücü arasýnda eþitlik olabilir mi? II. Enternasyonalin ideolojik önderinin bir kitabý dolayýsýyla bu soruyu
sormak zorunda kalýnmasý, korkunç, inanýlmaz bir þey. Ama gülü
seven dikenine katlanýr. Kautsky üzerine yazmaya giriþtiðimize
göre, sömürücü ve sömürülen arasýnda neden eþitlik olamayacaðýný bu bilgin adama açýklayalým.
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SOMÜRÜLEN ÝLE SOMÜRÜCÜ ARASINDA
EÞÝTLÝK OLABILÝR MÝ?
KAUTSKY þöyle düþünüyor:

1° Sömürücüler hiçbir zaman nüfusun çok küçük bir
azýnlýðýndan baþka bir þey oluþturmamýþlardýr (Kautskynin
broþürünün 14. sayfasý).

Ýþte söz götürmez bir doðru. Bu doðrudan hareketle nasýl
düþünmek gerekir? Marksist olarak, sosyalist olarak düþünülebilir;
ama o zaman temel olarak sömürülenlerin sömürücüler karþýsýndaki davranýþýný almak gerekir. [sayfa 35] Liberal olarak, burjuva
demokrat olarak düþünülebilir; ama o zaman da temel olarak çoðunluðun azýnlýk karþýsýndaki davranýþýný almak gerekir.
Eðer marksist olarak düþünülürse, þöyle denecektir: Sömürücüler, devleti (oysa, söz konusu olan demokrasidir, yani devlet
biçimlerinden biri), kaçýnýlmaz olarak kendi sýnýflarýnýn, sömürücüler sýnýfýnýn, sömürülenler üzerinde bir egemenlik aleti durumuna dönüþtürürler. Bu nedenle demokratik devlet de, çoðunluk
üzerinde, sömürülenler üzerinde egemenliklerini uygulayan sömürücüler olduðu sürece, kaçýnýlmaz olarak sömürücüler için bir demokrasi olacaktýr. Sömürülenler devletinin böyle bir devletten temelden farklý olmasý gerekir; sömürülenler için bir demokrasi olmalý
ve sömürücüleri bastýrmalýdýr o; oysa, bir sýnýfýn bastýrýlmasý o sýnýfýn
eþitsizliði, demokrasiden dýþtalanmasý anlamýna gelir.
Eðer liberal olarak düþünülürse, þöyle denecektir: Çoðunluk
kararlaþtýrýr, azýnlýk uyar. Uymayanlar, cezalandýrýlýr. Ýþte o kadar.
Genel olarak devletin sýnýf niteliði ve özel olarak arý demokrasi
üzerinde durmak yararsýzdýr, çoðunluk çoðunluk, azýnlýk da azýnlýk
olduðuna göre, bunun burada hiçbir ilgisi yoktur. Yarým kilo et
yarým kilo ettir, hepsi bu kadar.
Kautsky de böyle düþünüyor:
2° Hangi nedenlerle proletarya egemenliðinin demokrasi
ile baðdaþmaz bir biçime bürünmesi gerekirdi ve hangi nedenlerle böyle bir biçime bürünecektir? (s. 21). Sonra proletaryanýn
çoðunluða sahip bulunduðu açýklamasýný veriyor, Marxtan bir alýntý ve Paris Komünü seçimleri üzerine rakamlarýn da desteðiyle,
çok uzun ve çok gereksiz bir açýklama. Sonuç: Yýðýnlar içine böylesine saðlam bir biçimde kök salmýþ bir rejimin demokrasiye ka-
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stetmek için hiçbir nedeni yoktur. Bu rejim, demokrasiyi ezmek
için zor kullanýldýðý durumlarda, her zaman zordan vazgeçemeyecektir. Zora ancak zorla yanýt verilebilir. Ama yýðýnlarýn kendinden
yana olduðunu bilen bir rejim, zoru ancak demokrasiyi savunmak
için kullanacaktýr, [sayfa 36] yoksa onu yýkmak için deðil. Eðer o en
güvenilir temelini, güçlü bir manevi otorite kaynaðý olan genel oyu
ortadan kaldýrmak isteseydi, düpedüz intihar etmiþ olurdu (s. 22).
Sömürülenlerin sömürücüler karþýsýndaki davranýþýnýn,
Kautskyniri kanýtlamasýnda yitip gittiði görülüyor. Genel olarak
çoðunluk, genel olarak azýnlýk, genel olarak demokrasi, daha önce
bildiðimiz arý demokrasi gibi þeylerden baþka bir þey kalmýyor.
Hem de, dikkat edin, Paris Komünü konusunda! Öyleyse,
daha büyük bir açýklýk için, Marx ile Engelsiri Komün konusunda
diktatörlüðe iliþkin düþüncelerini aktaralým:
Marx: ...Eðer iþçiler... burjuvazinin direncini kýrmak için ...
burjuva diktatörlüðü yerine kendi devrimci diktatörlüðünü geçirirlerse... devlete devrimci ve geçici bir biçim verirler...16
Engels: ...(Devrimde) yenen taraf, egemenliðini silahlarýnýn
gericilerde uyandýrdýðý korkuyla sürdürmek zorundadýr. Eðer Paris
Komünü, burjuvaziye karþý silahlanmýþ bir halkýn otoritesini kullanmasaydý, bir günden çok tutunabilir miydi? Tersine, onu bu
otoriteyi çok az kullanmýþ olmakla kýnayamaz mýyýz?17
Engels: ...Devlet, proletaryanýn, düþmanlarýna karþý zora dayanarak baskýyý örgütlemek için, savaþýmda, devrimde kullanmak
zorunda olduðu geçici bir kurumdan baþka bir þey olmadýðýna
göre, özgür bir halk devletinden söz etmek adamakýllý saçma bir
þeydir: Proletarya devlete gene de bir gereksinim duyacaðý sürece,
bunu özgürlük adýna deðil, düþmanlarýný baský altýnda tutmak için
duyacaktýr. Ve özgürlükten söz etmenin olanaklý olduðu gün,devlet
de, devlet olarak var olmaktan çýkar...18
Kautsky, Marx ile Engelsten, göðün yerden, bir liberalin bir
proleter devrimciden uzak olduðu denli uzaktýr. Kautskynin sözünü ettiði arý demokrasi ya da yalnýzca demokrasi, o  özgür halk
devleti , yani son derece saçma bir þey için bir dolaylamadan
(periphrase) baþka bir þey deðildir. Odasýna kapanmýþ avanak bir
bilginler bilgininin [sayfa 37] derin bilgisi, ya da on yaþýnda bir kýz
çocuðunun saflýðý ile, Kautsky soruyor: Çoðunluða sahip olunduðu
zaman, diktatörlük neye yarar? Oysa, Marx ile Engels bize açý-
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klýyorlar ki:.
- - - burjuvazinin direncini kýrmaya yarar;
- - - gericilerde korku uyandýrmaya yarar;
- - - silahlý halkýn burjuvaziye karþý otoritesini koruyup sürdürmeye yarar;
- - - proletaryanýn düþmanlarýný zorla bastýrabilmesine yarar.
Kautsky bu açýklamalardan hiçbir þey anlamýyor. Burjuva
niteliðini görmediði arý demokrasiye vurgun, bir güzel mantýk
ile, çoðunluðun, çoðunluk olduðu anda, azýnlýðýn direncini
kýrmaya, onu zorla bastýrmaya gereksinimi olmadýðýný savunuyor;
demokrasiye saldýrý olaylarýnýn bastýrýlmasý ona yetiyor.  Arý demokrasiye vurgun Kautsky, dalgýnlýkla, burada burjuva demokratlarýn her zaman yaptýklarý küçük bir yanlýþlýðý yapýyor, yani (kapitalist
rejimde baþtan baþa yalan ve ikiyüzlü) biçimsel eþitliði, gerçek
eþitlik yerine koyuyor! Zaten bir bu eksikti!
Sömürücü, sömürülene eþit olamaz.
Bu gerçek, Kautsky için ne denli tatsýz olursa olsun, sosyalizmin özünü oluþturur.
Öbür gerçek: Bir sýnýfýn bir baþka sýnýf tarafýndan tüm sömürü
olanaðý kesinlikle ortadan kaldýrýlmadýkça, asýl eþitlik, gerçek eþitlik
olamaz.
Sömürücüler, baþkentte baþarýlý bir ayaklanma ya da askerlerin bir baþkaldýrmasý ile, bir anda bozguna uðratýlabilirler. Ama
çok ender, istisnai durumlar bir yana, bir anda yok edilemezler.
Büyücek bir ülkenin bütün toprak sahipleri ile bütün kapitalistleri
bir anda mülksüzleþtirilemez. Sonra, tek baþýna mülksüzleþtirme
(kamulaþtýrma), hukuksal ya da siyasal bir eylem olarak, sorunu
çözmekten uzaktýr, çünkü büyük toprak sahipleri ile kapitalistleri
gerçekten görevden almak, onlarý fabrikalarýn ve yurtluklarýn bir
baþka yönetimi -iþçi yönetimi- ile gerçekten deðiþtirmek gerekir.
Uzun kuþaklar boyunca, [sayfa 38] eðitimleri, yaþama biçimleri ve
kazanýlmýþ alýþkanlýklarý aracýyla sivrilmiþ bulunan sömürücüler ile,
büyük çoðunluðu en ileri ve en demokratik burjuva cumhuriyetlerde bile beli bükülmüþ, kültürsüz, bilisiz, ürkek, bölünmüþ kalan
sömürülenler arasýnda eþitlik olamaz. Devrimden uzun zaman sonra
da, sömürücüler zorunlu olarak bir dizi gerçek ve önemli üstünlüklerini korurlar: paralarý (bir anda ortadan kaldýrýlmasý olanaksýzdýr), çoðu kez pek çok bazý taþýnabilir mallarý kalýr; iliþkileri, örgüt
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ve yönetim alýþkanlýklarý, bütün yönetim sýrlarý konusundaki bilgileri (gelenekler, yöntemler, araçlar, olanaklar) kalýr; yüksek eðitimleri, (yaþam ve ideolojisi ile burjuva olan) yüksek teknik personel
ile yakýnlýklarý kalýr; son derece yüksek bir askerlik sanatý deneyleri (bu çok önemlidir) kalýr vb., vb..
Eðer sömürücüler bir tek ülkede yenilmiþlerse, ve birçok
ülkede zamandaþ devrim ender bir istisna olduðundan, tipik durum kuþkusuz budur, sömürülenlerden daha da güçlü kalýrlar, çünkü sömürücülerin uluslararasý iliþkileri uçsuz bucaksýzdýr. Orta
köylüler, zanaatçýlar vb. arasýnda, sömürülen yýðýnlarýn en az geliþmiþ bir bölümünün de sömürücülerle birlikte yürüdüklerini ve yürümeye yatkýn olduklarýný, Komün de içinde (çünkü Versailles birlikleri arasýnda, -bilginler bilgini Kautskynin unuttuðu þey,-proleterler de vardý), daha önceki bütün devrimler göstermiþtir.
Bundan dolayý, biraz ciddi ve derin bir devrimde, sorunun
yalnýzca çoðunluk ile azýnlýk arasýndaki iliþkiye baðlý olduðunu sanmak, olaðanüstü bir alýklýk göstermek; bayaðý bir liberale yaraþýr
son derece bönce bir önyargý ile yetinmek; yýðýnlarý aldatmak,
apaçýk bir tarihsel gerçeði onlardan saklamak demektir: Her derin
devrimde, sömürülenler üzerinde yýllar boyu büyük gerçek üstünlükler sürdüren sömürücülerin uzun, direngen, umutsuz bir direnç
gösterdikleri yolundaki gerçeði. Sömürücüler -son, umutsuz bir savaþta, bir savaþlar dizisinde- üstünlüklerinden yararlanmaksýzýn, sömürülenler çoðunluðunun iradesine, iyilik taslayan alýk Kautskynin
[sayfa 39] tatlý imgeleme gücü dýþýnda, hiçbir zaman boyun eðmeyeceklerdir.
Kapitalizmden komünizme geçiþ, koca bir tarihsel dönemdir. Bu dönem tamamlanmadýkça, sömürücüler bir geriye dönme
umudunu, geriye dönme giriþimlerine dönüþen bir umudu kaçýnýlmaz olarak korurlar. Bir ilk aðýr yenilginin ardýndan, devrilmeyi hiç
beklemeyen, buna hiç inanmayan ve bunun fikrini bile kabul etmeyen sömürücüler, öylesine tatlý bir yaþam süren ve þimdi aþaðýlýk
halkýn yýkým ve sefalete (ya da aþaðýlýk çalýþmaya...) mahkum
ettiði aileleri bakýmýndan yitirilmiþ bulunan cenneti yeniden ele
geçirmek için, on kat artmýþ bir güç, zorlu bir öfke; yüz kat artmýþ
bir düþmanlýk ile savaþa atýlýrlar. Ve sömürücü kapitalistlerin arkasýnda da, -bütün ülkelerin onlarca tarihsel deneyler yýlýnýn gösterdiði gibi- duraksayan ve sallanan, bugün proletaryayý izleyen ve
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yarýn, devrimin güçlüklerinden gözü yýlacak, iþçilerin ilk bozgun ya
da yarý yengililerinden korkuya kapýlan, þaþkýna dönen, durmadan
gidip gelen, sýzlanan... týpký bizim menþevik ve devrimci-sosyalistlerimiz gibi bir kamptan öbürüne koþan geniþ küçük burjuva yýðýný
vardýr.
Ve bu durum karþýsýnda, tarihin yüzlerce ve binlerce yýllýk
ayrýcalýklarýn varlýðý ya da yokluðu sorununu gündeme koyduðu
zorlu, acý bir savaþ döneminde, çoðunluk ve azýnlýk, arý demokrasi,
diktatörlüðün yararsýzlýðý, sömürülen ile sömürücüler arasýndaki
eþitlik üzerine açýklamalar yapýlýyor!! Buraya deðin gitmek için ne
büyük bir alýklýk kuyusu, ne derin bir hamkafalýk uçurumu gerek!
Ama kapitalizmin, 1871den 1914e deðin süren görece
barýþçýl onyýllarý en sonunda oportünizme boyun eðen sosyalist
partiler içinde, hamkafalýk, küçük iþlerle uðraþan sýnýrlýlýk ve yadsýmanýn gerçek pislik, kokuþmuþluk ve yolsuzluklarýný biriktirmiþlerdir.
Yukarda yapýtýndan aktarýlan parçada, Kautskynin genel oya
zarar vermeden söz ettiðine okur her halde [sayfa 40] dikkat etmiþtir
(Kautsky -ayraç içinde söyleyelim- genel oyun her türlü güçlü manevi otoritenin kaynaðý olduðunu söyler, oysa ayný Paris Komünü
ve ayný diktatörlük sorununda, Engels burjuvaziye karþý silahlý halkýn otoritesinden söz eder. Bir hain kafa ile bir devrimcinin otorite konusundaki fikirlerini karþýlaþtýrmak çok özellik belirtici bir
þey...).
Sömürücülerin oy hakkýndan yoksun olmalarý, dikkat edelim, özsel olarak bir Rus sorunudur, yoksa genel olarak bir proletarya diktatörlüðü sorunu deðil. Eðer Kautsky, ikiyüzlülük etmeden,
broþürüne bolþeviklere karþý adýný verseydi, bu baþlýk yapýtýn içeriðine uygun düþerdi ve Kautsky o zaman açýkça oy hakkýndan söz
etmekte haklý olurdu. Ama Kautsky her þeyden önce teorisyen
geçinmek istemiþ. Broþürüne genel olarak Proletarya Diktatörlüðü adýný vermiþ. Sovyetleri ve Rusyayý, özel olarak ancak ikinci
bölümde, altýnca paragraftan baþlayarak ele alýr. Söz konusu parçayý aldýðým birinci bölümde, genel olarak demokrasi ve diktatörlük söz konusudur, oy hakkýndan söz ederken, Kautsky teoriyi
önemsemeyen bolþevik düþmaný bir polemikçi olarak kendini ele
vermiþtir. Çünkü teorinin, yani demokrasi ve diktatörlüðün -bir ulusa özgü deðil- genel sýnýfsal ilkelerinin irdelenmesinin, kendine konu olarak oy hakký gibi özel bir sorunu almasý deðil, ama þu genel
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sorunu almasý gerekir: Sömürücülerin devrilmesi ve onlarýn devleti
yerine sömürülenlerin devletinin geçirilmesi ile belirlenen tarihsel
dönemde, demokrasi zenginler ve sömürücüler için de korunup
sürdürülebilir mi?
Bir teorisyen sorunu iþte böyle, ancak böyle koyabilir. Komün örneðini biliyoruz, marksizmin kurucularýnýn onunla baðlantýlý ve o konudaki bütün düþüncelerini biliyoruz. Bu belgelere
dayanarak, ben Ekim Devriminden önce yazýlmýþ bulunan Devlet
ve Ýhtilâl broþürümde, örneðin demokrasi ve diktatörlük sorununu
inceledim. Seçim hakkýnýn sýnýrlanmasý üzerine tek söz söylemedim. Bugün de, seçim hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasýnýn þu ya da bu
ulusa özgü bir sorun olduðunu, yoksa genel diktatörlük sorunu
olmadýðýný söylemek yerinde olur. [sayfa 41] Bu soruna, Rus devriminin özel koþullarýný, geliþmesinin özel gidiþini inceleyerek yanaþmak
gerekir. Açýklamamýzýn devamýnda biz bunu yapacaðýz. Ama
Avrupada yarýnki proleter devrimcilerin hepsinin ya da aralarýndan çoðunun, burjuvazinin seçim hakkýna kesin olarak kýsýtlamalar getireceklerini önceden ileri sürmek bir yanýlgý olurdu. Böyle
olabilir. Savaþtan ve Rus devrim deneyinden sonra, büyük bir olasýlýkla da böyle olacaktýr; ama diktatörlüðün uygulanmasý için zorunlu deðildir bu; mantýksal diktatörlük kavramýnýn zorunlu bir göstergesi deðildir bu; diktatörlük bakýmýndan onun tarihsel ve sýnýfsal
gerçekliðinin zorunlu bir yönünü hiç bir zaman oluþturmaz bu.
Diktatörlüðün zorunlu göstergesi, kesin koþulu, sömürücülerin sýnýf olarak zorla bastýrýlmasý ve bunun sonucu bu sýnýf karþýsýnda arý demokrasinin, yani eþitlik ve özgürlüðün çiðnenmesidir..
Sorun teorik bakýmdan iþte böyle, ve ancak böyle konulabilir. Oysa Kautsky, sorunu baþka türlü koyarak, bolþeviklere teorisyen
olarak deðil, ama oportünistlere ve burjuvaziye yürekten baðlý bir
muhbir olarak saldýrdýðýný tanýtlamýþtýr.
Sömürücüler için demokrasinin kýsýtlanmasýnýn, çiðnenmesinin þu ya da bu önlemlerinin hangi ülkelerde, þu ya da bu kapitalizme özgü hangi ulusal koþullar içinde (büsbütün ya da özellikle)
uygulanacaklarý, þu ya da bu kapitalizmin, þu ya da bu devrimin
ulusal özelliklerine baðlýdýr. Teorik bakýmdan sorun kendini baþka
türlü, þu biçimde gösterir: Sömürücüler sýnýfýna karþý demokrasi
çiðnenmeksizin proletarya diktatörlüðü olanaklý mýdýr?
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Kautsky iþte teori alanýnda önemli ve özsel tek sorun olan
bu soruna yan çizmiþ. Kautsky, Marx ve Engelsten bu sorunla ilgili
ve yukarýda aktardýðým parçalar dýþýnda, birçok parça aktarmýþ.
Kautsky istenen her þeyden, liberaller ve burjuva demokratlar için kabul edile bilir ve onlarýn fikirleri çerçevesinden çýkmayan
her þeyden söz etmiþ; ama asýl önemli olan þey üzerine, yani burjuvazinin direncini kýrmadan, düþmanlarýný zorla bastýrmadan, proletaryanýn zafer kazanamayacaðý, ve zorla bastýrmanýn olduðu,
[sayfa 42] özgürlükün bulunmadýðý yerde de, demokrasinin bulunmadýðýnýn açýk olduðu üzerine hiçbir þey dememiþ.
Kautsky bunu [zorla bastýrmanýn olduðu, özgürlükün
bulunmadýðý yerde, demokrasinin olmadýðýný -ç ] anlamamýþ.
*
Þimdi de Rus devrim deneyine ve Sovyetler ile Kurucu Meclis arasýndaki, Kurucu Meclisin daðýtýlmasý ve burjuvazinin seçim
haklarýndan yoksun edilmesi sonucunu veren anlaþmazlýða geçelim.
SOVYETLERÝN DEVLET ÖRGENLÝKLERÝ DURUMUNA
DÖNMESÝNÝN YASAKLANMASI
SOVYETLER proleter diktatörlüðünün Rus biçimidirler. Eðer
marksist bir teorisyen, proletarya diktatörlüðü konusundaki bir yapýtta, (Kautsky gibi diktatörlüðe karþý küçük-burjuva yakýnmalarý
ve menþevik nakaratlarý yineleyecek yerde) bu olayý gerçekten
inceleseydi, ilkin diktatörlük konusunda genel bir taným verir, sonra onun özel, ulusal biçimini, Sovyetleri göz önünde tutardý; proletarya diktatörlüðü biçimlerinden biri olarak çözümlerdi onu.
Marxýn diktatörlük konusundaki öðretisinde liberal olarak
deðiþiklik yaptýktan sonra, Kautskyden beklenecek ciddi hiçbir
þey olmadýðý kolay anlaþýlýr. Ama onun Sovyetler sorununa nasýl
yanaþtýðýný, ve bu iþin içinden nasýl çýktýðýný görmek de son derece
dikkat çekici.
Sovyetler, diye yazar onlarýn 1905teki ortaya çýkýþlarýný anýmsatarak, bütün ücretli iþçileri kapsadýklarýna göre, en evrensel (umfassendste) proleter örgüt biçimini yaratmýþlardýr (s. 31). 1905
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yýlýnda, Sovyetler Rusyada bölgesel birliklerden baþka bir þey deðillerdi; 1917de ulusal çapta bir örgüt durumuna geldiler.

Daha þimdiden, diye sürdürür Kautsky, Sovyet örgütünün büyük ve þanlý bir geçmiþi var. Alnýna daha da görkemli
bir gelecek yazýlmýþ, hem de yalnýzca Rusyada deðil. Mali
sermayenin iktisadi ve siyasal alanda sahip bulunduðu devsel güçlere karþý, proletaryanýn eski iktisadi ve siyasal savaþým
yöntemleri her yerde yetersiz [versagen, [sayfa 43] Almanca
sözcük yetersizden biraz daha çok, güçsüzden biraz daha
az bir þey söyler] görünüyor. Bu eski yöntemlerden vazgeçilemez, normal zamanlarda zorunludur bu yöntemler, ama
bazan çözecek durumda olmadýklarý ve, baþarýyla çözülmeleri için, iþçi sýnýfýnýn bütün siyasal ve iktisadi olanaklarýnýn
birliðini gerektiren sorunlarla da karþý karþýya kalýyorlar (s.
32).

Sonra, yýðýn grevi ve sendikalarýn kendileri kadar zorunlu
olmakla birlikte, gene de gitgide çaðýn özelliði durumuna gelen
dev yýðýn savaþýmlarýný yönetmede yeteneksiz olan sendika1 bürokrasi üzerine düþünceler geliyor.

... Demek ki, diye sonuçlandýrýyor Kautsky, Sovyet örgütü çaðýmýzýn en önemli olaylarýndan biridir. Sermaye ile
emek arasýnda gelecekteki büyük kararlaþtýrýcý savaþýmlarda
çok büyük bir önem kazanacaðý umudunu uyandýrýyor.
Ama sovyetlerden bundan daha çok bir þey isteme hakkýmýz var mý? Kasým 1917 [yeni takvim ya da, eski takvime
göre, ekim 1917] devriminden sonra, sol devrimci-sosyalistler ile birlikte, Rusya Ýþçi Vekilleri Sovyetlerinde çoðunluðu
elde eden bolþevikler, Kurucu Meclisin daðýtýlmasýndan sonra, o zamana deðin bir tek sýnýfýn savaþ örgütü olan Sovyetleri bir devlet örgütü durumuna getirmeye giriþtiler. Rus halkýnýn mart [eski takvime göre þubat] devrimi ile, fethettiði
demokrasiyi ortadan kaldýrdýlar. O zamandan beri kendilerine sosyal-demokrat demekten vazgeçtiler. Komünist diyorlar [s. 32-33, altý Kautsky tarafýndan çizilmiþtir].

Rus menþevik basýnýný tanýyan herkes, Kautskynin Martov,
Akselrod, Stein ve hempalarýný nasýl bir bayaðýlýkla kopya ettiðini
hemen görecektir. Bayaðýlýkla sözü tam yerinde, çünkü Kautsky,
menþeviklerin önyargýlarýný desteklemek için, olgularý kaba bir
biçimde çarpýtýyor. Örneðin, Berlinden Stein ya da Stokholmden
Akselrod gibi habercilerinden Bolþevik adýnýn Komünist adýna çe36
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vrilmesinin, ve Sovyetlerin devlet örgütleri olarak iþlevinin ne zaman düþünüldüðünü sormaya özen göstermemiþtir. Eðer Kautsky
bu basit bilgiyi almýþ olsaydý, bu iki sorun bolþevikler tarafýndan
nisan 1917de, özellikle benim 4 nisan 1917 tezlerimde, yani 1917
Ekim Devriminden çok önce (Kurucu Meclisin 5 ocak 1918 günü
daðýtýlmasýndan haydi haydi önce) ortaya atýldýðýna göre, bu gülünç
satýrlarý yazmazdý.
Kautskynin bütünüyle aldýðým düþüncesi, tüm Sovyetler
sorununun düðüm noktasýný oluþturur. Düðüm noktasýný, þu anlamda ki, söz konusu olan þey , Sovyetlerin [sayfa 44] devlet örgenlikleri durumuna gelmeye çalýþmalarýnýn mý (nisan 1917de bolþevikler:
Tüm Ýktidar Sovyetlere belgisini atmýþlardý, ve gene 1917
nisanýndaki Bolþevik Parti Konferansýnda, burjuva bir parlamenter
cumhuriyetin kendilerini doyuramayacaðýný, ve Komün ya da Sovyetler tipinde bir iþçi ve köylü cumhuriyeti istediklerini bildiriyorlardý), yoksa buna çalýþmamalarýnýn, iktidarý almamalarýnýn, devlet
örgenlikleri durumuna gelmemelerinin, ama (Martovun sureti haktan görünerek, menþevik yönetim altýnda, Sovyetlerin iþçilerin
burjuvaziye bir baðýmlýlýk aleti olduklarý gerçeðini sofuca bir dilekle
gizleyerek söylediði gibi) bir tek sýnýfýn savaþ örgenlikleri olarak
kalmalarýnýn mý gerektiðini bilmektir.
Kautsky, Martovun sözlerini körü körüne yinelemiþ;
menþevikler ile bolþeviklerin teorik tartýþmasýndan parçalar, çözümleyip ayýrt etmeden genel teorik alana, Avrupa alanýna aktardýðý
parçalar almýþ. Bundan da, bilinçli her Rus iþçisinin, eðer Kautsky
nin bu düþüncelerini okuyup öðrenseydi, katýla katýla güleceði bir
düþünce ve kavram karmaþasý doðmuþ.
Bütün Avrupa iþçileri (bir avuç koþullanmýþ sosyal-emperyalist dýþýnda), onlara neyin söz konusu olduðunu açýkladýðýmýz zaman, Kautskyyi ayný kahkahalarla karþýlayacaklardýr.
Martovun yanýlgýsýný -çarpýcý bir biçimde- saçmalýða deðin
götürerek, Kautsky onu çok güç duruma düþürüyor. Gerçektende
bakýn neye varýyor Kautsky.
Sovyetler bütün ücretli iþçileri kapsýyorlar. Mali sermayeye
karþý, proletaryanýn eski iktisadi ve siyasal savaþým yöntemleri yetersiz. Sovyetler yalnýzca Rusyada büyük bir rol oynamaya aday
deðiller. Avrupada, sermaye ile emek arasýnda büyük kararlaþtýrýcý
savaþlarda belirleyici bir rol oynayacaklar. Kautsky böyle diyor.
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Çok iyi: Sermaye ile emek arasýndaki kararlaþtýrýcý savaþlar,
bu iki sýnýftan hangisinin devlet iktidarýný eline geçireceðini bilme
sorununu kararlaþtýrmayacak mý?
Hayýr. Hiç bir zaman!
Kararlaþtýrýcý savaþlarda, bütün ücretli iþçileri [sayfa 45] kapsayan Sovyetler bir devlet örgütü durumuna gelmemelidirler!
Peki, devlet nedir?
Devlet bir sýnýfýn bir baþka sýnýfý bir bastýrma makinesinden
baþka bir þey deðildir.
Demek oluyor ki, ezilen sýnýf, güncel toplumdaki bütün
emekçilerin ve bütün sömürülenlerin öncüsü, sermaye ve emek
arasýndaki kararlaþtýrýcý savaþlara can atmalý, ama sermayenin
emeði ezmek için kullandýðý makineye dokunmamalý! - - Bu makineyi parçalamamalý! - - Sömürüleri ezmek için kendi evrensel örgütünü kullanmamalý!
Yaþa, çok yaþa Bay Kautsky! Biz sýnýflar savaþýmýný, bütün
liberallerin kabul ettikleri gibi, yani burjuvazinin alaþaðý edilmesi
olmaksýzýn kabul ediyoruz...
Kautskynin hem marksizm ve hem de sosyalizmden koptuðu iþte burda apaçýk ortaya çýkýyor; gerçekte, ezdiði sýnýfýn örgenliklerinin devlet örgenliklerine dönüþmesi dýþýnda istenen her
þeyi kabul etmeye hazýr burjuvazinin yanýna geçmektir bu. Burada, Kautsky her þeyi uzlaþtýrma ve bütün derin çeliþkilerin içinden
boþ sözlerle çýkma biçimindeki konumunu kurtaracak güçten kesinlikle uzak kalacaktýr.
Kautsky ya siyasal iktidarýn iþçi sýnýfýnýn eline geçmesinden
büsbütün vazgeçiyor, ya da iþçi sýnýfýnýn eski burjuva devlet makinesini ele almasýný kabul ediyor; ama onu kýrmasýný, parçalamasýný
ve yeni, proleter bir makine ile deðiþtirmesini hiçbir biçimde kabul
etmiyor. Kautskynin düþüncesi nasýl istenirse öyle yorumlanýp
öyle açýklansýn , her iki durumda da marksizmden kopuþu ve
burjuvaziye baðlanmasý gün gibi ortadadýr.
Daha Komünist Manifestoda yengin iþçi sýnýfýna hangi devletin gerekli olduðunu belirten Marx: Devlet, yani egemen sýnýf
olarak örgütlenmiþ proletarya19 diye yazýyordu. Ve iþte, bir yandan
marksist kaldýðýný ileri sürerken, öte yandan bütünlüðü içinde
örgütlenmiþ ve sermayeye karþý kesin savaþým yürüten proletaryanýn, kendi sýnýfsal örgütünü bir devlet örgütü durumuna getir-
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memesi gerektiðini bildiren bir adam. Bu durumda, [sayfa 46] Kautsky, Engelsin 1891de Almanyada tüm burjuvazinin ve hatla
birçok iþçinin bilincine geçmiþ olduðunu yazdýðý devlete karþý
duyulan boþ inanýn kanýtýný veriyor.20 Savaþýn iþçiler, kabul ediyor hamkafamýz (iþçiler nasýl olsa savaþtýklarýna ve savaþlarýný
küllendirme olanaðýný bulmaktan baþka bir þey kalmadýðýna göre,
burjuva da kabul eder bu savaþýmý), savaþýn, ama yenmek size
yasak! Burjuvazinin devlet makinesini yýkmayýn, burjuva devlet
örgütü yerine, proleter devlet örgütünü kurmayýn! Devletin bir
sýnýfýn bir baþka sýnýfý bir bastýrma makinesinden baþka bir þey
olmadýðý yolundaki marksist görüþü paylaþan kimse, bu doðruyu
biraz derinleþtirmiþ olan kimse, mali sermayeyi yenmeye yetenekli proleter örgütlerin, devlet örgütleri durumuna dönüþmemeleri
gerektiði saçmasýný hiçbir zaman dile getirmezdi. Kendisi için devletin, her þeye karþýn sýnýflarýn dýþýnda ya da üstünde bir kendilik
(entite, zatiyet) olarak kaldýðý küçük-burjuva, kendini iþte burada
gösteriyor. Gerçekten, egemenliðini yalnýzca proletarya üzerinde
deðil, ama tüm halk üzerinde tüm küçük-burjuvazi, tüm köylülük
üzerinde uygulayan sermayeye karþý kararlaþtýrýcý bir savaþ yürütme izni neden proletaryaya, bir tek sýnýfa verilecek de, bu proletaryaya, bu tek sýnýfa kendi örgütünü devlet örgütü durumuna
dönüþtürme izni neden verilmeyecek? Küçük-burjuva, sýnýf savaþýmýndan korkar ve onu sonuna deðin, iþin özüne deðin götürmez de ondan.
Kautsky kuyruðunu adamakýllý kýstýrmýþ ve gizli niyetlerini
açýða vurmuþtur. Avrupanýn sermaye ile emek arasýndaki kararlaþtýrýcý savaþlara doðru gittiðini, ve proletaryanýn eski iktisadi ve siyasal
savaþým yöntemlerinin yetersiz olduðunu, dikkat edin, kendisi kabul
ediyordu. Oysa, bu yöntemler burjuva demokrasinin kullanýlmasýndan baþka bir þeye dayanmýyordu. Öyleyse? ..
Kautsky bunun mantýksal sonucunu çýkarmayý göze
alamamýþ.
... Öyleyse, þimdi burjuva demokrasinin güzelliklerini göklere çýkarmak, ve yüzü uçup gitmiþ geçmiþe dönük olarak arý demokrasi üzerine gevezelik etmek için, [sayfa 47] bir gerici, bir iþçi sýnýfý
düþmaný, bir burjuvazi uþaðý olmak gerekir. Burjuva demokrasi
ortaçaða göre bir ilerleme idi ve ondan yararlanmak gerekiyordu.
Ama bugün iþçi sýnýfý için yetersiz. Þimdi, burjuva demokrasinin
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yerine proleter demokrasinin geçmesi için, geriye deðil, ileriye bakmak söz konusu. Ve proleter devrime hazýrlýk çalýþmasý, proleter
ordunun eðitim ve yetiþtirilmesi, her ne denli burjuva demokratik
devlet çerçevesinde olanaklý (ve zorunlu) ise de, proletaryayý bu
çerçeve içinde kapalý tutmak, kararlaþtýrýcý savaþlara deðin gelmiþ
bulunduðumuz sýrada, proleter davaya ihanet etmek, dönek olarak davranmak demektir .
Kautsky kendisini son derece gülünç bir duruma sokmuþ:
Martovda söz konusu kanýtýn, Kautskyde var olmayan bir baþka
kanýta dayandýðýný farketmeksizin, Martovun kanýtýný almýþ! Martov, Rusyanýn henüz sosyalizm için olgun olmadýðýný savunuyor
(ve Kautsky de onun ardýndan bunu yineliyor); bundan da mantýksal olarak, Sovyetleri savaþ örgütleri durumundan, devlet örgütleri durumuna dönüþtürmek için henüz çok erken olduðu sonucu
çýkýyor (bir baþka deyiþle: Sovyetleri, menþevik önderlerin yardýmýyla, iþçilerin emperyalist burjuvaziye baðýmlýlýðý organlarý durumuna dönüþtürmenin tam zamanýdýr). Oysa, Kautsky Avrupanýn
sosyalizm için olgun olmadýðýný açýkça söyleyemez. 1909da, dönek olmadan önce, Kautsky artýk mevsimsiz bir devrimden korkmamak gerektiðini, yenilgi korkusuyla devrimden vazgeçecek
birinin bir hain olacaðýný yazýyordu. Kautsky sözünü açýkça geri
almaya cüret edemiyor. Bundan da tüm küçük-burjuva budalalýk
ve korkaklýðýný ortaya koyan bir tutarsýzlýk doðuyor. Bir yandan,
Avrupa sosyalizm için olgundur ve emeðin sermayeye karþý kararlaþtýrýcý savaþlarýna doðru yol alýr; öte yandan, ezilenlerin öncüsü,
örgütleyicisi ve yol göstericisi olan proletaryanýn savaþ (yani savaþým
içinde doðan, büyüyen ve güçlenen) örgütünün, devlet örgütü
durumuna dönüþmesi yasaktýr!
*
Sovyetlerin savaþ örgütü olarak zorunlu olduklarý, [sayfa 48] ama
devlet örgütü durumuna dönüþmemeleri gerektiði fikri, siyasal ve
pratik bakýmdan, teorik bakýmdan olduðundan son derece daha
saçmadýr. Barýþ zamanýnda bile, durum devrimci deðilken, iþçiler
tarafýndan kapitalistlere karþý yürütülen yýðýn savaþýmý, örneðin yýðýn
grevi, her iki yanda da, sert bir kýzýþmaya, coþkulu çetinlikle bir
savaþýma yol açar; burjuvazi evinin efendisi olarak kaldýðýný, öyle
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kalmak istediðini vb. yineler durur. Oysa devrim sýrasýnda, siyasal
yaþam doruk noktasýna eriþtiði zaman, Sovyetler gibi bütün sanayi
kollarýnýn bütün iþçilerini ve sonra bütün askerleri ve kýrlarýn tüm
emekçi ve yoksul nüfusunu kapsayan bir örgüt, böyle bir örgüt,
sorunu dolambaçsýz olarak koymaya, savaþýmýn geliþmesi ile, basit saldýrý ve karþý-saldýrý mantýðý ile, zorunlu olarak kendiliðinden
yol açar. Aracý bir konum almaya, proletarya ile burjuvaziyi uzlaþtýrmaya giriþmek, budalalýk göstermek ve içler acýsý bir baþarýsýzlýða
koþmak demektir. Rusyada, Martov ile öbür menþeviklerin vaazlarý
konusunda böyle oldu; Almanya ve öbür ülkelerde de zorunlu
olarak böyle olacak, yeter ki Sovyetler az çok geniþ bir geliþme
göstersin, birleþme ve güçlenme zamanýný bulmuþ olsunlar.
Sovyetlere: savaþýn, ama tüm devlet iktidarýný elinize almayýn, devlet
örgütleri durumuna gelmeyin demek, proletarya ile burjuvazi arasýnda sýnýf iþbirliði ve toplumsal barýþ öðütlemek demektir. Amansýz bir savaþým içinde, böyle bir konumun yüzkýzartýcý bir batkýdan
baþka bir þeye yol açabileceðini düþünmek gülünçtür. Ýki iskemle
arasýnda oturmak -iþte Kautskynin silinmez alýn yazýsý. Teori
alanýnda oportünistlerle hiçbir konu üzerinde anlaþmýyormuþ gibi
görünüyor, ama gerçeklikte özsel olan her þeyde (yani devrimle
ilgili her þeyde), pratikte onlarla anlaþma içinde.
KURUCU MECLÝS
VE SOVYET CUMHURÝYETÝ
KURUCU Meclis ve onun bolþevikler tarafýndan daðýtýlmasý Kautskynin broþürünün en gerisindeki fon, Ýþte bu. Durmadan bu
konuya dönüyor. Yapýtýnda, [sayfa 49] II. Enternasyonalin ideolojik
önderi, her kezinde bolþeviklerin demokrasiyi yýktýklarýný yineliyor (yukarýda Kautskyden aktardýðýmýz parçaya bakýnýz). Gerçekten ilginç ve önemli sorun, çünkü burjuva demokrasi ile proleter
demokrasi arasýndaki iliþki, kendini burada devrim karþýsýnda pratik olarak gösteriyor. Öyleyse bu sorunun marksist teorisyenimiz
tarafýndan nasýl incelendiðine bakalým.
Kautsky benim tarafýmdan yazýlmýþ ve 26 aralýk 1917 günlü
Pravdada yayýnlanmýþ olan Kurucu Meclis Üzerine Tezleri ileri
sürüyor. Kautskynin, elde belgeler, konusuna ne ciddi bir biçimde
yanaþtýðýnýn bundan daha iyi bir kanýtý olamayacaðý düþünülebilirdi.
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Ama Kautsky alýntýlarý nasýl kullanýyor, biraz ona bakalým. Bu tezlerin sayýsýnýn 19 olduðunu söylemiyor; bu tezlerde Kurucu Meclisli
olaðan burjuva cumhuriyet ile Sovyetler Cumhuriyeti arasýndaki
iliþkinin olduðu denli, Kurucu Meclis ile proletarya diktatörlüðü
arasýnda bizim devrimimizde ortaya çýkan aykýrýlýðýn tarihinin de
göz önünde tutulduðunu söylemiyor. Bütün bu konularda Kautsky
hiçbir þey söylemiyor; okura yalnýzca [bu tezler içinde] ikisinin
özel bir önem taþýdýðýný bildiriyor: biri, devrimci-sosyalistlerin Kurucu Meclis seçimlerinden sonra, ama Meclisin toplantýya çaðrýlmasýndan önce bölünmüþ olduklarý (Kautsky bunun beþinci tez
olduðunu söylemeyi unutuyor); öbürü de Sovyetler Cumhuriyetinin genel olarak Kurucu Meclisten daha yüksek bir demokratik
biçim olduðu (Kautsky bunun üçüncü tez olduðunu söylemeyi
unutuyor).
Ve yalnýzca bu üçüncü tezden, Kautsky þu küçük parçayý
tam olarak aktarýyor:
Sovyetler Cumhuriyeti, yalnýzca demokratik kurumlarýn (bir
Kurucu Meclis ile taçlandýrýlmýþ olaðan burjuva cumhuriyete göre)
daha yüksek bir biçimi deðil, ama sosyalizme en acýsýz* geçiþi
saðlamaya yetenekli tek [sayfa 50] biçimdir de. (Kautsky olaðan
sözü ile, tezin baþýndaki: Burjuva rejimden sosyalist rejime geçmek için, proletarya diktatörlüðünü korumak için sözlerini es geçiyor.)
Bu parçayý aktardýktan sonra, Kautsky görkemli bir alayla
þöyle haykýrýyor:
Bu sonuca ancak Kurucu Mecliste azýnlýkta kaldýktan
sonra varýlmýþ olmasý ne yazýk. Daha önce Kurucu Meclisi
kimse Leninden daha büyük bir coþkunlukla istememiþti.

Ýþte Kautskynin kitabýnýn 31. sayfasýnda olduðu gibi okunan
þey, bu!
Gerçek bir inci! Okura bolþeviklerin üstün devlet tipi konusundaki bütün sözlerinin, ancak bolþevikler Kurucu Mecliste azý* Gerçekte, iþi alaya dökmek için gözle görülür bir çaba gösteren Kautsky, bu en
acýsýz geçiþ deyimini bir çok kez aktarýyor. Ama bu çaba yersiz olduðundan, birkaç sayfa
ilerde aldatmacaya sapýyor ve yanlýþ aktarýyor: acýsýz geçiþ! Bu türlü yöntemlerle karþýtýna
bir saçmalýk söyletmek elbette güç deðildir. Bu aldatmaca. þu kanýtýn da özü bakýmýndan
bir yana býrakýlmasýný saðlýyor: Sosyalizme en acýsýz geçiþ, ancak yoksullarýn genel
örgütlenmesi (Sovyetler) ile ve eðer devlet iktidarýnýn kaynaðý (proletarya) bu örgütlenmeye
yardýmcý olursa olanaklýdýr.
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nlýkta kaldýktan sonra düþünülmüþ bir uydurma olduklarý izlenimini vermek için, yalnýz burjuvazi kampýnýn bir muhbiri olgularý böylesine yanlýþ bir biçimde sunabilirdi!! Böylesine tiksinç bir yalan
ancak kendini burjuvaziye satmýþ, ya da kesinlikle ayný anlama
gelmek üzere, bir yandan bilgi kaynaklarýný gizlerken, öte yandan
Akselroda bel baðlamýþ, anasýnýn ipini satmýþ bir kopuktan
gelebilirdi.
Komün tipi bir devletin burjuva parlamenter cumhuriyete
göre üstünlüðünü bildirdiðim tezleri daha Rusyaya varýþýmýn ilk
günü, 4 nisan 1917 günü herkesin önünde okuduðumu, gerçekte
herkes biliyor. Sonra basýnda örneðin siyasal partiler konusundaki
broþürümde de ayný þeyi bir çok kez yineledim. Ýngilizceye çevrilen bu broþür,21 ocak 1918de, New York Evening Post22 gazetesinde yayýnlandý. Dahasý, Bolþevik Parti Konferansý, nisan 1917
sonlarýnda, bir kararda, proleter ve köylü cumhuriyetin burjuva
parlamenter cumhuriyetten üstün olduðunu; partimizin burjuva parlamenter cumhuriyetle yetinemeyeceðini; parti programýnýn buna
göre deðiþtirilmesi gerektiðini belgeye geçiriyordu.
Bundan sonra Kautskynin Alman okurlarýna, benim Kurucu Meclisin toplantýya çaðrýlmasýný coþkunlukla [sayfa 51] istediðim,
ve Kurucu Meclisin þeref ve saygýnlýðýný ancak bolþevikler orada
azýnlýkta kaldýktan sonra küçültmeye baþladýðým konusunda güvence veren soylu davranýþýný nasýl nitelemeli? Böylesine bir davranýþ
nasýl baðýþlanabilir?* Kautskynin olup bitenlerden haberi yok muydu? -Ama o zaman neden bunlardan söz etmeye giriþti? Ya da,
neden: Ben, Kautsky, menþevik Stein, Akselrod ve hempalarý tarafýndan saðlanan bilgilere güvenerek yazýyorum, diye dürüstçe
bildirmedi? Nesnel olduðunu ileri süren Kautsky, yenilgileri yüzünden yaralanmýþ menþeviklerin uþaklýðýný yaptýðýný gizlemeye
çalýþýyor.
Ama bütün bunlar çiçekçiklerden baþka bir þey deðil, meyveler sonra gelecek.
Kabul edelim ki, Kautsky, bilgi vericilerinden, bolþeviklerin
burjuva demokratik cumhuriyetle yetinip yetinmediklerini bilme
sorunu konusundaki kararlarýnýn ve bildirgelerinin çevirisini
* Kaldý ki, Kautskynin broþürü bu türlü menþevik yalanlara dolu. Hýrçýn bir menþevikin
bir yergisi bu broþür.
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istememiþ ya da elde edememiþ (??) olsun. Ýnanýlmaz bir þey de
olsa, kabul edelim. Amaya benim 26 aralýk 1917 günlü tezlerim?
Kautsky kitabýnýn 30. sayfasýnda bu tezlerin açýkça sözünü ediyor.
Kautsky bu tezleri tam olarak mý biliyor, yoksa Steinlerin,
Akselrodlarýn ve hempalarýnýn ona çevirmiþ olduklarý kadarýyla mý
biliyor? Kautsky temel soruna iliþkin üçüncü tezi aktarýyor: Kurucu
Meclis seçimlerinden önce, bolþevikler Sovyetler Cumhuriyetinin
burjuva cumhuriyetten üstün olduðunu anlýyorlar ve halka bildiriyorlar mýydý ? A m a K a u t s k y i k i n c i t e z ü z e r i n e
h i ç b i r þ e y s ö y l e m i y o r.
Oysa, bu ikinci tez þöyle: Bir Kurucu Meclisin toplantýya
çaðrýlmasýný isteyen devrimci sosyal-demokrasi, daha 1917 devriminin baþlarýndan beri, Sovyetler Cumhuriyetinin Kurucu Meclisli
olaðan bir burjuva cumhuriyet biçiminden daha yüksek bir demokratizm biçimi olduðunu birçok kez belirtmiþtir (altýný ben çizdim).,
.Bolþevikleri ilkesiz kiþiler olarak, devrimci oportünistler
olarak (Kautsky, bilmem hangi konuda, kitabýnýn [sayfa 52] bir yerinde bu deyimi kullanýyor) göstermek için, Bay Kautsky tezlerin daha
önceki b i r ç o k bildirimden açýkça söz ettiklerini Alman okurlarýndan gizlemiþ!
Bay Kautskynin ince, soysuz ve aþaðýlýk yollarý iþte bunlar.
Teorik sorunun içinden iþte böyle sýyrýlabilmiþ.
Burjuva demokrasinin parlamenter cumhuriyetinin Komün
tipi ya da Sovyetler tipi bir cumhuriyetten aþaðý olduðu doðru mu,
deðil mi? Sorunun düðüm noktasý iþte burada. Kautsky bunu bir
yana býrakmýþ. Marxýn Paris Komünü konusundaki çözümlemesinde verdiði ne varsa, Kautsky unutmuþ. Engelsin Bebele, 28
mart 1875 günlü, Marxýn o: Komün artýk sözcüðün gerçek anlamýnda bir devlet deðildi yolundaki düþüncesini son derece açýk
ve anlaþýlýr bir biçimde anlatan mektubunu da bunun gibi
unutmuþ.
Ve iþte özel olarak Proletarya Diktatörlüðüne ayrýlmýþ, burjuva demokratik cumhuriyetten daha üstün bir devlet biçimi sorununun birçok kez açýkça konmuþ bulunduðu Rusyayý özel olarak
inceleyen bir broþürde, II. Enternasyonalin en seçkin teorisyeni,
bu sorunu susarak geçiþtiriyor. Gerçekte burjuvazi kampýna geçmek için ihanet etmek deðilse, nedir bu?
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(Ayraç içinde Kautskynin bu konuda da Rus menþeviklerinin
kuyruðunda sürüklendiðini belirtelim. Rus menþevikleri arasýnda,
Marx ile Engelsin bütün metinlerini bilen istenildiði kadar kiþi
bulunacaktýr, ama 1917 nisanýndan ekimine ve ekim 1917den ekim
1918e deðin, Komün tipinde bir devlet sorununu bir tek kez çözümlemeye çalýþmýþ bir tek menþevik yoktur. Plehanov da bu sorundan ustalýkla sýyrýlmýþtýr. Susmak zorundaydýlar, kuþkusuz).
Hiç kuþku yok, sosyalist ve marksist olduklarýný söyleyen,
ama gerçekte özsel sorun konusunda, Komün tipinde bir devlet
sorunu konusunda burjuvadan yana geçen kimselerle Kurucu Meclisin daðýtýlmasý üzerine konuþmak, kel baþa þimþir tarak vurmak
olurdu. Kurucu Meclis konusundaki tezlerimi, bu broþüre ek olarak,[sayfa 53] in extenso* yayýnlamak yetecektir. Ve okur, sorunun 26
ocak 1917 günü, teorik, tarihsel, siyasal ve pratik bakýmdan konulmuþ olduðunu görecektir.
Kautsky, teorisyen olarak her ne denli marksizmi büsbütün
yadsýmýþ bulunuyorsa da, tarihçi olarak, Sovyetler ile Kurucu Meclis arasýndaki savaþým sorununu irdeleyebilirdi. Kautskynin birçok yapýtý, onun marksist bir tarihçi olmasýný bildiðini, kalemine
borçlu bulunduðumuz bu türlü yazýlarýn, yazarlarýnýn sonraki yadsýmasýna karþýn, proletaryanýn saðlam ortak malý olarak kalacaklarýný gösteriyor. Ama bu sorunda Kautsky, tarihçi olarak da, gerçekten
ayrýlýyor, herkesin bildiði olgulara aldýrmýyor, muhbir olarak davranýyor. Bolþevikleri ilkesiz kimseler olarak göstermek istediði için,
onlarýn Kurucu Meclisi daðýtmadan önce, onunla olan çatýþmalarýný
nasýl hafifletmeye çalýþmýþ olduklarýný anlatýyor. Bunda kötü hiçbir
þey yok, yadsýyacak hiçbir þeyimiz yok: tezlerimi tam olarak yayýnlýyorum, ve bu tezlerde açýkça þöyle söylenmiþtir: Kurucu Meclise
sýðýnmýþ, duraksamalý küçük- burjuva baylar, proletarya diktatörlüðüne boyun eðin, yoksa devrimci yoldan sizi yeneceðiz (18. ve
19. tezler).
Gerçekten devrimci proletarya duraksamalý küçük-burjuvaziye karþý her zaman böyle davranmýþtýr ve her zaman da böyle
davranacaktýr.
Kurucu Meclis sorununda, Kautsky biçimsel bir görüþle yetiniyor. Ben tezlerimde, devrim çýkarlarýnýn Kurucu Meclisin resmi
* Bkz: Kurucu Meclis Üzerine Tezler
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haklarýndan önce geldiðini açýkça söyledim ve birçok kez yineledim (16. ve 17. tezlere bakýn). Salt biçimsel demokratik görüþ,
proletarya ve proleter sýnýf savaþýmý çýkarlarýnýn önceliðini kabul
etmeyen burjuva demokratýn görüþüdür. Tarihçi olarak Kautsky,
burjuva parlamentolarýn þu ya da bu sýnýfýn organlarý olduklarýný
kabul etmezlik edemezdi. Ama þimdi (devrimin yadsýnmasý kirli
iþini yerine getirmek için) marksizmi unutmasý gerekiyordu; ve
Kautsky, Kurucu Meclisin Rusyada hangi sýnýfýn organý olduðu sorusunu sormuyor. Somut durumu çözümlemiyor, olgularý göz önünde tutmak istemiyor, bu tezlerin yalnýzca burjuva [sayfa 54] demokrasinin sýnýrlý niteliðinin teorik bir irdelemesini (tez 1-3 ), yalnýzca
ekim 1917 ortasýnda düzenlenen parti listelerinin 1917 aralýðýnýn
gerçek durumuna uygun düþmemeleri sonucunu veren somut
koþullarýn incelenmesini (tez 4-6) deðil, ama ekim-aralýk 1917deki
sýnýflar savaþýmý ve iç savaþýn tarihini de (tez 7-15) içerdiklerini
bildirmek için, Alman okurlarýna tek söz söylemiyor. Biz bu somut
tarihten, Tüm Ýktidar Kurucu Meclise belgisinin gerçeklikte,
Kadetlerin, Kaledin yandaþlarýnýn ve onlarýn yardakçýlarýnýn belgisi
durumuna gelmiþ olduðu sonucunu çýkardýk (tez 14).
Tarihçi Kautsky buna dikkat etmiyor. Tarihçi Kautsky genel
oyun bazan küçük-burjuva, bazan gerici ve karþý-devrimci parlamentolar verdiðinin söylendiðini hiç iþitmemiþ. Marksist tarihçi Kautsky, seçimlerin biçiminin, bir demokrasinin biçiminin bir þey, ve
belli bir kurumun sýnýfsal içeriðinin bir baþka þey olduðunun söylendiðini duymamýþ. Kurucu Meclisin bu sýnýfsal içeriði sorunu benim tezlerimde açýkça konmuþ ve çözülmüþ bulunuyor. Çözümüm
doðru olmayabilir. Bizim için çözümlememizin dýþardan yapýlmýþ
marksist bir eleþtirisinden daha istenir hiçbir þey olmazdý. Bolþevizmi eleþtirmenin engellendiðini ileri süren saçma sapan tümceler
yazacak yerde (Kautskyde bu tümceler pek çok), Kautsky bu
eleþtiriye giriþebilirdi. Ama gerçek þu ki, eleþtiri konusunda hiçbir
þey yok. Bir yanda Sovyetlerin, ve öte yanda Kurucu Meclisin sýnýfsal
bir çözümleme sorununu koymuyor bile. Bundan ötürü Kautsky
ile polemik yapmak, tartýþmak, olanaksýz; ve geriye, Kautskynin
neden dönekten baþka türlü nitelendirilemeyeceðini okura göstermekten baþka da bir þey kalmýyor.
Sovyetler ile Kurucu Meclis arasýndaki uyuþmazlýðýn, sýnýflar
savaþýmý görüþünü benimsemeyen bir tarihçinin bile bir yana býra-
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kamayacaðý bir tarihi var. Oysa, Kautsky bu olgularýn tarihçesini
bile þöyle bir incelemek istememiþ. Menþeviklerin egemenliði altýnda, yani 1917 þubatý sonlarýndan ekimine deðin bile, Sovyetlerin
devlet (yani burjuva) kurumlarý ile uyuþmazlýk içinde olduklarý
yolundaki (bugün yalnýzca en kötü [sayfa 55] menþeviklerin gizledikleri) o herkesçe bilinen olguyu Alman okurlarýndan saklýyor. Gerçekte, Kautsky proletarya ile burjuvazinin uzlaþma, anlaþma ve iþ
birliðinden yanadýr; o buna karþý kendini boþ yere savunuyor, ama
bu görüþ onun görüþünün ta kendisidir, ve tüm broþürü de bunu
gösteriyor. Kurucu Meclisi daðýtmamak gerekiyordu demek, burjuvaziye karþý savaþýmý sonuna deðin götürmemek gerekiyordu, proletaryanýn burjuvazi ile uyuþmasý gerekiyordu demektir.
Peki, Kautsky, 1917 þubatýndan ekimine deðin, menþeviklerin
kendilerini bu pek de yüz aðartýcý olmayan iþe verdiklerini ve hiçbir sonuç elde edemediklerini neden gizlemiþ? Eðer burjuvaziyi
proletarya ile uzlaþtýrmak olanaklý idiyse, peki neden menþeviklerin
egemenliði altýnda uzlaþma baþarý saðlamadý, neden burjuvazi kendini Sovyetlerden uzak tuttu, neden Sovyetler (menþevikler tarafýndan) devrimci demokrasi, ve burjuvazi de vergi vererek seçim
hakkýný kazanmýþ öðeler (elements censitaires) olarak adlandýrýldý?
Egemenlikleri çaðýnda (þubat-ekim 1917), SovyetIeri devrimci demokrasi olarak nitelendirerek, böylece onlarýn bütün öbür
kurumlar üzerindeki üstünlüklerini kabul eden kimselerin,
menþeviklerin ta kendileri olduklarýný Alman okurlarýndan gizlemiþ.
Sovyetlerin burjuvazi ile uzlaþmazlýðýnýn bir tarihi olmadýðý; bu uzlaþmazlýðýn birdenbire, ansýzýn, nedensiz, bolþeviklerin kötü davranýþý
yüzünden ortaya çýktýðý izlenimini, tarihçi Kautsky ancak bu olguyu
gizleyerek verebiliyor. Oysa gerçeklikte, altý aydan çok süren (bir
devrim için çok uzun bir süre) proletarya ile burjuvaziyi barýþtýrma
giriþimleri, menþevik uzlaþtýrma deneyinin ta kendisi, halký bu giriþimlerin boþuna olduðuna inandýrmýþ ve proletaryayý menþeviklerden uzaklaþtýrmýþtýr.
Kautsky, Sovyetlerin proletaryanýn görkemli bir savaþ örgütü,
büyük bir geleceðe aday bir örgüt olduklarýný kabul ediyor. Bundan dolayý, Kautskynin tüm konumu iskambilden bir þato, ya da
proletaryanýn burjuvaziye karþý keskin savaþýmýnýn önlenmesini
isteyen bir küçük [sayfa 56] burjuvanýn düþü gibi çöküyor. Çünkü her
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devrim sürekli ve üstelik amansýz bir savaþýmdýr; ve proletarya da
bütün ezilenlerin öncü sýnýf, her kategori ve her sýnýftan ezilenlerin
bütün kurtuluþ özlemlerinin odaðý ve merkezidir. Sovyetler , -ezilen
yýðýnlarýn savaþým organlarý -, bu yýðýnlarýn anlayýþlarýný ve düþünce
deðiþikliklerini, baþka herhangi bir kurumdan elbette son derece
daha hýzlý bir biçimde, çok daha büyük bir bütünlük ve baðlýlýk ile
yansýtmýþ ve dile getirmiþlerdir (Sovyet demokrasisini daha yüksek
bir demokrasi tipi durumuna getiren nedenlerden biri de, iþte bu).
28 þubattan 25 ekim 1917ye deðin (eski takvim), Sovyetler,
ilçe, kent, eyalet ve bölge bakýmýndan birçok yerel kongreyi bir
yana býrakalým, Rusya nüfusunun engin çoðunluðunun, bütün iþçi
ve askerlerin, köylülüðün onda yedi ya da sekizinin, iki ulusal kongresini toplayabilmiþlerdir. Bu dönem boyunca, burjuvazi (öfkeden
zývanadan çýkardýðý proletaryaya gerçek bir hakaret olan, düpedüz
düzmece Demokratik Konferans dýþýnda) çoðunluðu temsil eden
bir tek kurum toplayamadý. Kurucu Meclis, yýðýnlarýn Rusya Sovyetlerinin hazirandaki Birinci Kongresinde yansýyan ayný anlayýþýný,
ayný siyasal kümelenmeleri yansýtýyordu. Kurucu Meclisin toplanmasý sýrasýnda (ocak 1918), Sovyetlerin, her ikisi de yýðýnlarýn
sola döndüklerini, devrimci anlayýþýn etkisi altýna girdiklerini, bolþeviklerden yana geçmek üzere menþevikler ve devrimci-sosyalistlerden ayrýldýklarýný, yani küçük-burjuva yönetime, onun burjuvazi
ile uzlaþma düþlerine sýrt çevirdiklerini, ve burjuvazinin alaþaðý edilmesi için devrimci savaþýma katýldýklarýný en açýk bir biçimde gösteren ikinci (ekim 1917) ve üçüncü (ocak 1918) kongreleri toplandý.
Öyleyse tek baþýna Sovyetlerin tarihçesi, Kurucu Meclisin
gerici ve daðýtýlmasýnýn da kaçýnýlmaz olduðunu gösteriyor. Gene
de Kautsky kendi belgisine sýký sýkýya sarýlýyor: Devrim batýp gitsin,
burjuvazi proletaryanýn üstesinden gelsin, yeter ki arý demokrasi
ýþýl ýþýl ýþýldasýn: Fiat justitia, Pereat mundus!* [sayfa 57]
Ýþte Rusya Sovyetleri kongrelerinin Rus devrimi içindeki
bileþiminin genel bir çizelgesi:

* Dünya batsa da, adalet yerine gelsin! -Ed.
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Rusya
Sovyetleri Kongreleri
Birinci (3 haziran 1917)
Ýkinci (25 ekim 1917)
Üçüncü (10 ocak 1918)
Dördüncü (14 mart 1918)
Beþinci (4 temmuz 1918)

Delege
sayýsý
790
675
710
1.232
1.164

Bolþevik
sayýsý
103
343
434
795
773

Bolþeviklerin
% oraný
13
51
61
64
66

Kurucu Meclisten yana kanýtlarýn ve -Kautsky gibi- bolþeviklerin nüfusun çoðunluðunu temsil etmediklerini ileri süren kimselerin söylemlerinin (discours) ülkemizde neden gülmeden baþka
bir þeye yol açmadýklarýný anlamak için bu rakamlara bir göz atmak
yeter.
SOVYET ANAYASASI
DAHA önce de belirttiðim gibi, burjuvazinin seçim haklarýndan yoksun býrakýlma olgusu proletarya diktatörlüðünün zorunlu
ve vazgeçilmez bir göstergesi deðildir. Rusyada bile ekimden çok
zaman önce bu diktatörlük belgisini ilan etmiþ olan bolþevikler,
önceden sömürücüleri seçim haklarýndan yoksun býrakmaktan söz
etmemiþlerdi. Diktatörlüðün bu bütünleyen öðesi bir partinin planýna göre ortaya çýkmadý; savaþým içinde kendiliðinden beliriverdi. Hiç kuþku yok, tarihçi Kautsky buna dikkat etmemiþ. Daha Sovyetlerde (burjuvazi ile uzlaþmadan yana olan) menþeviklerin
egemenliði altýnda, burjuvazinin Sovyetlerden kendisinin ayrýldýðýný, Sovyetleri boykot ettiðini, onlara karþý çýktýðýný, onlara karþý
entrikalar çevirdiðini anlamamýþ Kautsky. Sovyetler hiçbir anayasa
olmaksýzýn ortaya çýktýlar ve bir yoldan çok bir zaman boyunca
(1917 ilkyazýndan 1918 yazýna deðin) varlýklarýný herhangi bir anayasa dýþýnda sürdürdüler. Burjuvazinin ezilenlerin baðýmsýz ve (genel olduðu için) son derece güçlü örgütlenmesine karþý öfkesi;
burjuvazinin Sovyetlere karþý -en yüzsüz, çýkarcý ve iðrenç- savaþýmý;
ensonu [sayfa 58] (Kadetlerden sað devrimci-sosyalistlere, Milyukov
dan Kerenskiye deðin) burjuvazinin Komilov darbesine23 açýk
katýlýmý): Ýþte burjuvazinin Sovyetlerden kesin dýþtalanmasýný hazýrlayan þeyler.
Kautsky Komilov darbesinden söz edildiðini duymuþ, ama
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diktatörlüðün biçimlerini belirleyen tarihsel olgularýn, savaþým
geliþme ve biçimlerinin görkemle içine tükürüyor: gerçekte, arý
demokrasi söz konusu olduðuna göre, olgularýn bu iþle ne ilgisi
var? Ýþte bu yüzden de Kautskynin burjuvazinin seçim haklarýnýn
kaldýrýlmasýna karþý eleþtirisi,... bir çocukta görülse duygulandýrýcý
olabilecek, ama henüz resmen geri zekalý olarak tanýnmamýþ bir
kiþiden geldiði için, tiksinti uyandýran iyilik taslayýcý bir bönlükle
kendini gösteriyor.
...Eðer, genel oy rejimi altýnda, kapitalistler kendilerini çok
küçük bir azýnlýk olarak görselerdi, yazgýlarýna daha çabuk boyun
eðerlerdi (s. 33)... Çok güzel, deðil mi? Ezilen çoðunluðun iradesine saygý gösteren büyük toprak sahipleri ve kapitalistler örneklerini, akýllý Kautsky tarihte birçok kez saptamýþtýr, ve genel olarak,
gerçek yaþam üzerindeki gözlemleri ile de, bunun böyle olduðunu
çok iyi bilir. Akýllý Kautsky kesin olarak muhalefet görüþü ile, yani
parlamento-içi savaþým görüþü ile yetiniyor. Týpatýp þöyle yazýyor:
Muhalefet ( s. 34 ve baþka yerlerde).
Ey bilgin tarihçi ve siyasetçi! Gene de muhalefetin barýþçýl
ve salt parlamenter bir savaþým fikrini, yani devrimci olmayan bir
duruma karþýlýk düþen bir fikri, devrim yokluðuna karþýlýk düþen
bir fikri içerdiðini bilmeliydiniz. Devrim döneminde, iç savaþta
amansýz bir düþman söz konusudur, ve, Kautskynin korktuðu gibi,
bu savaþtan korkan hiçbir gerici küçük-burjuva aðlayýp sýzlamasý
bu olguda hiçbir þeyi deðiþtiremez. Burjuvazinin hiçbir cinayet
karþýsýnda gerilemediði, -Versaylýlar ve onlarýn Bismarckla pazarlýklarý örneði, tarihe Gogolun Petruþkasýndan24 baþka türlü bakan
herkes için bu konuda yeterince anlamlýdýr,- burjuvazinin yabancý
hükümetleri yardýmýna çaðýrdýðý ve devrime karþý onlarla, entrikalar [sayfa 59] çevirdiði bir sýrada, amansýz bir iç savaþýn sorunlarýný
muhalefet açýsýndan düþünmek gülünç bir þey. Her þeyi karýþtýran
danýþman Kautsky gibi, devrimci proletarya da kafasýna bir gece
takkesi geçirmeli, ve Dutovlar, Krasnovlar ve Çekler karþý-devrimci
ayaklanmalarýný düzenleyen ve baltalayýcýlara milyonlar saçan burjuvaziye yasal bir muhalefet olarak bakmalýydý. Ne derin zeka!
Kautskyyi sorunun salt biçimsel, salt hukuksal yaný ilgilendiriyor;
bu nedenle onun Sovyet Anayasasý konusundaki bilimsel incelemelerini okurken, insan elinde olmadan Bebelin þu sözlerini düþünüyor: Hukukçular gericinin gericisi kimselerdir. Gerçeklikte, diye
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yazýyor Kautsky, haklarýndan yalnýzca kapitalistler yoksun býrakýlamaz. Hukuksal anlamda nedir bir kapitalist? Bir mülk sahibi mi?
Proletaryasýnýn o denli çok olduðu Almanya gibi iktisadi geliþme
yolunda öylesine ilerlemiþ bir ülkede bile, Sovyetler Cumhuriyetinin kuruluþu büyük yýðýnlarýn siyasal haklarýndan yoksun býrakýlmasý
sonucunu verirdi. 1907 yýlýnda, tarým, sanayi ve ticaret, üç büyük
faaliyet kolunda çalýþan kimselerin sayýsý, aileleri de içinde, Alman
Ýmparatorluðunda, ücretli, müstahdem ve iþçiler grubu için 35
milyon, ve baðýmsýz emekçiler grubu için de 17 milyon dolaylarýndaydý. Öyleyse, bir parti ücretli iþçiler çoðunluðunu pekala toplayabilir, ve gene de nüfus içinde bir azýnlýktan baþka bir þey olmayabilir
(s. 33).
Ýþte Kautskynin düþüncelerinden bir örnek. Eh peki! Karþýdevrimci bir burjuva sýzlanmasý deðil mi bu? Rus köylülerinin engin çoðunluðunun ücretli iþçi çalýþtýrmadýðýný ve, bunun sonucu,
haklardan yoksun olmadýklarýný çok iyi bilmemize karþýn, peki neden bütün baðýmsýzlarý haklarýndan yoksun edilmiþler arasýnda
sayýyorsunuz Bay Kautsky? Bir tahrifat deðil mi bu?
Ýþletme gruplarý bakýmýndan tarýmdaki ücretli emek üzerine, sizce çok iyi bilinen ve bu ayný 1907 Alman istatistiðinin saðladýðý verileri, ey bilgin iktisatçý, neden aktarmadýnýz? Alman istatistiðine göre toplam kýrsal mülk sahipleri içinde n e k a d a r s öm ü r ü c ü, ne kadar az sömürücü bulunduðunu gösterecek olan
bu verileri, [sayfa 60] broþürünüzün okuyucularý Alman iþçilerinin incelemesine neden sunmadýnýz?
Yadsýmanýz sizi sýradan bir burjuva muhbiri durumuna getirdiðinden.
Kapitalist, görüyorsunuz, çok belirsiz bir hukuksal kavram,
ve Kautsky sayfalar boyu Sovyet Anayasasýnýn keyfiliðine verip
veriþtiriyor. Ýngiliz burjuvazisine, bu kýlý kýrk yaran bilgin, yüzyýllar
boyunca yeni (ortaçað için yeni) bir burjuva anayasasý hazýrlama
ve derleyip toplama iznini veriyor; ama bize, Rusya iþçi ve köylülerine, aþaðýlýk bir bilimin bu temsilcisi, hiçbir süre tanýmýyor. Bizden
birkaç ay içinde en önemsiz ayrýntýsýna deðin hazýrlanmýþ bir anayasa istiyor...
...Keyfi! Böyle bir kýnamada burjuvazi karþýsýnda nasýl bir
iðrenç kölelik, nasýl bir dar kafalý bilgiçlik uçurumunun kendini
gösterdiðini düþünün biraz. Kapitalist ülkelerde, týrnaklarýnýn ucu-
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na deðin burjuva ve çoðunlukla da gerici olan hukukçular, iþçinin
belini büken, yoksulu eli ayaðý baðlý tutan, sýradan emekçinin, halktan birinin karþýsýna binbir mýzýkçýlýk ve engel çýkaran en ince eleyip sýk dokuyan kurallarý hazýrlamak, onlarca ve yüzlerce yasa ve
yorum ciltleri yazmak için yüzyýllar ya da onyýllar istedikleri zaman,
oh! o zaman liberal burjuvalar ve Bay Kautsky bunda hiçbir keyfilik
görmezler! Düzen ve yasallýk egemendir bu iþte! Burada yoksulun daha iyi sýkýp suyunu çýkarmak için her þey düþünülmüþ
ve düzenlenmiþtir. Binlerce burjuva avukat ve memur (bunlardan
genellikle, Kautsky tek söz etmiyor; bunun, Marxýn bürokratik
makinenin yýkýlmasýna çok büyük bir önem verdiði için olduðuna
inanmak gerekiyor...), yasalarý, bu yasalarýn diktikleri dikenli teller
barajýný iþçi ve orta köylünün parçalamasýný olanaksýz kýlacak
biçimde yorumlamasýný bilirler. Burjuvazinin keyfiliði deðildir bu,
halkýn kanýna susamýþ açgözlü ve alçak sömürücülerin diktatörlüðü
deðildir bu. Ne münasebet. Günden güne daha da anlaþan arý
demokrasidir bu.
Ve yabancý ülkelerdeki kardeþlerinden emperyalist savaþ
tarafýndan ayrýlmýþ bulunan emekçi ve sömürülen [sayfa 61] sýnýflar,
ilk kez olarak kendi Sovyetlerini kurduklarý, burjuvazinin ezdiði,
bunalttýðý, alýklaþtýrdýðý yýðýnlarý siyasal kuruluþa çaðýrdýklarý, ve yeni,
proleter bir devleti kendileri kurmaya giriþtikleri zaman; savaþýmýn
kudurmuþluðu ve iç savaþýn ateþi içinde sömürücüsüz bir devletin
temel ilkelerini belirlemeye baþladýklarý zaman, burjuvazinin bütün
anasýnýn ipini satmýþ kopuklarý, bütün kan emiciler çetesi, pohpohçularý Kautsky ile birlikte, keyfilik diye ulumaya koyuluyorlar!
Gerçekten, bu karacahil iþçiler ve köylüler, bu halk tabakasý yasalarýný yorumlamayý nasýl bilebilsin? Bunlar, kültürlü avukatlarýn,
burjuva yazarlarýn, Kautskylerin ve bilgelik dolu eski memurlarýn
öðütlerinden hiç yararlanmayan bu basit emekçiler, adalet duygusunu nerede edinebilsinler?
Benim 28 nisan 1918 günlü konuþmamdan, Bay Kautsky þu
tümceyi aktarýyor: Seçimlerin yöntem ve zamanýný, yýðýnlarýn kendileri belirler. Ve arý demokrat olarak, Kautsky þu sonucu çýkarýyor:
Öyleyse her seçmenler topluluðunun seçimlerin yöntemini canýnýn istediði gibi saptayacaðý anlaþýlýyor. Keyfilik
ve proletaryanýn içinde bile. can sýkýcý muhalefet öðelerin-
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den kurtulma olanaðý, böylece en yüksek noktaya çýkarýlabilir (s. 37).

Eðer kapitalistler tarafýndan kiralanmýþ ve bir grev sýrasýnda,
çalýþmak isteyen gayretli iþçiler üzerinde yýðýn tarafýndan uygulanan zora karþý kulak týrmalayýcý çýðlýklar atan bir kalem uþaðýnýn
sözleri deðilse, nedir bu peki? Arý burjuva demokraside burjuva
memurlar tarafýndan saptanan seçim biçimi neden keyfi deðil?
Her zamanki sömürücülerine karþý savaþým için eðitilmiþ yýðýnlarda, bu amansýz savaþým tarafýndan aydýnlatýlmýþ ve savaþkanlaþtýrýlmýþ yýðýnlarda, adalet duygusu neden burjuva önyargýlar anlayýþý
içinde yetiþmiþ bir avuç memur, aydýn ve avukattakinden daha az
olsun?
Kautsky gerçek bir sosyalist; bu saygýdeðer aile babasýnýn,
bu dürüst yurttaþýn iyi niyetinden kuþkulanmayýn. Ýþçilerin, proleter
devrimin zaferinin ateþli ve inanmýþ bir yandaþýdýr o. O yalnýzca,
küçük-burjuva aydýn çevreler ile gece takkeli hamkafalarýn, ilkin,
yýðýnlarýn hareketinden önce, onlarýn sömürücülere karþý amansýz
[sayfa 62] savaþýmlarýndan önce ve özellikle iç savaþsýz, devrimin geliþmesinin ölçülü, özene bezene düzenlenmiþ kurallarýný hazýrlamalarýndan hoþlanýrdý...
Bilginler bilgini Küçük-Yuda Golovlevimiz,25 14 haziran 1918
günü, Rusya Sovyetleri Merkez Yürütme Komitesinin sað devrimcisosyalist ve menþevik partiler temsilcilerini Sovyetlerden çýkarmayý
kararlaþtýrdýðýný, Alman iþçilerine derin bir öfke içinde anlatýyor.
Bu önlem, diye yazýyor soylu bir öfke ile alev alev yanan KüçükYuda Kautsky, bazý cezalandýrýlýr iþler yapan belli kiþilere karþý
yöneltilmemiþtir... Sovyet Cumhuriyeti anayasasý Sovyetler üyesi
vekillerin yasama dokunulmazlýðý üzerine tek söz söylemiyor. Sovyetlerden atýlanlar, bu durumda, belli kiþiler deðil, ama belli partilerdir (s .37).
Evet, gerçekten korkunç, bizim devrimci Küçük-Yuda Kautskymizin kurallarýna göre devrim yapmak istediði an demokrasiye
hoþgörülmez bir aykýrýlýktýr bu. Biz, Rus bolþevikleri, ilkin Savinkovlar
ve hempalarýna, Liberdanlara26 ve Potresovlar (aktivistler) ile hempalarýna dokunulmazlýk güvencesi vermekle baþlamalý, sonra da
Çekoslovaklarýn karþý-devrimci savaþýna katýlmayý, ya da, Ukrayna
ya da Gürcistanda, kendi ülkeleri iþçilerine karþý Alman emperyalistleri ile baðlaþmayý cezalandýrýlabilir ilan eden bir ceza yasasý
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yapmalýydýk. Yalnýz o zaman, ceza yasasý gereðince, arý demokrasi anlayýþýna göre, belli kiþileri Sovyetlerden atma hakkýna sahip
olurduk. Kuþku yok ki, Savinkov, Potresovve Liberdanlarýn aracýlýðý
ile (ya da propagandalarý aracýyla) Ýngiliz-Fransýz kapitalistlerinden
para alan Çekoslovaklar, týpký Ukrayna ve Tiflis menþeviklerinin
yardýmý sonucu Alman obüsleri ile silah gereksinimleri karþýlanan
Krasnovlar gibi, kurala uygun bir ceza yasasý hazýrlamayý tamamlamamýzý uslu uslu bekler ve, en arý demokratlar olarak, bir muhalefet rolüyle yetinirlerdi...
Kautsky, Sovyet Anayasasýnýn kâr saðlamak amacýyla ücretli
iþçi çalýþtýran kimseleri de seçim haklarýndan yoksun býrakmasýna daha az öfkelenmemiþ. Bir ev emekçisi ya da yardýmcý bir iþçi
çalýþtýran bir küçük [sayfa 63] patron, diye yazýyor Kautsky, gerek proleterlerin yaþama koþullarý ve duygularýna sahip olabilirler, ama
seçim haklarý yoktur (s. 36).
Arý demokrasiye amma da aykýrýlýk! Amma da adaletsizlik! Gerçi þimdiye deðin bütün marksistler küçük patronlarýn utanmadan en yoksun kiþiler, ücretli iþçilerin en kötü sömürücüleri
olduklarýný düþünüyorlardý, ve binlerce olgu da bunu doðruluyor;
ne var ki Küçük- Yuda Kautsky doðal olarak küçük patronlar sýnýfýndan deðil (tehlikeli sýnýf savaþýmý teorisini de kim icat etti?),
ama bireylerden, yaþam ve duygularý gerçek proleterlerin yaþam
ve duygularý olan sömürücülerden söz ediyor. Uzun zamandan
beri öldüðü sanýlan ünlü tutumlu Agnes, Kautskynin kalemi altýnda yeniden canlanýyor. Bu tutumlu Agnes, bundan birkaç on yýl
önce, Alman edebiyatýnda, arý burjuva demokrat Eugene Richter
tarafýndan yaratýlmýþ ve moda edilmiþti. Richter proletarya diktatörlüðünün, sömürücülerin sermayesinin zoralýmýnýn getireceði, sözle anlatýlmaz felaketleri önceden kestiriyor; masum bir görünüþle,
hukuksal anlamda bir kapitalistin ne olduðunu soruyordu. Kötü
proletarya diktatörlerinin son meteliklerini de elinden aldýklarý
yoksul ve tutumlu (tutumlu Agnes) bir terzi kadýn örneðini veriyordu. Bir zamanlar tüm Alman sosyal-demokrasisi, arý demokrat
Eugene Richterin bu tutumlu Agnesi ile gýrgýr geçiyordu. Ama
bu, eskiye, Bebelin henüz yaþadýðý ve Alman partisinde ulusalliberaller27 sayýsýnýn çok olduðu gerçeðini açýkça söylediði o eski
zamana ait. Bu iþ Kautskynin henüz bir dönek olmadýðý o eski zamanýn iþi.
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Tutumlu Agnes bugün bir yardýmcý iþçi çalýþtýran ve yaþamý ile duygularý gerçek proleterin yaþamý ve duygularý olan küçük
patron türleri altýnda yeniden canlanýyor. Kötü bolþevikler ona karþý
adaletsiz davranýyor, onu seçim haklarýndan yoksun býrakýyorlar.
Gerçi Sovyet Cumhuriyetinde, ayný Kautskynin dediði gibi her
seçim topluluðu örneðin belli bir iþyerine baðlý yoksul bir zanaatçýyý,
eðer, istisna olarak, bir sömürücü deðilse, eðer gerçekten yaþamý
ve duygularý gerçek bir proleterin [sayfa 64] yaþamý ve duygularý ise,
kabul edebilir. Ama iþyerindeki basit iþçilerin, kötü düzenlenmiþ
ve kuralsýz (amanýn!) çalýþan bir topluluðun yaþam deneyine, adalet
duygusuna güvenilebilir mi! Ýþçilerin, tutumlu Agnesi ve yaþam
ve duygularý gerçek proleterin yaþam ve duygularý olan küçük zanaatçýyý incitmeleri tehlikesini göze almaktansa, bütün sömürücülere, bütün ücretli iþçi çalýþtýran kimselere seçim haklarýný
tanýmanýn daha iyi olduðu açýk deðil mi?
*
Aþaðýlýk dönekler, burjuvazinin ve sosyal-þovenlerin alkýþlarý
arasýnda,* sömürücülerin seçim haklarýný ellerinden aldýðý için bizim
Sovyet Anayasamýzý küçümseyip kötüleyebilirler. Çok iyi bir þey
bu, çünkü devrimci Avrupa iþçileri ile Scheidemannlar ve Kautskyler, RenaudeIler ve Longuetler, Hendersonlar ve Ramsay MacDonaldlar, bütün bu eski önderler ve eski sosyalizm hainleri arasýndaki kopma, bundan ötürü daha çabuk ve daha derin olacaktýr.
Ezilen sýnýflarýn içindeki yýðýnlar, devrimci proleterlerin bilinçli ve dürüst önderleri bizden yana olacaklar. Bu proleterlere ve
bu yýðýnlara, hemen: iþte gerçekten b i z i m a d a m l a r ý m ý z ,
iþte gerçek iþçi partisi, gerçek iþçi hükümeti, demeleri için, bizim
Sovyet Anayasamýzý tanýtmak yeter. Bu hükümet, yukarýda adlarýný andýðým bütün önderlerin yaptýklarý gibi, iþçileri reformlar konusundaki boþ sözlerle aldatmýyor; sömürücülerle gerçekten savaþýyor, gerçekten devrim yapýyor, emekçilerin tam kurtuluþu için
gerçekten savaþým veriyor.
* Frankfurt gazetesinin28 (22 ekim 1918, N° 293), Kautskynin broþürünü coþku ile
açýklayan baþyazýsýný yeni okudum. Borsacýlarýn gazetesi çok hoþnut. Ýnanýnýn! Ve bir
yoldaþ bana Berlinden, Scheidemannlarýn Vorwärtsnýn29 özel bir makalede, Kautskynin
hemen her satýrýna katýldýðýný açýkladýðýný yazýyor. Kutlarýz!
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Eðer Sovyetler, bir yýllýk deneyden sonra, sömürücüleri seçim haklarýndan yoksun býrakmýþlarsa, bunun nedeni Sovyetlerin
burjuvaziye satýlmýþ sosyal-emperyalistlerin ve sosyal-pasifistlerin
örgütleri deðil, ama [sayfa 65] gerçekten ezilen yýðýnlarýn örgütleri olmalarýdýr. Eðer bu Sovyetler sömürücülerin seçim haklarýný ellerinden
almýþlarsa, bunun nedeni onlarýn kapitalistlerle küçük-burjuva
uzlaþma örgenlikleri ya da (Kautsky, Longuet ve McDonaldlarýn)
parlamenter gevezelik örgenlikleri deðil, ama sömürücülere karþý
kýyasýya bir savaþým yürüten gerçekten devrimci proletaryanýn örgenlikleri olmalarýdýr.
Son günlerde (bugün 30 Ekim) iyi haber alan bir yoldaþ bana Berlinden: Kautskynun kitabý burada hemen hemen bilinmiyor, diye yazýyordu. Hanidir kokuþmuþ bir cesetten baþka bir
þey olmayan bu Avrupalý -emperyalist ve reformist okuyun- sosyaldemokratý çamura batýrmak ereðiyle, Almanya ve Ýsviçredeki elçilerimize kitabýn bütün baskýsýný satýn almak ve onu bilinçli iþçile-re
parasýz daðýtmak için hiç düþünmeden para harcamalarýný öðütlemek isterdim.
*
Kitabýnýn sonunda, 61-63. sayfalarda, Bay Kautsky, yeni teorinin (Paris Komününün Marx: ile Engels tarafýndan yapýlan çözümlemesine deðinmekten korktuðu için, bolþevizmi böyle adlandýrýyor), örneðin Ýsviçre gibi eski demokrasilerde bile yandaþ bulmasýndan acý acý yakýnýyor. Alman sosyal-demokratlarýn bu teoriyi
kabul etmeleri Kautsky için anlaþýlmaz bir þey.
Tersine, çok anlaþýlýr bir þey bu, çünkü, savaþýn þaka götürmez derslerinden sonra, devrimci yýðýnlar hem Scheidemannlara
hem de Kautskylere karþý tiksinti duyuyorlar. Biz her zaman demokrasiden yana olduk, diye yazýyor Kautsky, demokrasiye sýrt
çeviren meðer bizmiþiz!
Biz, sosyal-demokrasi oportünistleri, biz her zaman proletarya diktatörlüðüne karþý olduk; Kolb ile hempalarý bunu uzun
zamandýr açýkça doðruladýlar. Kautsky bunu iyi biliyor, ve Bernsteinlarýn ve Kolblarýn kucaðý dönüþü apaçýk olgusunu okurlarýndan saklayabileceðine inanmakla da hata ediyor [sayfa 66]
Biz, devrimci marksistler, biz arý (burjuva) demokrasiyi
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hiçbir zaman bir fetiþ durumuna getirmedik. Bilindiði gibi, Plehanov 1903te (onu bir Rus Scheidemanný durumuna getiren acýklý
dönüþünden önce) devrimci bir marksistti. Ve programýn kabul
edildiði parti kongresinde, Plehanov, proletaryanýn devrimde gerekirse kapitalistlerin elinden seçim haklarýný alacaðýný, karþý-devrimci
olduðu anlaþýlacak her parlamentoyu daðýtacaðýný söylüyordu. Marx
ile Engelsin, aktardýðým bildirimlerinden de olsa, bunun marksizme uygun tek görüþ olduðunu herkes anlayacaktýr. Marksizmin
bütün ilkelerinden açýkça ortaya çýkan þey , budur.
Biz, devrimci marksistler, biz halka, bütün uluslarýn, burjuvazi karþýsýnda boyun eðen, kendilerini burjuva parlamentarizmine uyduran, güncel demokrasinin burjuva niteliðini gizleyen ve
bu demokrasinin geniþlemesini, bu demokrasinin sonuna deðin
gerçekleþmesini istemekle yetinen kautskicilerin çekmekten
hoþlandýklarý gibi söylevler çekmedik.
Biz burjuvaziye þöyle diyorduk: Sizler, sömürücüler ve ikiyüzlüler, siz demokrasiden söz ediyor, oysa ezilen yýðýnlarýn siyasal
yaþama katýlmasýný önlemek için her adýmda binlerce engel dikiyorsunuz. Sözünüzü kabul ediyoruz ve, yýðýnlarý devrime hazýrlama ereðiyle, sizi, siz sömürücüleri alaþaðý etmek için, bu yýðýnlar
yararýna, s i z i n burjuva demokrasinizin geniþlemesini istiyoruz.
Ve eðer siz, sömürücüler, bizim proleter devrimimize direnmeye
kalkýþýrsanýz, sizi acýmasýzca bastýracak, siyasal haklarýnýzý elinizden alacaðýz; dahasý, size ekmek de vermeyeceðiz, çünkü bizim
proleter cumhuriyetimizde sömürücülerin haklarý olmayacak, sudan ve ateþten yoksun kalacaklar, çünkü biz Scheidemann ve Kautsky gibi sosyalistler deðil, gerçek sosyalistleriz.
Bizim, biz devrimci marksistlerin konuþtuðumuz ve konuþacaðýmýz dil, iþte bu; Scheidemannlar ile Kautskyler dönekler
çöplüðüne atýlýrken, ezilen yýðýnlar iþte bu yüzden bizden yana ve
bizimle birlikte olacaklar. [sayfa 67]
ENTERNASYONALÝZM
NEDÝR?
KAUTSKY, çok büyük bir inançla, kendini enternasyonalist
sanýr ve enternasyonalist olduðunu bildirir. Scheidemannlaný hükümet sosyalistleri sayar. Menþevikleri (kendileri ile dayanýþmasýný
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açýkça itiraf etmeksizin bütün fikirlerini benimsediði menþevikleri)
savunurken, Kautsky kendi enternasyonalizminin ne olduðunu
çarpýcý bir biçimde göstermiþ. Ve Kautsky tek baþýna biri deðil,
ama II. Enternasyonal ortamýnda kendini zorunlu olarak gösterecek bir akýmýn temsilcisi olduðundan (Fransada Longuet, Ýtalyada
Turati, Ýsviçrede Nobs ile Grirnm, Graber ile Naine, Ýngilterede
Ramsay MacDonald vb.), Kautskynin enternasyonalizmi üzerinde durmamýz öðretici olurdu.
Zimmerwalde menþeviklerin de katýldýklarý olgusu üzerinde duran Kautsky (bu bir diploma, kuþkusuz, ama... biraz küflenmiþ
bir diploma), onlarýn, kendisinin de paylaþtýðý fikirlerini þöyle sergiliyor:
... Menþevikler genel barýþý, ve bütün savaþanlarýn: ne ilhak,
ne tazminat belgisini kabul etmelerini istiyorlardý. Bu ereðe eriþilmediði sürece, Rus ordusu silah elde, hazýr beklemeliydi. Bolþevikler
ise, ne pahasýna olursa olsun hemen barýþ istiyorlardý; gerekirse
ayrý bir barýþ yapmaya hazýrdýlar ve ordunun zaten büyük olan daðýnýklýðýný daha da kötüleþtirerek bunu zorla koparmaya çalýþýyorlardý (s. 27). Kautskyye göre, bolþevikler iktidarý almamalý, ama
Kurucu Meclisle yetinmeliydiler.
Demek ki Kautsky ile menþeviklerin enternasyonalizmi þuna
dayanýyor: Emperyalist burjuva hükümetten reformlar istemek, ama
onu desteklemeyi sürdürmek, bu hükümet tarafýndan yürütülen
savaþý, bütün savaþanlar: ne ilhak, ne tazminat belgisini kabul
edene deðin desteklemeyi sürdürmek. Turati, kautskiciler (Haase
ile öbürleri), Longuet ve hempalarýnýn, yurt savunmasýndan yana
olduklarýný ilan ederek birçok kez dile getirdikleri fikir, iþte budur.
Teorik bakýmdan sosyal-þovenlerden ayrýlmakta bütünüyle
yeteneksiz olduðunu göstermek ve yurt [sayfa 68] savunmasý sorununda tam bir yanýlma kanýtý vermektir bu. Siyasal bakýmdan ise, enternasyonalizm yerine küçük- burjuva milliyetçiliðini geçirmek, ve
refomizme geçmek demektir, devrimden vazgeçmek demektir bu.
Yurt savunmasýný kabul etmek, proletarya bakýmýndan güncel savaþý doðrulamak, onun yasallýðýný kabul etmek demektir. Ve
savaþ, belli bir zamanda düþman birliklerinin bulunduklarý yerden
baðýmsýz olarak -benim ülkemde ya da yabancý bir ülkede- (krallýk
yönetiminde olduðu denli cumhuriyet yönetiminde de) emperyalist nitelikte kaldýðýndan, yurt savunmasýný kabul etmek demek,
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gerçekte emperyalist, sömürücü burjuvaziyi desteklemek demektir, sosyalizme ihanet etmek demektir. Rusyada, hatta Kerenski
döneminde, burjuva demokratik cumhuriyet yönetiminde bile,
savaþ, egemen sýnýf olarak onu yöneten burjuvazi olduðuna göre,
emperyalist olmakta devam ediyordu (çünkü savaþ, politikanýn
devamýdýr); ve savaþýn emperyalist niteliðinin özellikle çarpýcý anlatýmý da, dünyanýn paylaþýlmasý ve yabancý ülkelerin soyulmasý
üzerine, eski çar tarafýndan Ýngiltere ve Fransa kapitalistleriyle imzalanmýþ gizli anlaþmalar idi.
Menþevikler, bu savaþý savunucu ya da devrimci bir savaþ
olarak göstererek, halký alçakça aldatýyorlar, ve Kautsky de, menþeviklerin politikasýný onaylayarak, halkýn bu aldatýlmasýný onaylýyor;
böylece, iþçileri aldatarak, onlarý emperyalistlerin arabasýna koþarak,
sermayeye hizmet eden küçük-burjuvalarýn ekmeðine yað sürüyor.
Kautsky, ortaya bir belgi atmanýn sorunda bir þey deðiþtireceðini
düþünerek (ve bu saçma fikri yýðýnlara aþýlayarak) son derece küçük-burjuva, hamkafa bir siyasa izliyor. Tüm burjuva demokrasi
tarihi bu kuruntunun geçersizliðini gösterir: Halký aldatmak için,
burjuva demokratlar her zaman istenen bütün belgileri söylemiþlerdir ve her zaman da söylerler. Gerekli olan onlarýn içtenliðini
denetlemek, eylemleri sözlerle karþýlaþtýrmak, idealist ya da þarlatanca sözlerle yetinmemek, ama onlarýn gerçek sýnýfsal içeriklerini
araþtýrmaktýr. Emperyalist savaþ, þarlatanlar, farfaralar ya da küçükburjuva hamkafalar duygusal [sayfa 69] belgi attýklarý zaman deðil,
ama ancak bir emperyalist savaþý yürüten ve ona milyonlarca iktisadi baðla (eðer halat ile deðilse) baðlý bulunan sýnýf gerçekten
alaþaðý edildiði ve iktidarda gerçekten devrimci sýnýf tarafýndan,
proletarya tarafýndan deðiþtirildiði zaman emperyalist olmaktan çýkar. Emperyalist savaþtan olduðu gibi, emperyalist bir çapul barýþýndan da kurtulmanýn baþka yolu yoktur.
Menþeviklerin, enternasyonalist ve zimmervaldçý olduðunu
bildirdiði dýþ siyasasýný onaylayarak, Kautsky bununla ilkin oportünist zimmervaldçý çoðunluðun tüm kokuþmuþluðunu (bizim, Zimmerwald solununun,30 böyle bir çoðunluktan hemen ayrýlmamýz
nedensiz deðil!); ikinci olarak, ve asýl önemlisi de proletaryanýn
konumundan küçük-burjuvazinin konumuna, devrimci konumdan
reformist konuma geçtiðini gösteriyor.
Proletarya emperyalist burjuvazinin devrimci yoldan alaþaðý
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edilmesi için savaþým veriyor; küçük burjuvazi ise emperyalizmin
reformist yetkinleþmesi için, onu kendine, onun buyruðuna girerek uydurmak için. Kautsky henüz marksist olduðu dönemde,
örneðin 1909da, Ýktidar Yolunu yazdýðý sýrada, savaþýn devrimi
kaçýnýlmaz kýldýðý fikrinin ta kendisini savunuyordu; devrimler
çaðýnýn yaklaþtýðýný söylüyordu. Basel Bildirgesi, 1912de, tam da
1914te Alman ve Ýngiliz gruplarý arasýnda patlak veren emperyalist
savaþýn sonucu olarak proleter devrimden özellikle ve açýkça söz
eder. Oysa 1918de, savaþýn sonucu olarak devrimler patlak verdiði
zaman, Kautsky, bu devrimlerin kaçýnýlmaz nitelik1erini açýklayacak yerde, devrimci taktiði, devrime hazýrlýk olanak ve yöntemlerini derinliðine irdeleyecek ve düþünecek yerde, menþeviklerin
reformist taktiðini enternasyonalizm olarak nitelemeye koyuluyor.
Bir dönek iþi deðil mi bu?
Kautsky, ordunun savaþ gücünün korunmasýný istemiþ olduklarý için, menþevikleri övüyor. Ordunun zaten büyük olan daðýnýklýðýný daha da kötüleþtirmiþ olduklarý için de, bolþevikleri yeriyor.
Bu, reformizmi ve emperyalist burjuvaziye baðýmlýlýðý övmek,
devrimi yermek, onu yadsýmak anlamýna ge1ir. Çünkü savaþ gücünün [sayfa 70] korunmasý, Kerenski döneminde, orduyu (cumhuriyetçi de olsa) burjuva bir komutanlýk ile birlikte korumak anlamýna
geliyordu ve gerçekten de öyleydi. Bu cumhuriyetçi ordunun,
kornilovcu kadrolarý nedeniyle, Kornilov ruhunu koruduðunu herkes biliyor ve olaylarýn akýþý da bunu apaçýk doðruladý. Burjuva
subaylar kornilovcu olmazlýk edemezlerdi; emperyalizme, proletaryanýn zorla bastýrýlmasýna eðilim göstermezlik edemezlerdi. Emperyalist savaþýn bütün eski temellerini, burjuva diktatörlüðünün
bütün temellerini olduðu gibi býrakmak, ayrýntýlarý düzeltmek, önemsiz þeyleri geçici bir çözüme baðlamak (reformlar), iþte menþevik
taktik gerçekte buna indirgeniyordu.
Tersine, ordunun daðýlmasýndan kaçýnmýþ ve kaçýnabilmiþ
büyük devrim yoktur. Çünkü ordu geleneksel olarak eski rejimin
sürdürülmesine yarayan alet, burjuva disiplinin, sermaye egemenliðinin en saðlam savunma aracý, ve emekçilerin sermayeye kölece baðlýlýk ve baðýmlýlýk okuludur. Karþý-devrim, ordunun yanýnda
silahlý iþçilerin varlýðýna hiçbir zaman hoþgörü göstermemiþtir ve
gösteremezdi de. Fransada, diye yazýyordu Engels, her devrimden
sonra, iþçiler silahlanmýþlardý; demek ki, iktidarda bulunan burju-
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valar için, iþçilerin silahsýzlandýrýlmasý ilk görevdi.31 Silahlý iþçiler
yeni ordunun çekirdeði, yeni toplumsal düzenin örgütlenme hücresi idiler. Bu hücreyi ezmek, büyümesini önlemek, burjuvazinin
ilk kaygýsý iþte buydu. Her yengin devrimin ilk kaygýsý, -Marx ve
Engels bunu birçok kez belirtmiþlerdir,- eski orduyu yýkmak, onu
terhis etmek, yerine bir yenisini geçirmekti.32 Ýktidara geçen yeni
toplumsal sýnýf, eski orduyu büsbütün daðýtmadan (daðýlma, diye
haykýrýrlar bu konuda gerici ya da yalnýzca ödlek küçük-burjuvalar); güç bir dönemden elde hiçbir ordu yokken geçmeden (bu
dönemden Büyük Fransýz Devrimi de geçti); çetin bir iç savaþta,
yeni bir orduyu, yeni bir disiplini, yeni sýnýfýn yeni askeri örgütünü
yavaþ yavaþ kurmadan, hiçbir zaman bu iktidara geçip onu pekiþtirememiþtir ve þimdi de geçip pekiþtiremez. Tarihçi Kautsky eskiden
bunu anlýyordu. Dönek Kautsky unuttu. [sayfa 71]
Kautsky, eðer menþeviklerin Rus devrimindeki taktiðini onaylýyorsa, hangi hakla Scheidemannlarý hükümet sosyalistleri
sayýyor? Kerenskiyi destekleyen ve kabinesine katýlan menþevikler
de hükümet sosyalistleri idiler. Eðer yalnýzca emperyalist savaþý
yürüten egemen sýnýf sorununu koymayý denese, Kautsky için bu
sonucun içinden ustalýkla sýyrýlmak kesinlikle olanaksýz olacaktýr.
Ama Kautsky , kendini her marksiste zorla kabul ettiren bu sorunu
ortaya atmaktan sakýnmýþ; çünkü bu sorunu ortaya atmak, döneðin maskesini düþürmeye yeterdi.
Almanyada kautskiciler, Fransada longetçiler, Ýtalyada Turati ve hempalarý, þöyle düþünüyorlar: Sosyalizm uluslarýn eþitlik ve
özgürlüðünü, kendi yazgýlarýný kendilerinin belirlemelerini içerir;
öyleyse, ülkemiz saldýrýya uðradýðý ya da düþman birilikleri topraðýmýzý zorla aldýðý zaman, sosyalistlerin yurdu savunma hak ve görevleri vardýr .Ama bu düþünce biçimi, teorik bakýmdan, sosyalizme
açýk bir hakaret ya da hileli bir oyundur; siyasal ve pratik bakýmdan, bu düþünce biçimi, elifi görse mertek sanan, savaþýn toplumsal niteliðini, sýnýfsal niteliðini ve devrimci bir partinin gerici bir
savaþ sýrasýndaki görevlerini usundan bile geçirmekte yeteneksiz
bir Sarý çizmeli Memet Aðanýn düþünce biçiminden farksýzdýr.
Sosyalizm uluslara karþý zor kullanýlmasýna karþýdýr. Bu, yadsýnamaz. Ama sosyalizm insanlara karþý zor kullanýlmasýna da karþýdýr. Bununla birlikte, hýristiyan anarþistler ile tolstoycular dýþýnda
henüz hiç kimse, bundan sosyalizmin devrimci zora karþý olduðu
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sonucunu çýkarmamýþtýr. Öyleyse, gerici zor ile devrimci zoru ayýrdeden koþullarý çözümlemeksizin, genel olarak zordan söz etmek,
devrimden vazgeçen bir hamkafa olarak ortaya çýkmak ya da
yalnýzca kendini ve baþkalarýný yanýltmacalarla aldatmak demektir.
Uluslara karþý zor kullanýlmasý konusunda da durum böyledir. Her savaþ uluslar üzerinde zor kullanmaya dayanýr, ama bu,
sosyalistleri devrimci savaþ yandaþlarý olmaktan alýkoymaz. Savaþýn
sýnýfsal niteliði nedir, iþte (eðer bir dönek deðilse) her sosyalistin
karþýsýna çýkan [sayfa 72] temel sorun. 1914-1918 emperyalist savaþý,
emperyalist burjuvazinin iki grubu arasýnda, dünyanýn paylaþýlmasý
için, ganimet paylaþýmý için, küçük ve güçsüz uluslarýn soyulup
boðulmasý için bir savaþtýr. Basel Bildirgesi tarafýndan 1912de savaþ
üzerine yapýlan deðerlendirme, olgularýn doðruladýðý deðerlendirme, bu. Savaþ üzerine bu görüþten yüz çeviren biri, bir sosyalist
deðildir.
Wilhelm döneminde bir Alman, ya da Clemenceau döneminde bir Fransýz: Eðer düþman ülkeme saldýrýrsa, yurdumu savunmak, sosyalist olarak benim hakkým ve görevimdir, dediði zaman,
bu bir sosyalistin, bir enternasyonalistin, devrimci bir proleterin
deðil, ama bir küçük-burjuva milliyetçinin düþünme biçimidir.
Çünkü bu düþünme biçiminde, iþçinin sermayeye karþý devrimci
sýnýf savaþýmý, savaþýn dünya burjuvazisi ile dünya proletaryasý açýsýndan bütünlüðü içinde deðerlendirilmesi yitip gidiyor, yani enternasyonalizm yitip gidiyor ve çelimsiz, utangaç bir milliyetçilikten
baþka bir þey kalmýyor. Ülkeme dokunuluyor, gerisi beni ilgilendirmez: Ýþte bu düþünce biçiminin vardýðý nokta, ve onun küçük-burjuva milliyetçi darlýðýný oluþturan þey. Týpký, bir kiþi üzerinde uygulanan bireysel zor karþýsýnda, þöyle düþünülmesi gibi: Sosyalizm
zora karþý olduðundan, hapis tehlikesini göze almaktansa bir hainlikte bulunmayý yeð tutarým.
Sosyalizm uluslara karþý zor kullanýlmasýna karþýdýr ve bu
nedenle düþman ülkeme saldýrdýðý zaman kendimi savunurum
diyen Fransýz, Alman ya da Ýtalyan, sosyalizm ve enternasyonalizme ihanet eder. Çünkü o, yalnýzca kendi ülkesini görür, savaþý
emperyalist yapan ve kendi burjuvazisini emperyalist soygunculuklar zincirinin bir halkasý durumuna getiren uluslar arasý iliþkileri
düþünmeksizin, kendi... burjuvazisini her þeyin üstüne koyar.
Bütün küçük-burjuvalar, bütün bilisiz ve dar görüþlü Sarýçiz-
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meli Memet Aðalar, tastamam kautskici, longetçi döneklerin, Turati ve hempalarýnýn düþündükleri [sayfa 73] gibi düþünürler, yani:
Düþman ülkeme girmiþ, gerisi beni ilgilendirmez.*
Sosyalist, devrimci proleter, enternasyonalist baþka türlü
düþünür. Bir savaþýn (gerici ya da devrimci) niteliði, kimin saldýrdýðýný, ya da düþmanýn hangi ülkede bulunduðunu bilme sorununa deðil, ama þuna baðlýdýr: Bu savaþý hangi sýnýf yönetiyor, hangi
siyasanýn uzantýsýdýr? Eðer savaþ gerici, emperyalist bir savaþsa,
yani gerici, sömürücü, baskýcý, emperyalist dünya burjuvazisinin
iki grubu tarafýndan yönetiliyorsa, tüm burjuvazi (hatta küçük bir
ülkenin burjuvazisi bile) bu soygunun suç ortaðý durumuna gelir,
ve benim ödevim, devrimci proletarya temsilcisinin ödevi de, dünya
insan kýrýmý iðrençliklerine karþý tek kurtuluþ yolu olan dünya proleter devrimini hazýrlamaktadýr. Benim kendi ülkem açýsýndan
deðil (çünkü emperyalist burjuvazinin elinde bir oyuncak olduðunu anlamayan bir alýðýn, milliyetçi bir küçük-burjuvanýn düþüncesi
olur bu), ama dünya proleter devriminin hazýrlanmasýna, propagandasýna, devrime yanaþma çalýþmalarýna katýlýmýn açýsýndan
düþünmem gerekir.
Enternasyonalizm iþte budur, enternasyonalistin, devrimci
iþçinin, gerçek sosyalistin görevi iþte budur. Dönek Kautskynin
unutmuþ bulunduðu abc iþte budur. Ama yadsýmasýnýn daha da
belirgin bir biçimde ortaya çýktýðý yer, küçük-burjuva milliyetçilerin
(Rusyada menþevikler, Fransada longetçiler, Ýtalyada Turati,
Almanyada Haase ve hempalarý) taktiðini onayladýktan sonra, ensonu bolþeviklerin taktiðini eleþtirecek noktaya vardýðý yerdir. Ve
bu eleþtirinin hangi terimlerle yapýldýðýna bakýn: [sayfa 74]
Bolþevik devrim, genel bir Avrupa devriminin çýkýþ noktasý olacaðý; Rusyanýn gözüpek giriþiminin tüm Avrupa proleterlerini ayaklanmaya özendireceði varsayýmýna dayandýrýlmýþtý.

* Sosyal-þovenle, [Scheidemannlar, Renandeller, Hendersonlar, Gompersle ve
hempalan) savaþ sýrasýnda Enternasyonalden söz edildiðini duymak istemezler. Kendi
burjuvazileri düþmanlarýný, sosyalizm hainleri olarak görürler. Kendi burjuvazilerinin
fetih siyasýndan yanadýr onlar. Sosyal-pasifistler (yani sözde sosyalist, gerçekte küçükburjuva pasifistler) her türlü enternasyonalist duygularý dile getirir, ilhaklara vb. karþý
çýkar.. ama gerçekte kendi emperyalist burjuvazilerini desteklemeyi sürdürürler. Bu iki tip
arasýndaki fark, acý konuþan bu kapitalistle aðzýndan bal damlayan bu kapitalist arasýnda
var olan fark gibi önemsizdir.
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Bu varsayýmda, ayrý Rus barýþýnýn hangi biçimleri alacaðý, Rus halký için bu barýþýn hangi toprak kayýplarýna ve
hangi özverilere yol açacaðý, halklarýn kendi yazgýlarýný belirleme hakkýna hangi çözümü getireceði elbette pek önem
taþýmýyordu. Ayný biçimde, o zaman Rusyanýn kendini savunup savunmamaya yetenekli olup olmadýðý da pek önem
taþýmýyordu. Avrupa devrimi, bu görüþe göre, Rus devriminin en iyi savunmasýný oluþturuyordu; eski Rus topraklarýnýn
bütün halklarýna kendi yazgýlarýný belirleme, tam gerçek hakkýný bu devrim saðlayacaktý.
Avrupada sosyalizmi getirecek ve pekiþtirecek bir devrim, Rusyada sosyalist bir üretim sisteminin gerçekleþtirilmesinin karþýsýna ülkenin iktisadi geriliðinin çýkardýðý engellerin
ortadan kaldýrýlmasýna da yarayacaktý.
Rus devriminin Avrupa devrimini zorunlu olarak baþlatacaðý temel varsayýmý kabul edilince, bütün bunlar mantýksal
ve usa yatkýndý.
Ama ya Avrupa devrimi baþlamazsa?
Þimdiye deðin bu varsayým doðrulanmadý. Ve þimdi Avrupa proleterleri Rus devrimine yüz çevirmek ve ona ihanet
etmekle suçlanýyor . Bilinmeyen kiþilere yöneltilmiþ bir suçlama, çünkü Avrupa proletaryasýnýn davranýþýndan sorumlu
tutulmak istenen kim? (s. 28).

Ve Kautsky ek olarak, Marx, Engels ve Bebelin, kendileri
tarafýndan beklenen devrimin geliþi konusunda birçok kez yanýldýklarý, ama taktiklerini hiçbir zaman belli bir tarihli ( s. 29) bir devrime dayandýrmadýklarý sakýzýný çiðniyor, oysa bolþevikler, diye ileri
sürüyor, her þeylerini Avrupadaki genel devrime baðlamýþlardýr.
Marksizmin yerine yavan ve gerici bir küçük-burjuva görüþü
geçirerek, Kautskynin onu hangi ustalýk ile deðiþtirdiðini okura
açýkça göstermek için, bu uzun parçayý özellikle aktardýk.
Ýlkin, sonradan çürütmek için hasmýna açýk bir budalalýk
yüklemek, çok akýllý adamlarýn iþi deðildir. Eðer bolþevikler taktiklerini öbür ülkelerdeki belli bir tarihli bir devrim beklentisine dayandýrmýþ olsalardý, bu söz götürmez bir budalalýk olurdu. Ama Bolþevik
Partisi bu budalalýðý yapmadý; Amerikan iþçilerine mektubumda
(20 aðustos 1918), Amerikan devrimine, ama belli bir tarihli olmayan
Amerikan devrimine bel baðladýðýmýzý söyleyerek, bu budalalýðý
açýkça reddediyorum. Sol devrimci-sosyalistler ile sol komünist-
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lere karþý polemiðimde [sayfa 75] (ocak-mart 1918), ayný fikri birçok
kez geliþtirdim. Kautsky, bolþevizm eleþtirisini desteklemek için,
küçük bir... küçücük bir el çabukluðu yapmýþ. Az çok yakýn, ama
belirli olmayan bir tarihteki bir Avrupa devrimine bel baðlayan taktik
ile, belli bir tarihli bir Avrupa devrimine bel baðlayan taktiði birbirine
karýþtýrmýþ. Önemsiz; çok önemsiz bir hile!
Ýkinci taktik bir budalalýktýr. Birincisi, bir marksist için, her
devrimci ve enternasyonalist proleter için zorunludur; zorunlu, çünkü bütün Avrupa ülkelerinde savaþ tarafýndan yaratýlan durumu,
yalnýz marksist ilkelere baðlý olan bu taktik tastamam hesaba katar;
proletaryanýn uluslararasý görevlerine yalnýz bu taktik uygun düþer.
Genel olarak devrimci taktiðin ilkeleri önemli sorununun
yerine, bolþevik devrimcilerin yapabilecekleri, ama yapmadýklarý
yanlýþlýk önemsiz sorununu geçirerek, Kautsky genel olarak devrimci taktiðin ta kendisini yadsýyor!
Politikada bir dönek olarak, devrimci taktiðin nesnel öncülleri sorununu teoride koymayý bile bilmiyor.
Ve buradan ikinci noktaya geliyoruz. Devrimci bir durum
karþýsýnda bulunulduðuna göre, Avrupa devrimine bel baðlamak
bir marksist için zorunludur. Durumun devrimci olduðu zaman ile
olmadýðý zaman, sosyalist proletaryanýn taktiðinin de ayný olamayacaðý, marksizmin bir ilk gerçeðidir.
Eðer Kautsky, bir marksist için zorunlu olan bu soruyu sormuþ olsaydý, yanýtýn kendisine açýkça elveriþsiz olduðunu görürdü.
Savaþtan çok önce, bütün marksistler, bütün sosyalistler, Avrupa
savaþýnýn devrimci bir durum yaratacaðýný kabul etmekte
anlaþýyorlardý. Kautsky henüz bir dönek olmadýðý sýralarda, 1902de
(Toplumsal Devrim) ve 1909da (Ýktidar Yolu), bunu açýk ve kesin
bir biçimde kabul ediyordu. Basel Bildirgesi bunu tüm II. Enternasyonal adýna kabul etti: Bütün ülkelerde sosyal-þovenler ile kautskicilerin (Merkezciler, devrimciler ile oportünistler arasýnda bocalayan kimseler) Basel Bildirgesinin bu bildirimlerinden ateþten korkar gibi korkmalarý nedensiz deðil! [sayfa 76]
Demek ki, Avrupada devrimci bir durum beklentisi bolþeviklerin bir tutkunluðu deðildi; bütün marksistlerin ortak kanýsý idi.
Kautsky bu söz götürmez gerçeðin içinden: bolþevikler zor ve
iradenin her þeyi yeneceðine her zaman inanmýþlardýr gibi boþ
sözlerle sýyrýlýrken, devrimci durum sorununu koymak zorunda
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kalmamak için, bu boþ söz altýnda, kaçýþýný, ve utanç verici bir
kaçýþý gizliyor.
Sonra, devrimci bir durum karþýsýnda mýyýz, deðil miyiz? Kautsky bu soruyu da sormasýný bilememiþ. Yanýt iktisadi olgular tarafýndan veriliyor: Savaþ tarafýndan yaratýlmýþ evrensel açlýk ve yýkým,
devrimci bir durumun belirtisidir. Öte yandan bu soruya siyasal
olgular da yanýt veriyorlar: 1915ten bu yana, bütün ülkelerde, kokuþmuþluða uðramýþ eski sosyalist partilerin, proleter yýðýnlarýn sola,
devrimci fikir ve eðilimlere, devrimci önderlere yönelmek üzere,
sosyal-þoven önderleri yüzüstü býraktýklarý bir bölünme süreci kendini açýkça gösteriyor.
Kautskynin broþürünü yazdýðý gün olan 5 aðustos 1918 günü,
ancak devrimden korkan ve ona ihanet eden biri bu olgularý göremezdi. Oysa þimdi, 1918 ekiminin sonu, devrim bir dizi Avrupa
ülkesinde, gözler önünde büyük bir hýzla yükseliyor. Gene de bir
marksist sayýlmasýnýn sürdürülmesini isteyen devrimci Kautsky,
dar görüþlü bir hamkafa olduðunu göstermiþ; týpký Marx tarafýndan
alaya alýnan 1847 hamkafalarý gibi, devrimin yaklaþtýðýný görmemiþ!!
Buradan üçüncü noktaya geliyoruz. Avrupadaki devrimci
durum karþýsýnda devrimci taktiðin özellikleri nelerdir? Dönek durumuna düþmüþ olan Kautsky, bir marksist için zorunlu olan bu
soruyu sormaktan korkmuþ. Tipik bir küçük-burjuva ya da kara
cahil bir köylü gibi düþünüyor: Avrupada genel devrim patlak
verdi mi, vermedi mi? Eðer verdiyse, devrimci olmaya o da hazýr!
Ama o zaman, diyeceðiz, olur olmaz her alçaðýn (bugün bazan
yengin bolþeviklere yapýþan o anasýnýn ipini satmýþ kopuklar gibi)
devrimci olduðunu ilan etmekten baþka bir iþi kalmazdý!
Yok genel Avrupa devrimi patlak vermediyse, [sayfa 77] Kautsky devrimden vazgeçiyor! Kautsky, devrimci marksisti sýradan bir
küçük-burjuvadan ayýran þeyin, olgunlaþan devrimin zorunluluðunu bilisiz yýðýnlara öðretmesini, devrimin kaçýnýlmaz geliþini tanýtlamasýný, halk için yararýný açýklamasýný, proletarya ve bütün emekçi
ve sömürülen yýðýnlarý devrime hazýrlamasýný bilmek olduðu gerçeðinden kesin olarak hiçbir þey anlamýyor.
Kautsky bolþeviklere, Avrupa devriminin belli bir tarihte patlak vereceðini umarak her þeylerini bir karta baðlamýþ olma saçmalýðýný yüklüyor. Bu saçmalýk Kautskyye karþý dönmüþ, çünkü
ona göre, eðer Avrupa devrimi 5 aðustos 1918 günü yapýlmýþ olsay-
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dý, bolþeviklerin taktiði doðru olurdu! O broþürünün yazýlma tarihi
olarak bu günü veriyor. Ve 5 aðustos gününden birkaç hafta sonra,
devrimin birçok Avrupa ülkesinde patlak verdiði ortaya çýkýnca,
Kautskynin dönekliði, marksizmi çarpýtmasý, sorunlarý devrimci
olarak düþünmek ve hatta koymaktaki yeteneksizliði, kendilerini
bütün güzellikleriyle gösterdiler!
Avrupa proleterlerini ihanetle suçlamak, diye yazýyor Kautsky, bilinmeyen kiþilere karþý bir suçlamada bulunmaktýr.
Yanýlýyorsunuz, Bay Kautsky! Aynaya bakýn, orada bu suçlamanýn yöneldiði bilinmeyen kiþileri göreceksiniz. Kautsky safmýþ
gibi yapýyor; bu suçlamayý kimin yaptýðýný ve bu suçlamanýn anlamýnýn ne olduðunu anlamamýþ gibi görünüyor. Gerçeklikte, Kautsky bu suçlamanýn sol Almanlar, spartakistler,33 Liebknecht ve
arkadaþlarý tarafýndan yapýlmýþ olduðunu çok iyi biliyor. Bu suçlama, Alman proletaryasýnýn, Finlandiya, Ukrayna, Letonya ve
Estonyayý boðazladýðý zaman, Rus (ve uluslararasý) devrimine ihanet ettiði gerçeðinin açýk bilincini gösterir. Bu suçlama ilkin ve her
þeyin üstünde, her zaman ezilmiþ yýðýnlarýn deðil, ama Scheidemannlar ve Kautskyler gibi, ödevlerini -devrimci ajitasyon, devrimci propaganda, yýðýnlarýn hareketsizliði ile savaþmak için yýðýnlar
içinde devrimci bir çalýþma yapma- yerine getirmemiþ, ve gerçeklikte ezilen sýnýf yýðýnlarýnýn baðrýnda her zaman saklý bulunan
devrimci içgüdü ve özlemlerin tersine yürüyen [sayfa 78] önderleri
hedef alýr. Scheidemannlar açýkça, kaba ve utanmaz bir biçimde,
ve çoðu zaman da çýkarcý nedenlerle, burjuvaziden yana geçmek
üzere proletaryaya ihanet etmiþlerdir. Kautskiciler ve longetçiler
ise, duraksayarak, bocalayarak, günün güçlüklerine doðru korka
korka göz atarak, ayný biçimde davranmýþlardýr. Savaþ içinde yazdýðý bütün yazýlarýnda, Kautsky, devrimci ruhu besleyecek ve
geliþtirecek yerde, bastýrmaya çalýþmýþtýr.
Avrupa proleterlerine karþý yöneltilen Rus devrimine ihanet
etmiþ olma suçlamasýnýn teorik düzeydeki çok büyük, ve ajitasyon
ile propaganda bakýmýndan daha da büyük önemini Kautskynin
hatta anlamamýþ olmasý, resmi Alman sosyal-demokrasisi ortalama önderinin o küçük-burjuva kalýn kafalýlýðýnýn gerçekten tarihsel bir anýtý olarak kalacaktýr! Kautsky, Alman Ýmparatorluðunun
sansür rejimi altýnda, bu suçlamanýn, sosyalizme ihanet etmemiþ
olan Alman sosyalistlerinin -Liebknecht ve arkadaþlarý-, kendi ül-

V. Ý. Lenin
Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky

67

kelerin iþçilerini, Scheidemannlardan ve Kautskylerden kurtulmaya, bu türlü önderleri baþlarýndan atmaya, onlarýn alýklaþtýrýcý ve
alçaltýcý vaazlarýndan kurtulmaya, onlara karþýn, onlar dýþýnda, onlarýn baþlarý üzerinden, devrime doðru, devrim için dikelmeye çaðýrmanýn hemen hemen tek biçimi olduðunu anlamýyor!
Kautsky bunu anlamýyor. Bolþeviklerin taktiklerini nasýl anlasýn? Genel olarak devrimi yadsýyan birinden, en güç durumlardan biri içinde devrimin geliþme koþullarýný ölçüp biçmesi ve
deðerlendirmesi beklenebilir mi?
Bolþeviklerin taktiði doðruydu; dünya devriminden duyulan
ödlekçe bir korkuya, dünya devrimi karþýsýndaki küçük-burjuva
kuþkuculuka, kendi yurdunu (kendi burjuvazisinin yurdu) savunma ve geri kalan her þeyin içine tükürme biçimindeki sýký
sýkýya milliyetçi isteðe dayanmadýðýna; Avrupadaki devrimci bir
durumun görünümlerinin doðru (ve savaþtan önce, sosyal-þovenlerle sosyal pasifistlerin yadsýmasýndan önce herkesçe kabul edilmiþ
olan) deðerlendirmesine dayandýðýna göre, tek enternasyonalist
taktikti. Bütün ülkelerde devrimin [sayfa 79] geliþmesi, desteklenmesi, uyanmasý i ç i n bir tek ülkede yapýlabilecek olanýn en çoðunu
yaptýðýna göre, bu taktik tek enternasyonalist taktikti. Bu taktik
büyük bir baþarý ile doðrulandý, çünkü bolþevizm (Rus bolþeviklerinin liyakatleri nedeniyle deðil, ama yýðýnlarýn bu gerçekten devrimci taktik için duyduklarý en derin ve evrensel sevgi ve yakýnlýk
nedeniyle) dünya bolþevizmi durumuna geldi; sosyal-þovenizm ve
sosyal-pasifizmden, pratikte somut olarak ayrýlan bir fikir, bir teori,
bir program, bir taktik verdi. Bolþevizm, þimdi birlik düþü görerek
ve bir cesedi diriltmeye çalýþarak birbirlerinin eteklerine yapýþacak
olan Scheidemannlar ile Kautskylerin, Renaudeller ile Longuetlerin,
Hendersonlar ile MacDonaldlarýn eski çürümüþ Entemasyonaline
ölüm darbesini indirdi. Bolþevizm, gerçekten proleter ve komünist,
ve ayný zamanda hem barýþ çaðýnýn kazanýmlarýný, ve hem de baþlamýþ bulunan devrimler çaðýnýn deneyini hesaba katan bir III.
Enternasyonalin ideolojik ve taktik temellerini kurdu.
Bolþevizm proletarya diktatörlüðü fikrini tüm dünyada halkýn anlayabileceði bir duruma getirdi; bu terimleri ilkin Latinceden
Rusçaya, sonra da dünyanýn bütün dillerine çevirdi: Sovyetler iktidarý örneðiyle, geri bir ülkede bile, hatla en deneysiz, en bilgisiz,
örgütlenmeye en az alýþýk iþçiler ile köylülerin, bir yýl boyunca, gö-

68

V. Ý. Lenin
Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky

rülmemiþ güçlükler ortasýnda, (t ü m dünya burjuvazisinin desteklediði) sömürücülere karþý savaþým vererek, emekçiler iktidarýný
kurtarabilmiþ, daha önceki bütün demokrasilerden son derece daha
yüksek ve daha geniþ bir demokrasi kurabilmiþ, ve sosyalizmin
pratik gerçekleþmesi için on milyonlarca iþçi ve köylünün yaratýcý
çalýþmasýný baþlatabilmiþ olduklarýný gösterdi.
Gerçekte bolþevizm Avrupa ve Amerikada proleter devrimin geliþmesine büyük ölçüde, bugüne deðin hiçbir partinin hiçbir ülkede baþaramadýðý denli büyük ölçüde yardýmcý olmuþtur.
Tüm dünya iþçileri; Scheidemannlar ile Kautskylerin taktiðinin kendilerini ne emperyalist savaþtan, ne de emperyalist burjuvazi tarafýndan dayatýlan ücretli kölelikten kurtardýðýný, bu taktiðin bütün
ülkeler [sayfa 80] için örnek hizmeti göremeyeceðini her gün daha
açýk bir biçimde anlarlarken, bütün ülkeler proleterleri, bolþevizmin
savaþ ve emperyalizmin iðrençliklerinden kurtulmak için izlenecek doðru yolu gösterdiðini ve herkes için taktik örneði hizmeti
gördüðünü, her gün daha açýk bir biçimde anlýyorlar.
Proleter devrim, yalnýz Avrupada deðil, tüm dünyada gözler
önünde olgunlaþýyor, ve onu kamçýlayan, hýzlandýran ve destekleyen de, proletaryanýn Rusyadaki zaferidir. Bütün bunlar sosyalizmin tam zaferi için yeterli midir? Elbette hayýr. Bir tek ülke daha
çoðunu yapamaz. Bununla birlikte, Sovyetler Ýktidarý sayesinde, bu
ülke tek baþýna o denli çok þey yapmýþtýr ki, dünya emperyalizmi,
diyelim Alman ve Ýngiliz-Fransýz emperyalistlerinin bir anlaþmasý
ile, yarýn Rus Sovyet iktidarýný yýkacak bile olsa, hatta bütün olasýlýklar içinde en kötüsü olan bu olasýlýkta bile, bolþevik taktik sosyalizm için en büyük yararý saðlamýþ, ve yenilmez dünya devriminin
büyümesine yardým etmiþ olmaktan gene de geri kalmazdý.
ÝKTÝSADÝ ÇÖZÜMLEME GÖRÜNÜÞÜ ALTINDA
BURJUVAZÝ KARÞISINDA UÞAKLIK
DAHA önce de söylediðimiz gibi, Kautskynin kitabýnýn -eðer
baþlýðý içeriði doðrulukla dile getirseydi-, Proletarya Diktatörlüðü
olarak deðil, ama Burjuvazinin Bolþeviklere Karþý Saldýrýlarýnýn Yeni
Baskýsý olarak adlandýrýlmasý gerekirdi.
Menþeviklerin Rus devriminin burjuva niteliði konusundaki
eski teorilerini, yani marksizmin menþevikler tarafýndan (Kau-
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tsky tarafýndan 1905te çürütülmüþ olan!) eski çarpýtýlmasýný, teorisyenimiz bugün bize yeniden sunuyor. Rus marksistleri için ne
denli býktýrýcý olursa olsun, bu sorun üzerinde durmamýz gerek.
Rusyanýn bütün marksistleri, 1905ten önce Rus devrimi bir
burjuva devrimidir, diyorlardý. Marksizm yerine liberalizmi geçiren
menþevikler, bundan þu sonuca varýyorlardý: Öyleyse proletarya
burjuvazi için kabul edilebilir olanýn ötesine gitmemeli, burjuvazi
ile bir uzlaþma [sayfa 81] politikasý izlemelidir. Bolþevikler de bunun
liberal burjuva bir teori olduðunu söylüyorlardý. Burjuvazi, hem krallýðý, hem de büyük toprak mülkiyetini vb. koruyarak, devleti devrimci biçimde deðil, burjuva-reformist biçimde yeniden örgütlemeye çalýþýyor. Proletarya, kendini burjuvazinin reformizmi ile
baðlamaksýzýn, burjuva demokratik devrimi sonuna deðin götürmeli. Burjuva devrimdeki sýnýfsal güçlerin iliþkisine gelince, bolþevikler bunu da þöyle belirtiyorlardý: Proletarya, köylüyü kendine
yardýmcý alarak, liberal burjuvaziyi yansýzlaþtýrýr ve krallýðý, feodaliteyi, büyük toprak mülkiyetini büsbütün yýkar.
Proletaryanýn tüm köylülük ile baðlaþmasý devrimin burjuva
niteliðini gösterir, çünkü tüm köylülük, tecimsel üretim alaný üzerinde bulunan küçük üreticilerden oluþur. Sonra, diye ekliyorlardý
o zaman ayný bolþevikler, proletarya tüm yarý-proletaryayý (bütün
emekçi ve sömürülenler) kendine yardýmcý olarak alýr, orta köylülüðü yansýzlaþtýrýr ve burjuvaziyi yýkar: Sosyalist devrimi burjuva
demokratik devrimden ayýran da budur (1905te yazdýðým Ýki Taktik
broþürüme bakýnýz, bu broþür 12 Yýlda derlemesi içinde yeniden
basýldý, Saint-Petersbourg, 1907).
Kautsky, bu 1905 tartýþmasýna, o zaman menþevik olan Plehanov tarafýndan fikri sorulup da, gerçekte ona karþý çýktýðý, ve bu
da o sýralarda bolþevik basýnda alaylara yol açtýðý zaman, dolaylý
bir biçimde katýldý. Þimdi, Kautsky o zamanki tartýþmalarý anýmsatmak için tek söz söylemiyor (kendi öz bildirimleri ile bozum olmaktan korkuyor!), böylece Alman okurunun elinden, neyin söz konusu
olduðunu tüm anlama olanaðýný alýyor. Kautsky 1918de, Alman
iþçilerine ne 1905te iþçilerin liberal burjuvazi ile deðil ama köylülerle
baðlaþmasýndan yana olduðunu anlatabilirdi, ne de bu baðlaþma
için koþullarýn ne olduðunu, kendisinin hangi programý önerdiðini.
Savlarýndan vazgeçen Kautsky, iktisadi çözümleme görünüþü altýnda, tarihsel materyalizm konusunda kasýntýlý sözler-
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le, bugün iþçilerin burjuvaziye baðýmlýlýðýný savunuyor, ve menþevik
Maslovdan yaptýðý alýntýlar yardýmýyla, menþeviklerin eski liberal
görüþlerini [sayfa 82] yineleyip duruyor; üstelik, alýntýlara dayanarak,
yeni bir fikri -Rusyanýn geriliði- tanýtlamaya çabalýyor, ve bu fikirden
de, burjuva bir devrimde burjuvaziden daha ileriye gidilemeyeceði
yolundaki eski sonucu çýkarýyor! Bunu da, Marx ile Engelsin, Fransadaki 1789-1793 burjuva devrimini, Almanyadaki 1848 burjuva
devrimiyle karþýlaþtýrýrken bütün söylediklerine karþýn yapýyor.34
Kautskynin iktisadi çözümlemesinin baþlýca kanýtý ve
özsel içeriðine geçmeden önce, daha ilk tümcelerin, yazarlarýndaki gülünç bir fikir karýþýklýðý ya da düþünce eksikliðini açýða vurduklarýný belirtelim.
Rusyanýn iktisadi temeli, diye zýrvalýyor teorisyenimiz, bugün de tarým ve özellikle küçük köylü üretimidir. Nüfusun beþte
dördünü, hatta altýda beþini, tarým yaþatýr (s. 45) Ýlkin, sevimli
teorisyen, bu küçük tüketiciler yýðýný içinde, ne kadar sömürücü
olabileceðini kendi kendinize sordunuz mu? Hiç kuþku yok ki onda
birden çok deðil, ve büyük üretimin daha geliþmiþ olduðu kentlerde daha az. Hatta inanýlmayacak derecede yüksek bir rakam alýn.
Küçük üreticilerin beþte birinin seçim haklarýný yitiren sömürücüler olduklarýný varsayýn. Hatta o zaman bile bundan V. Sovyetler
Kongresinin %66sýný oluþturan bolþeviklerin nüfusun çoðunluðunu
temsil ettikleri sonucu çýkacaktýr. Buna sol devrimci-sosyalistlerin
büyük bir bölümünün Sovyetler iktidarýndan yana olduklarýný, yani
genel olarak bütün sol devrimci-sosyalistlerin Sovyet iktidarýndan
yana olduklarýný da eklemek gerek; ve bunlarýn bir bölümü kendini o temmuz 1918 ayaklanmasý serüvenine attýðý zaman, eskisinden iki yeni parti ayrýldý: Halkçý Komünistler partisi ile Devrimci
Komünistler partisi35 (eski partilerinin en önemli devlet görevlerine önerdiði önde gelen sol devrimci-sosyalistler arasýnda, örneðin
birinci grup için Sax, ve ikinci grubu için de Kolegaev bulunuyordu).
Öyleyse, Kautsky bolþeviklerin nüfusun yalnýzca azýnlýðý tarafýndan
desteklendikleri yolundaki gülünç efsaneyi -bilmeyerek!- kendisi
çürütmüþ oluyor.
Ýkinci olarak, sevimli teorisyen, küçük üretici [sayfa 83] köylünün proletarya ile burjuvazi arasýnda zorunlu olarak bocaladýðýný
düþündünüz mü? Tüm modern Avrupa tarihi tarafýndan doðrulanan bu marksist gerçeði, Kautsky tam zamanýnda unutmuþ,
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çünkü bu gerçek onun yeniden ele aldýðý tüm menþevik teoriyi
sýfýra indiriyor! Eðer Kautsky bunu unutmasaydý, küçük üretici köylülerin aðýr bastýðý bir ülkede proletarya diktatörlüðünün zorunluluðunu yadsýyamazdý.
Teorisyenimizin iktisadi çözümlemesinin özsel içeriðini
inceleyelim.
Sovyet iktidarýnýn bir diktatörlük olduðu yadsýnmaz bir þey,
diyor Kautsky. Ama Proletarya diktatörlüðü mü? (s. 34).

Köylüler, Sovyet Anayasasýna göre yasama ve yönetime
katýlma hakkýna sahip nüfusun çoðunluðunu oluþturuyorlar.
Bize bir proletarya diktatörlüðü olarak sunulan þey -eðer tutarlý bir biçimde uygulanabilseydi ve bir sýnýf ancak bir parti tarafýndan uygulanabilecek bir þey olan diktatörlüðü genel olarak uygulayabilseydi- köylülük diktatörlüðünden baþka bir
þey olmazdý (s. 35).

Bu denli derin ve bu denli nükteli bir usyürütmeden son
derece hoþnut bir biçimde, Kautskycik iþi alaya dökmeye yelteniyor: Bundan, sosyalizmin en acýsýz gerçekleþmesinin, bu iþ köylülerin eline verildiði zaman güvence altýna alýndýðý sonucu çýkýyordu
(s. 35).
Birçok ayrýntý ve yarý-liberal Maslovdan yapýlmýþ bir dizi son
derece bilgince alýntý ile, teorisyenimiz, köylülerin buðday fiyatýnýn
yükselmesini ve kent iþçilerinin ücretinin düþmesini görmekte yararlarý olduðu vb., vb. yolundaki o yeni fikri tanýtlamaya çalýþýyor. Bu
yeni fikirler, ayrýca, örneðin köylülerin buðday karþýlýðý para deðil,
ama emtia istemeleri; dünyayý verseler gerekli nitelikte saðlayamadýklarý aletlerden yoksun olmalarý gibi savaþ- sonrasýnýn gerçekten yeni olaylarýna dikkat gösterilmediði ölçüde can sýkýcý bir bi-çimde sergilenmiþ bulunuyorlar. Bu konuya gene geleceðiz.
Böylece Kautsky bolþevikleri, proletarya partisini, diktatörlüðü, sosyalizmin gerçekleþtirilmesini, küçük-burjuva köylülüðün
ellerine býrakmýþ olmakla suçluyor. Çok iyi, bay Kautsky! Peki,
sizin bilgili görüþünüze göre, bu [sayfa 84] proleter partinin küçükburjuva köylülük karþýsýnda davranýþý ne olmalýydý?
Teorisyenimiz bu konuda susmayý yeð tutmuþ. Kuþkusuz
Söz gürmüþse, sükut altýndýr atasözünü düþünüyordu. Gene de
Kautsky þu düþünceyle kendini ele vermiþ:
Sovyet Cumhuriyetinin baþlangýcýnda, köylü Sovyetleri
tüm köylülüðün örgütleri idiler. Bugün bu cumhuriyet, Sov-
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yetlerin proleterler ile yoksul köylülerin örgütleri olduklarýný
ilan ediyor .Zengin köylüler Sovyetlere seçme hakkýný yitiriyorlar. Burada yoksul köylü, proletarya diktatörlüðü altýndaki sosyalist tarým reformunun sürekli ve yoðun bir ürünü
olarak kabul edilmiþ bulunuyor (s. 48).

Ne iðneleyici alay! Rusyada herhangi bir burjuvanýn aðzýndan duyulabilir bu: Sovyet Cumhuriyetinin yoksul köylülerin varlýðýný açýkça itiraf ettiðini görmekle hepsi sýrýtýr ve kahkahayý basarlar.
Sosyalizmi alaya alýrlar. Haklarýdýr bu. Ama, son derece yýkýcý dört
yýllýk bir savaþtan sonra, ülkemizde yoksul köylülerin varolmasýnda
-ve daha uzun süre de varolacaktýr- alay konusu bulan sosyalist,
böyle bir sosyalist, ancak yoðun bir yadsýma ortamýnda doðabilirdi.
Gerisini dinleyin:
... Sovyet Cumhuriyeti zengin köylüler ile yoksul köylüler arasýndaki iliþkilere müdahale ediyor, ama yeni bir toprak daðýtýmýna giriþmeksizin. Kentlilerin yiyecek maddeleri
gereksinimini karþýlamak için, zengin köylülerin elinden buðday fazlasýný (surplus stocks) alan silahlý iþçi birlikleri kýrlara
gönderilmiþ bulunuyor. Bu fazlalarýn bir bölümü kentlilere,
öbür bölümü de yoksul köylülere veriliyor (s. 48).

Sosyalist ve marksist Kautsky, böyle bir önlemin büyük kentlerin dýþ mahalleleri ötesine yayýlabilmesi fikrine doðal olarak çok
kýzmýþ (ve bu önlem bizde tüm ülkeye yayýlýyor). Sosyalist ve marksist Kautsky, hamkafanýn o sözle anlatýlmaz, o eþsiz, o gösteriþli
serinkanlýlýðý (ya da alýklýðý) ile, kasýla kasýla saptýyor: Bunlar (zengin köylülerin mülksüzleþtirilmeleri)... düzelmek için ivedi bir dinginlik ve güvenlik gereksinimi olan üretim sürecine yeni bir karýþýklýk
ve iç savaþ öðesi getiriyor (üretim sürecine getirilmiþ iç savaþ,
doðaüstü bir þey deðil mi?) (s. 49). [sayfa 85]
Gerçekten, artýklarýný saklayan, tahýl tekeline iliþkin yasayý
baltalayan ve kentler nüfusunu açlýða zorlayan sömürücülerin ve
buðday vurguncularýnýn dinginlik ve güvenliði için, bu vesileyle,
kuþkusuz, marksist ve sosyalist Kautskyye bir iç çekme ve bir gözyaþý dökme yaraþýr. Biz hepimiz sosyalist, marksist ve enternasyonalistleriz, diye haykýrýrlar hep bir aðýzdan Kautsky, Heinrich Weber36
(Viyana), Longuet (Paris), MacDonald (Londra) baylar ve daha
baþkalarý; biz hepimiz iþçi sýnýfý devriminden yanayýz, yalnýz... yalnýz
buðday vurgunculuðu yapan kimselerin dinginlik ve güvenliðini
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bozmayacak biçimde! Ve kapitalistler karþýsýndaki bu iðrenç uþaklýðý
da, üretim sürecine marksist bir iletme ile gizliyoruz... Eðer
marksizm buysa, acaba burjuvazi karþýsýnda uþaklýk nedir?
Teorisyenimizin ne sonuca vardýðýna bir bakýn. Bolþevikleri,
köylülük diktatörlüðünü proletarya diktatörlüðü süsü vermekle
suçluyor. Ve ayný zamanda da, bizi iç savaþý kýrlara götürmekle
(bu bizim için bir övgü demektir), kýra proletarya ve yoksul köylülük
diktatörlüðünü gerçekleþtireceðini açýkça söyleyen, yoksul
köylülüðe yardým eden, tahýl tekeline iliþkin yasayý çiðneyerek sakladýklarý buðday fazlalarýný vurgunculardan ve zengin köylülerden
zorla alan silahlý iþçi birlikleri göndermekle suçluyor.
Bir yandan marksist teorisyenimiz arý demokrasiden, emekçilerin ve sömürülenlerin önderi olan devrimci sýnýfýn, nüfusun çoðunluðuna (öyleyse sömürücüler de içinde) boyun eðmesinden
yanadýr. Öte yandan, tüm köylülük burjuva toplumsal iliþkiler alanýnda yer aldýðý için, bize karþý devrimin niteliðinin zorunlu olarak
burjuva olduðunu tanýtlamaya çalýþýyor; ayný zamanda, proleter
sýnýf görüþünü, marksist görüþü savunduðunu ileri sürüyor.
Ýktisadi çözümleme yerine, birinci sýnýf bir laf salatasý. Marksizm konusunda, liberal öðreti kýrýntýlarý ile burjuvazi ve kulaklar
karþýsýnda uþaklýk ruhunun vaazý.
Kautsky tarafýndan böyle karmakarýþýk edilen sorunu,
bolþevikler daha 1905de açýklamýþlardýr. Evet, tüm [sayfa 86] köylülük
ile birlikte yürüdüðümüz sürece, devrimimiz burjuvadýr. Biz bunun
çok açýk bir bilincine sahiptik, 1905ten bu yana biz bunu yüzlerce
ve binlerce kez yineledik; tarihsel sürecin bu zorunlu evresini atlatmaya, ya da onu kararnamelerle ortadan kaldýrmaya hiçbir zaman
giriþmedik. Kautskynin bu konu üzerinde bizi bozum etme çabalarý, fikirlerinin karmakarýþýklýðýndan ve 1905te henüz bir dönek
deðilken, yazdýðý þeyi anýmsama korkusundan baþka bir þeyi göstermez.
Ama 1917de, daha nisan ayýnda, Ekim Devrimi ve iktidarýn
bizim tarafýmýzdan alýnmasýndan çok önce, biz halka, artýk devrimin orada duramayacaðýný, çünkü ülkenin yol almýþ, kapitalizmin
ilerlemiþ olduðunu, görülmemiþ ölçülere varan batkýnýn (istensin
istenmesin) ileriye, sosyalizme doðru gidiþi gerektireceðini açýkça
söylüyor ve açýklýyorduk. Çünkü ileri gitmek, savaþýn bitkin düþürdüðü ülkeyi kurtarmak, emekçiler ve sömürücülerin acýlarýný dindir-
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mek baþka türlü olanaksýzdý.
Her þey tastamam dediðimiz gibi olup bitti. Devrimin
geliþmesi düþüncemizin doðruluðunu gösterdi. Ýlkin, krallýða karþý,
büyük toprak sahiplerine karþý, feodaliteye karþý, tüm köylülük
ile birlikte (ve devrim, o evrede burjuva, burjuva demokratik kalýr).
Sonra, yoksul köylülük ile, yarý-proletarya ile, bütün sömürülenler
ile, zengin köylüler, kulaklar, vurguncular da içinde, kapitalizme
karþý; ve devrim bu evrede de sosyalist duruma gelir. Biri ile öbürü
arasýna yapay olarak bir Çin Seddi çekmek, onlarý proletaryanýn
hazýrlýk ve yoksul köylülerle birlik derecesinden baþka bir þeyle
ayýrmak istemek, marksizmi þaþýlacak derecede bozmak, alçaltmak, onun yerine liberalizmi geçirmek demektir. Burjuvazinin feodaliteye göre ilerici niteliði olduðuna tanýklýk eden sözde bilimsel
kanýtlarla, burjuvazinin sosyalist proletaryaya karþý gerici savunusunu
sinsice üzerine alma anlamýna gelirdi bu.
Ýþçiler ve köylüler yýðýnýný bir araya getiren -ve siyasaya sokan Sovyetler, (Marxýn 1871de gerçek bir halk devriminden söz
ettiði anlamda37 halka en yakýn kurum, yýðýnlarýn geliþmesinin,
siyasal olgunluklarýndaki, sýnýfsal [sayfa 87] olgunluklarýndaki
geliþmelerin en duyarlý barometresi olduklarý içindir ki, demokrasinin öbürleri arasýnda son derece yüksek bir biçimini ve son derece yüksek bir tipini temsil ederler. Sovyet Anayasasý ne herhangi
bir plana göre kaleme alýndý, ne çalýþma odalarýnda hazýrlandý,
ne de emekçilere burjuvazi hukukçularý tarafýndan zorla dayatýldý.
Hayýr, bu Anayasa, sýnýf karþýtlýklarý olgunlaþtýkça, sýnýf savaþýmýnýn
ta kendisinin geliþmesinden doðdu. Bunun kanýtý, Kautskynin kabul etmek zorunda kaldýðý olgularýn ta kendileri tarafýndan verilmiþ
bulunuyor.
Baþlangýçta, Sovyetler tüm köylülüðü bir araya getiriyorlardý.
Yoksul köylülerin kültür eksikliði, geri durumu ve bilisizliði, yönetimi kulaklarýn, para babalarýnýn, kapitalistlerin, küçük-burjuva aydýnlarýn ellerine býrakýyordu. Küçük burjuvazinin, menþeviklerle devrimci-sosyalistlerin egemenlik dönemiydi bu (yalnýzca Kautsky gibi
budala ya da dönekler bunlarýn her ikisini de sosyalist olarak kabul
edebilirler). Zorunlu olarak, kaçýnýlmaz olarak, küçük-burjuvazi,
burjuvazi (Kerenski, Kornilov, Savinkov) diktatörlüðü ile proletarya
diktatörlüðü arasýnda duraksýyordu; çünkü küçük-burjuvazi, iktisadi
durumunun temel nitelikleri yüzünden, hiçbir baðýmsýz eyleme
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giriþmeye yetenekli deðildir. Söz açýlmýþken, Kautsky, Rus devrimi
çözümlemesinde, burjuvazinin kendi egemenliðini maskelemek
ve yýðýnlarý aldatmak için kullandýðý hukuksal, biçimsel demokrasi
kavramýyla yetinerek, ve demokrasinin gerçekte bazan burjuvazi
diktatörlüðü, bazan da bu diktatörlüðün boyun eðen güçsüz küçükburjuvazi reformizmi vb. anlamýna geldiðini unutarak, marksizmi
büsbütün yadsýyor. Kautskyye inanmak gerekirse, kapitalist bir
ülkede burjuva partiler, çoðunluðu, proletarya yýðýnýný ardýndan
sürükleyen proleter bir parti (bolþevikler) vardý, ama küçük-burjuva
partiler yoktu! Menþeviklerle devrimci-sosyalistlerin sýnýfsal kökleri,
küçük burjuvazi içine uzanan kökleri yoktu!
Küçük burjuvazinin, menþeviklerle devrimci-sosyalistlerin
duraksamalarý yýðýnlarý aydýnlattý ve bu yýðýnlarýn engin çoðunluðunu, tüm aþaðý halký, bütün proleter ve yarý-proleterleri bu türlü
önderlerden ayýrdý. [sayfa 88] Bolþevikler (ekim 1917ye doðru, Petrograd ve Moskovada) Sovyetlerde üstünlüðü elde ediyorlardý;
devrimci-sosyalistlerle menþevikler arasýnda bölünme artýyordu.
Bolþevik devrimin zaferi kararsýzlýklarýn sonunu gösteriyordu; bu zafer, krallýðýn ve büyük toprak mülkiyetinin (bu mülkiyet
Ekim Devriminden önce ortadan kaldýrýlmamýþtý) büsbütün ortadan kaldýrýlmasý anlamýna geliyordu. Biz burjuva devrimi sonuna
deðin götürdük. Tüm köylülük bizi izledi. Tüm köylülüðün sosyalist
proletaryaya karþýtlýðý kendini birden gösteremezdi. Sovyetler genel olarak köylülüðü bir araya getiriyorlardý. Köylülük içindeki sýnýf
ayrýmý henüz olgunlaþmamýþ, henüz kendini dýþa vurmamýþtý.
Bu süreç 1918 yaz ve güzü içinde geliþti. Çeklerin karþý-devrimci ayaklanmasý kulaklarý uyandýrdý. Bir kulak ayaklanmalarý
dalgasý Rusya üzerinde dalga dalga yayýldý. Yoksul köylülüðü, kulaklarýn, zenginlerin, kýrsal burjuvazinin çýkarlarý ile kendi çýkarlarýnýn baðdaþmazlýðý konusunda, kitaplar ya da gazeteler deðil, yaþam aydýnlatýyordu. Sol devrimci-sosyalistler, her küçük-burjuva
parti gibi, yýðýnlarýn duraksamalarýný yansýtýyorlardý, ve tam da 1918
yazýnda bölündüler: bir bölümü Çekoslavaklarla iþbirliði yaptý
(Moskova ayaklanmasý, bu ayaklanma sýrasýnda telgrafhaneyi -bir
saatliðine!- ele geçiren Proþyan, Rusyaya bolþeviklerin devrildiðini
bildirdi; sonra, Çekoslavaklar üzerine sürülen ordunun baþkomutaný
Muravyovun ihaneti vb.); yukarýda sözünü ettiðimiz öbür bölümü
ise bolþeviklerle birlikte kaldý.
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Kentlerde beslenme bunalýmýnýn aðýrlaþmasý, buðday tekeli
sorununu (teorisyen Kautskynin, Maslovun on yýl önceki köhne
düþüncelerini yineleyen iktisadi çözümlemesinde unutmuþ olduðu sorun!) artan bir keskinlikle koydu.
Eski toprak sahipleri ve burjuvazi devleti, ve hatta demokratik cumhuriyetçi devlet, kýrlara, gerçekte burjuvazi buyruðunda bulunan silahlý birlikleri gönderiyordu. Bay Kautsky bunu bilmiyor!
Bunda burjuvazi diktatörlüðü diye bir þey görmüyor, Tanrý esirgesin! Arý demokrasidir bu, hele durum burjuva bir parlamento
tarafýndan [sayfa 89] da onaylanmýþsa! Avksentiyev ve S. Maslov, Kerenski, Çereteli ve o güzel devrimci-sosyalistler ve menþevikler
dünyasýnýn öbür öðeleri ile birlikte, tarým komiteleri üyelerini 1917
güzünde tutuklatmýþlarmýþ, Kautsky bundan söz edildiðini hiç
iþitmemiþtir, bu konuda tek söz söylemez!
Gerçek þudur ki, demokratik cumhuriyet aracýyla burjuvazi
diktatörlüðünü uygulayan burjuva devlet, halkýn yüzüne karþý burjuvaziye hizmet ettiðini itiraf edemez; doðruyu söyleyemez o, kurnazca davranmak zorundadýr.
Komün tipi devlet, Sovyet devleti, tersine, halka doðruyu
açýkça ve kem küm etmeden söylüyor: proletarya ve yoksul köylülüðün diktatörlüðü olduðunu açýklýyor, ve bu doðrunun ta kendisi ile
de, herhangi bir demokratik cumhuriyette ezilmiþ ve Sovyetlerin
siyasal yaþama, demokrasiye, devlet yönetimine soktuklarý onlarca
ve onlarca milyon yeni yurttaþý kendine kazanýyor. Sovyetler Cumhuriyeti kýrlara, her þeyden önce en ileri iþçileri, baþkentler iþçileri
arasýndan seçilmiþ silahlý iþçi birliklerini gönderiyor. Bu iþçiler sosyalizmi köye götürüyor, örgütledikleri ve eðittikleri yoksul köylülüðü
kendilerine çekiyorlar; burjuvazinin direncini kýrmalarý için onlara
yardým ediyorlar.
Kýr üzerine bilgi sahibi olan ve kýrda eðleþmiþ bulunan kimseler, kýrlarýmýzýn kendilerinin kendi Ekim (yani proleter) Devrimlerine ancak 1918 yaz ve güzü içinde giriþtiklerini söylüyorlar.
Bir yön deðiþtirme gerçekleþiyor. Kulak ayaklanmalarý dalgasý, yerini
yoksul köylüler hareketine, yoksu1 köylü komitelerinin geliþmesine býrakýyor. Komiser, subay, tümen ya da ordu komutaný olmuþ iþçilerin sayýsýnýn arttýðý görülüyor. Temmuz bunalýmý (1918)38
ve burjuvazinin baðýrýp çaðýrmasýndan ürken alýk Kautskynin, yaltaklana yaltaklana burjuvazinin ardýndan seðirttiði ve bolþeviklerin
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köylülük tarafýndan devrilmek üzere olduðu kanýsýný açýkça ortaya
koyan koca bir broþür yazdýðý sýrada, bu alýðýn sol devrimcisosyalistlerin ayrýlmasýnda bolþevikleri destekleyen çevrelerin bir
daralmasýný (s. 37) gördüðü sýrada, bolþevizm yandaþlarýnýn gerçek
çevresi son derece geniþliyor, çünkü [sayfa 90] onlarca ve onlarca
milyon yoksul köylü, kendini kulaklarýn ve kýrsal burjuvazinin
koruyuculuk ve etkisinden kurtararak, baðýmsýz bir siyasal yaþamý
ilk kez duyumsuyor.
Gevþek aydýn ya da kýrsal kulak, yüzlerce sol devrimci-sosyalist yitirdik; milyonlarca yoksul köylülük temsilcisi kazandýk.*
Baþkentlerdeki proleter devrimden bir yýl sonra, onun etkisi
ve yardýmýyla. en uzak kýrlarda da proleter devrim patlak verdi; bu
devrim Sovyet iktidarýný ve bolþevizmi kesin olarak pekiþtirdi ve ülke içinde bolþevizme karþý çýkabilecek hiçbir güç bulunmadýðýný
kesin olarak gösterdi.
Köylülüðün tümüyle birlikte burjuva demokratik devrimi
tamamladýktan sonra, köylülüðü bölümlere ayýrma, kýrsal proleterler ile yarý-proleterleri kendisine çekme, kulaklara ve, köylü burjuvazi de içinde, burjuvaziye karþý onlarý bir araya getirme baþarýsýný
gösteren Rusya proletaryasý, kesinlikle sosyalist devrime geçti.
Eðer baþkentler ve büyük sanayi merkezleri bolþevik proletaryasý kýr yoksullarýný kendi çevresinde birleþtiremese ve onlarý
zengin köylülüðe karþý kýþkýrtamasaydý, Rusyanýn sosyalist devrim
için henüz olgunlaþmadýðý ortaya çýkmýþ olurdu; o zaman, köylülük bir, yani kulaklarýn, zenginlerin, burjuvazinin iktisadi, siyasal
ve manevi yönetimi altýnda kalmýþ; devrim, burjuva demokratik
devrim çerçevesini aþmamýþ olurdu. (Ama bu durumda da, ayraç
içinde söyleyelim ki, proletaryanýn iktidarý almamasý gerektiði
tanýtlanmýþ olmazdý, çünkü yalnýzca proletarya burjuva demokratik devrimi gerçekten sonuna deðin götürmüþ; yalnýzca proletarya
proleter dünya devrimini hýzlandýrmak için ciddi bir çaba göstermiþ;
sosyalist devlet yolunda Komünden sonra ikinci evre olan Sovyet
devletini tek baþýna proletarya kurmuþtur.)
Öte yandan, eðer bolþevik proletarya, ekim-kasým 1917de,
* VI. Sovyetler Kongresinde (6-9 kasým 1918), 950si bolþevik, 967 oy hakkýna sahip
delege ve 335i bolþevik, 351 oy hakký olmayan delege vardý. Yani delegelerin %97si
bolþevikti.
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kýrda sýnýflarýn ayrýþmasýný beklemeyi [sayfa 91] bilmeden, bu ayrýþmayý
hazýrlayýp gerçekleþtirmeyi bilmeden, kýrda birden iç savaþ ilan
etmeye ya da kýra sosyalizmi sokmaya giriþseydi, eðer orta
köylüye vb. ödün vermeksizin, tüm köylülük ile geçici birleþmeden
(baðlaþmadan) vazgeçmeye giriþseydi, bu, marksizmi blankist39
biçimde bozmak olurdu; iradesini çoðunluða zorla kabul ettirmek
için bir azýnlýk giriþimi olurdu; teorik düzeyde bir saçmalýk olurdu;
köylülüðün tümünün devriminin henüz bir burjuva devrim olduðunu ve, bir dizi geçiþler, geçici evreler olmaksýzýn, geri bir ülkede bu
devrimi sosyalist devrime dönüþtürmenin olanaksýzlýðýný anlamamak olurdu.
Bu son derece önemli teorik ve siyasal sorunda, Kautsky
her þeyi birbirine karýþtýrmýþ ve, onun pratikte, proletarya diktatörlüðüne karþý parlak bir burjuvazi uþaðý olduðu açýkça ortaya çýkmýþtýr.
*
Kautsky, son derece ilginç ve son derece önemli bir baþka
sorunda, yani Sovyet Cumhuriyetinin tarýmsal dönüþümle ilgili yasama eylemi sorununda da, eðer daha da büyük deðilse, ayný
karýþýklýða yol açmýþtýr, - son derece güç ve ayný zamanda büyük
bir önem taþýyan bu sosyalist dönüþüm, doðru ilkelere dayanmýþ
ve ussal bir biçimde uygulanmýþ mýdýr? Hiç deðilse baþlýca belgeleri okuyup öðrendikten sonra, bizim siyasamýzý eleþtirecek her
batý Avrupa marksistine sonsuz bir minnet duyardýk. Bize çok büyük
bir hizmette bulunur, ve öte yandan tüm dünyada olgunlaþan devrime yardýmcý olurdu. Ama Kautsky bize, eleþtiri yerine, marksizmi liberalizme çeviren inanýlmaz bir teorik arapsaçý sunuyor; ve,
pratik olarak, bu eleþtiri bolþeviklere karþý boþ, kin dolu ve hamkafa taþlamalardan baþka bir þey deðil. Bunu okur yargýlasýn:
Büyük toprak mülkiyeti, devrimden dolayý korunamazdý.
Bu baþtan beri açýkça ortaya çýktý. Bunun köylü nüfusa verilmesi
zorunluydu... (Bu yanlýþ, Bay Kautsky: siz çeþitli sýnýflarýn bu konu
üzerindeki konumu yerine, sizin için açýk olan þeyi geçiriyorsunuz. Burjuvalarýn küçük-burjuvalarla, menþevikler ve devrimcisosyalistlerle koalisyon hükümetinin, bir büyük topraklarý koruma
[sayfa 92] siyasasý izlediðini devrim tarihi göstermiþ bulunuyor. Özel-
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likle Maslov yasasý ve tarým komiteleri üyelerinin tutuklanmasý bunu
tanýtladý.40 Proletarya diktatörlüðü olmaksýzýn, köylü nüfus, kapitalist ile baðlaþmýþ toprak sahibini yenemezdi.)
... Bununla birlikte, bunun hangi biçim altýnda yapýlacaðý
konusunda oybirliði yoktu. Çeþitli çözümler öneriliyordu... (Kautsky özellikle sosyalistlerin oybirliði ile uðraþýyor, kendilerini bu
adla tanýtan kiþiler kim olurlarsa olsunlar. Ama kapitalist toplumun
temel sýnýflarýnýn en sonunda farklý çözümlerde karar kýlacaklarýný
da unutuyor)... Sosyalist açýdan, en ussal çözüm büyük iþletmeleri
devlet mülkiyetine dönüþtürmek, ve büyük yurtluklarýn iþlenmesini,
birlikler biçimi altýnda, o zamana deðin oralarda ücretli iþçi olarak
çalýþtýrýlan köylülere vermek olurdu. Ama bu çözüm, Rusyanýn
sahip olmadýðý nitelikte kýrsal bir iþgücü öngerektirir. Bir baþka
çözüm de, büyük iþletmeleri devlet mülkiyetine dönüþtürmek, ve
az topraklý köylülerin kiralayacaklarý küçük parçalar biçiminde bölmek olurdu. Böylece bir sosyalizm parçasý daha gerçekleþtirilirdi...
Kautsky iþin içinden, her zaman olduðu gibi, ünlü: her þeyi
kabul ederken kabul etmeksizin kabul etmeli ile sýyrýlýyor. Þu ya
da bu özel koþullar içinde kapitalizmden komünizme geçiþlerin
neler olacaðýný bilme -tek gerçek, tek marksist- sorununu düþünmeksizin çeþitli çözümleri yan yana koyuyor. Rusyada tarýmsal
ücretliler var, ama sayýlarý çok deðil, ve Kautsky , topraðýn komünler
ve birlikler tarafýndan iþlenmesine nasýl geçilebileceðini bilme
üzerine Sovyet iktidarý tarafýndan konmuþ bulunan soruna deðinmemiþ. Bununla birlikte en tuhafý da, Kautskynin küçük toprak
parçalarýnýn kiralanmasýnda bir sosyalizm parçasý görmek istemesidir. Gerçeklikte, bu küçük-burjuva belgidir ve bunda sosyalist
hiçbir þey yoktur. Eðer topraðý kiraya veren devlet, Komün tipi bir
devlet deðil de parlamenter bir burjuva cumhuriyet ise (Kautskynin
bitmez tükenmez varsayýmý bunun ta kendisidir), topraðýn küçük
parçalar biçiminde kiralanmasý tipik bir liberal reformdur. [sayfa 93]
Kautsky , Sovyet iktidarý tarafýndan tüm toprak mülkiyetinin
kaldýrýlmasý üzerine tek söz söylemez. Daha kötüsü, Sovyet iktidarýnýn kararnamelerini, asýl önemli olaný es geçecek biçimde aktararak, inanýlmaz bir el çabukluðuna giriþir.
Küçük üretimin üretim araçlarýnýn mutlak özel mülkiyetine can attýðýný, Kurucu Meclisin topraðýn paylaþýlmasýný önlemeye
yetenekli tek otorite olabileceðini (Rusyada kahkahalara yol aça-
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cak bir kesinleme, çünkü iþçilerin ve köylülerin yalnýzca Sovyetlerin otoritesini kabul ettiklerini, ve Kurucu Meclisin Çekoslavaklar
ile büyük toprak sahiplerinin belgisi durumuna geldiðini herkes
biliyor) bildirdikten sonra, Kautsky þöyle sürdürüyor:

Sovyet Hükümetinin ilk kararnamelerinden biri: 1. Büyük
toprak mülkiyetinin, hiçbir tazminat ödenmeksizin, hemen
kaldýrýldýðýný; 2. Hanedan üyelerinin, manastýrlarýn, Kilisenin
bütün topraklan gibi,toprak sahiplerinin yurtluklarýnýn da,
bütün canlý ve cansýz demirbaþlarý, yapýlan ve bütün eklentileri ile birlikte. toprak sorunu Kurucu Meclis tarafýndan düzenleninceye deðin, bölgesel tarým komitelerinin ilçe köylü
vekilleri Sovyetlerinin buyruðuna geçeceklerini açýkça belirtiyordu.

Kautsky y a l n ý z c a b u i k i p a r a g r a f ý n s ö z ün ü e d i y o r ve þu sonucu çýkarýyor:

Kurucu Meclise yapýlan iletmenin hiçbir önemi yok. Gerçeklikte, çeþitli bölgelerdeki köylüler topraðý istedikleri gibi
kullanabiliyorlardý (s. 47).

Ýþte Kautskynin eleþtirisinden örnekler! Ýþte bir düzmeciliðe çok benzeyen bilimsel bir çalýþma. Alman okura, bolþeviklerin
topraðýn özel mülkiyeti sorununda köylülük karþýsýnda alttan aldýklarý [yalaný-ç.] yutturulmak isteniyor! Köylülerin köylerinde (kantonlar itibariyle) canlarýnýn istediklerini yapmalarýna bolþeviklerin
izin verdikleri [yalaný -ç.].
Gerçeklikte, Kautsky tarafýndan aktarýlan kararname -26 ekim
1917 günü (eski takvim) çýkarýlan ilk kararname- iki deðil, beþ
madde içeriyor, ayrýca kýlavuz hizmeti görecek -olduðu söylenen- Görev Belgesinin sekiz maddesi de var.
Kararnamenin üçüncü maddesi, tarýmsal iþletmelerin h a l
k a geçtiklerini ve zoralýmýna tabi tutulan [sayfa 94] bütün mallarýn
tam bir dökümünün yapýlmasý ve bu mallarýn kesin devrimci
korunmasýnýn saðlanmasý yükümlülüðünün konmuþ olduðunu
özellikle belirtir. Görev Belgesinde (Vekaletnamede), toprak üzerindeki özel mülkiyetin her zaman için kaldýrýldýðý, yüksek derecede geliþmiþ iþletmeler içeren topraklarýn bölüþtürülmeyecekleri, zoralýmýna tabi tutulan topraklarýn hayvan ve demirbaþlarýnýn,
bu topraklarýn büyüklük ve önemine göre, hiçbir tazminat ödenmeksizin yalnýzca devletin ya da topluluklarýn kullanýmýna geçtiði,
bütün topraklarýn ulusal tarým fonu ile birleþtikleri söylenir.
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Sonra, Kurucu Meclisin daðýtýlmasýnýn bildirilmesi ile ayný
zamanda (5 ocak 1918), III. Sovyetler Kongresi, þimdi Sovyetler
Cumhuriyeti Temel Yasasýnýn içine katýlmýþ olan bir Emekçi ve
Sömürülen Halkýn Haklarý Bildirgesi kabul eder. Bu Bildirgenin
ikinci maddesinin birinci paragrafý, topraðýn özel mülkiyetinin kaldýrýldýðýný ve örnek tarým alan ve iþletmelerinin ulusal mülkiyet
ilan edildiklerini yazar.
Öyleyse, manevi otoritesi köylülerin gözünde son derece
daha büyük bir baþka ulusal temsili kurum tarým sorununu çözmeyi üzerine aldýðýna göre, Kurucu Meclise yapýlan iletme etkisiz
kalmamýþtýr.
Sonra, 6 (19) þubat 1918 günü, topraðýn tüm mülkiyetinin
kaldýrýldýðýný bir kez daha doðrulayan ve topraklar ile özel mülklerin tüm demirbaþýnýn yönetimini federal Sovyet iktidarýnýn denetimi altýnda Sovyet otoritelerine veren topraðýn sosyalizasyonu yasasý
ilan edildi; topraklarýn bu yönetiminin amacý:

Sosyalist ekonomiye geçiþi saðlamak ereðiyle, bireysel
iþletmelerin kolektif tarýmsal iþletmelere katýlmasý yoluyla,
emek ekonomisi ve ürünler bakýmýndan daha elveriþli olan
kolektif tarýmsal iþletmelerin geliþtirilmesidir. (madde 11,
paragraf e).

Topraktan yararlanma hakký kimin? temel sorusuna, bu
yasa, topraktan eþit yararlanma ilkesini koyarak, þu yanýtý veriyor:
(Madde 20): Rusya Sovyet Federatif Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde, kamusal ve kiþisel gereksinimleri karþýlamak için,
topraklardan yararlanabilecek olanlar þunlardýr: A) Eðitimle
ilgili kültürel çalýþmalar için: 1. Sovyet iktidar organlarý (federasyon, bölge, il, ilçe, kanton ve [sayfa 95] komün) tarafýndan
temsil edilen devlet. 2. Kamusal örgütler (yerel Sovyet iktidarýnýn denetimi altýnda ve onun izni ile). B) Tarýmsal iþletme
erekleriyle: 3. Tarýmsal komünler. 4. Tarýmsal birlikler. 5. Kýrsal topluluklar. 6. Aileler ya da bireyler...

Okur Kautskynin gerçekleri tamamen çarpýttýðýný görüyor;
o, Rusyadaki proleter devletin tarým siyasasý ve tarýmsal yasamasýný
Alman okura kesinlikle yanlýþ bir biçimde açýklamýþ.
Kautsky, önemli, temel teorik sorunlarý koymasýný bile
bilememiþ.
Bu sorunlar, þunlardýr:
1) Topraktan eþit yararlanma ve,
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2) Topraðýn ulusallaþtýrýlmasý, - bu önlemlerin her ikisinin
de, genel olarak sosyalizm ve özel olarak kapitalizmden komünizme geçiþle iliþkisi.
3) Parçalanmýþ küçük tarýmsal iþletmeden büyük kolektif
iþletmeye geçiþ olarak, topraðýn ortaklaþa iþlenmesi. Bu sorunun
Sovyet yasalarýndaki konuþ biçimi, sosyalizmin gereklerini karþýlýyor
mu?
Birinci sorun üzerinde, her þeyden önce þu iki temel olguyu
saptamak gerekir: a) 1905 deneyini hesaba katarak (örneðin birinci Rus devriminde tarým sorununu inceleyen yapýtýma bakýyorum),
bolþevikler eþit yararlanma belgisinin ilerici-demokratik, devrimcidemokratik önemini, 1917de Ekim Devriminden önce, bu belgiden
özellikle söz edecek denli belirtmiþlerdir; b) topraðýn toplumsallaþtýrýlmasý yasasýný -ruhu topraktan eþit yararlanma belgisi olan
yasa- uygularken bolþevikler en büyük kesinlik ve açýklýkla bildirmiþlerdir ki: bu fikir bizim fikrimiz deðildir, biz bu belgiye katýlmýyoruz, köylülerin engin çoðunluðunun istemi bu olduðuna göre, onu
uygulamanýn görevimiz olduðuna inanýyoruz. Oysa, emekçilerin
fikir ve istemlerini, emekçilerin kendilerinin býrakmalarý gerekir:
bunlar ne ertelenebilir ne de üzerlerinden atlanabilir. Biz bolþevikler, biz, köylülerin sosyalist belgilere daha çabuk ve elden
geldiðince kolay bir biçimde geçmeleri için, küçük-burjuva belgileri
býrakmalarýna yardýmcý olacaðýz.
Ýþçi devrimine kendi bilimsel çözümlemesi ile [sayfa 96] yardým etmek isteyen bir marksist teorisyen, ilkin, topraktan eþit yararlanma fikrinin, burjuva-demokratik devriminin tamamlanmasý
bakýmýndan devrimci-demokratik bir önem taþýdýðýnýn doðru olup
olmadýðýný yanýtlamalýydý. Sonra, bolþevikler eþit yararlanmaya iliþkin
küçük-burjuva yasayý kendi oylarýnýn katkýsýyla kabul ettirmekte
(ve bu yasaya en büyük bir dürüstlükle uyarken) haklý mýydýlar?
Kautsky , teorik bakýmdan, sorunun düðüm noktasýnýn nerede olduðunu görmesini bile bilememiþtir!
Kautsky eþitlemenin burjuva demokratik devrimdeki ilerici
ve devrimci niteliðini hiçbir zaman çürütemezdi. Bu devrim daha
ileri gidemez. Sonuna deðin gitmekte ne denli ilerlerse, bu devrim
burjuva demokratik çözümlerin y e t e r s i z l i ð i n i , bu çözümler
çerçevesinden çýkma, sosyalizme geçme zorunluluðunu, yýðýnlar
karþýsýnda o denli daha açýk, daha hýzlý ve daha kolay bir biçimde
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gösterir.
Çarlýðý ve büyük toprak sahiplerini yere çalmýþ olan kôylülük,
topraktan yararlanmada eþitlik istiyor, ve burjuva parlamenter cumhuriyetçi devletinden olduðu gibi toprak sahiplerinden de kurtulmuþ
olan köylülerin karþýsýna dünyada hiçbir güç çýkamazdý. Proleterler köylülere: Size ideal kapitalizme deðin eriþmeniz için yardýmcý olacaðýz, diyorlar, çünkü topraktan yararlanmada eþitlik küçük
üretici bakýmýndan idealleþtirilmiþ kapitalizmdir. Ve ayný zamanda, biz size bunun yetersizliðini, topraðýn ortaklaþa iþleniþine geçme zorunluluðunu da göstereceðiz.
Köylülerin savaþýmýnýn proletarya tarafýndan böyle bir yönetiminin doðruluðunu çürütmek için Kautskynin nasýl davranacaðýný
görmek ilginç olurdu.
Ama Kautsky sorunun içinden ustalýkla sýyrýlmayý yeð
tutmuþ....
Sonra, topraða iliþkin yasada, Sovyet iktidarýnýn, birinci plana koyduðu komünlerle birlikleri açýkça yeð tuttuðunu gizleyerek,
Kautsky Alman okurlarýný düpedüz aldatmýþ.
Köylülükle birlikte, burjuva demokratik devrimin sonuna
deðin; köylülüðün yoksul, proleter ve, yarý -proleter [sayfa 97] bölümüyle birlikte, sosyalist devrime doðru ileri! Bolþeviklerin politikasý
bu oldu, ve tek marksist politika da buydu.
Ama en küçük sorunu koymakta yeteneksiz olan Kautsky
þaþýrýyor! Bir yandan, topraktan eþit yararlanma konusunda proleterlerin köylülerden ayrýlmalarý gerektiðini söylemeye cesaret edemiyor, çünkü böyle bir ayrýlmanýn saçmalýðýný seziyor (üstelik,
1905te, henüz dönek deðilken, Kautsky iþçilerle köylülerin baðlaþmasýný, devrimin zafer koþulu olarak, parlak ve açýk bir biçimde
savunmuþtu). Öte yandan, küçük-burjuva eþitliðin sosyalizm açýsýndan ütopyacý ve gerici niteliðini tanýtlayan, ve eþitlik için, eþitleme
için küçük-burjuva savaþýmýn burjuva demokratik devrim açýsýndan
ilerici ve devrimci niteliði üzerinde hiçbir þey söylemeyen menþevik
Maslovun liberal yavanlýklarýný sevgiyle aktarýyor.
Bundan da Kautskynin yapýtýnda sonsuz bir karýþýklýk doðuyor. Kautskynin (1918de) Rus devriminin burjuva niteliði üzerinde direndiðine dikkat edin! Kautsky (1918de) buyuruyor: Bu çerçeveden çýkmayýn! Ve bu ayný Kautsky , küçük-burjuva reformda,
küçük toprak parçalarýnýn yoksul köylülere kiralanmasýnda (yani
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eþitlemeye yaklaþan bir önlemde) bir sosyalizm parçasý (burjuva
devrim için) görüyor!!
Anlayabilen anlasýn!!
Üstelik, Kautsky belli bir partinin gerçek politikasýný hesaba
katmakta da bir hamkafa yeteneksizliði gösteriyor. Toprak sahipleri ve Kadetlerle koalisyon yaparak, gerçekte liberallerin tarým
reformunu ve büyük toprak sahipleri ile uzlaþmayý öðütleyen
menþevik partinin (tanýk: tarým komiteleri üyelerinin tutuklanmalarý ve S. Maslovun yasa tasarýsý) 1917 yýlýndaki g e r ç e k politikasýna gözlerini yumarak, menþevik Maslovdan boþ sözler aktarýyor.
Kautsky, P. Maslovun küçük-burjuva eþitliðin gerici ve ütopyacý niteliði konusundaki sözlerinin, gerçekte, büyük toprak sahiplerinin köylüler tarafýndan devrimci yoldan alaþaðý edilmesi yerine,
köylülerle büyük toprak sahipleri arasýndaki menþevik uzlaþma
(yani köylülerin toprakaðalarý tarafýndan aldatýlmasý) politikasýný
gizlediklerine dikkat etmemiþ. [sayfa 98]
Doðrusu çok iyi bir marksist þu Kaustky!
Bolþevikler burjuva demokratik devrimle sosyalist devrim
arasýnda kesin bir ayrým yapmasýný bilmiþlerdir: birinciyi sonuna
deðin götürerek, kapýyý ikinciye açmýþlardýr. Tek devrimci politika,
tek marksist politika.
Kautsky liberallerin salyasý akan nüktelerini boþuna yineliyor: Küçük köylüler teorik bir propagandanýn etkisi altýnda hiçbir
yerde ve hiçbir zaman kolektif üretime geçmemiþlerdir (s. 50).
Aman ne nükteli!
Hiçbir yerde ve hiçbir zaman büyük bir ülkenin küçük köylüleri proleter bir devletin etkisi altýnda olmamýþlardý.
Hiçbir yerde ve hiçbir zaman küçük köylüler, en sonunda
yoksul köylülerle zengin köylüler arasýnda, aralarýnda yoksullarýn
proleter devlet iktidarýnýn ideolojik, siyasal, iktisadi ve askeri desteðine sahip olduklarý bir iç savaþa deðin giden açýk bir sýnýf savaþýmýnda karar kýlmamýþlardý.
Hiçbir yerde ve hiçbir zaman savaþ, vurguncularla zenginleri bu derecede zenginleþtirmemiþ, ve ayný zamanda köylü yýðýnýný
bu derecede yýkýma uðratmamýþtý.
Proletarya diktatörlüðünün yeni görevlerini düþünmekten bile
korkan Kautsky, köhne düþünceleri yineliyor, eski bir sakýzý çiðneyip
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duruyor.
Ve eðer, sayýn Bay Kautsky, köylülerin küçük üretim için
yeterli aletleri yoksa, ve proleter devlet onlarýn topraðýn ortaklaþa
iþlenmesi için gerekli makineleri saðlamalarýna yardým ediyorsa,
teorik propaganda mýdýr bu?
Topraðýn ulusallaþtýrýlmasý sorununa geçelim. Halkçýlarýmýz,
bütün sol devrimci-sosyalistler de içinde, ülkemizde gerçekleþtirilen
önlemin topraðýn ulusallaþtýrýlmasý olduðunu kabul etmiyorlar; teorik
bir yanlýþlýk yapýyorlar. Tecimsel üretim ve kapitalizm çerçevesinde kaldýðýmýz ölçüde. topraðýn özel mülkiyetini kaldýrmak demek,
onu ulusallaþtýrmak demektir. Toplumsallaþtýrma (sosyalizasyon) sözcüðü yalnýzca bir eðilim, bir isteði, sosyalizme geçiþin hazýrlanmasýný yansýtýr.
Öyleyse, topraðýn ulusallaþtýrýlmasý karþýsýnda [sayfa 99] marksistlerin tutumu ne olmalý!
Kautsky burada da teorik sorunu koymasýný bilmiyor, ya da
-daha kötüsü-, Rus marksistlerinin topraðýn ulusallaþtýrýlmasý,
belediyeleþtirme (büyük çiftlikleri yerel özerk idarelere verme) konusundaki, topraðýn paylaþýlmasý konusundaki eski tartýþmalarýný
bilmesine karþýn -Rus yayýnlarýndan bunun böyle olduðu bilinir-,
sorunun içinden ustalýkla sýyrýlýyor.
Kautsky büyük çiftliklerin devlete geçirilmesi ve küçük parçalar biçiminde yeterli topraðý olmayan köylülere kiralanmasýnýn
bir sosyalizm parçasý gerçekleþtireceðini ileri sürerken marksizme gerçek bir sövgü savuruyor. Bunda sosyalist hiçbir þey olmadýðýný daha önce belirtmiþtik. Dahasý: bunda sonuna deðin götürülmüþ burjuva demokratik devrimle de ilgili hiçbir þey yoktur.
Kautskynin büyük talihsizliði, menþeviklere güvenmiþ olmasýdýr.
Bundan tuhaf bir sonuç çýkmýþ: Devrimimizin burjuva niteliðini savunan ve bolþevikleri sosyalizme gitmeyi düþünmüþ olmakla kýnayan Kautsky, sosyalizm görünüþü altýnda kendisi liberal bir reform
sunuyor, hem de bu reformu toprak mülkiyeti iliþkilerindeki ortaçað
kalýntýlarýnýn toptan yok edilmesine deðin götürmeden! Menþevik
öðütçüleri gibi Kautskynin de, tutarlý bir burjuva demokratik devrimi savunacak yerde, devrimden korkan liberal burjuvazinin savunucusu olduðu ortaya çýkmýþ.
Gerçekten, neden bütün topraklar deðil de, yalnýzca büyük
çiftlikler ulusal mülkiyet durumuna dönüþsün? Liberal burjuvazi

86

V. Ý. Lenin
Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky

bununla eski durumu en çok korumakta (yani devrimde en az
direngenlik) ve bu eski duruma dönme bakýmýndan en büyük
kolaylýðý sürdürmekte baþarý saðlar. Radikal burjuvazi, yani burjuva devrimi sonuna deðin götürmek isteyen burjuvazi, topraðýn
ulusallaþtýrýlmasý belgisini dile getirir.
Çok, çok eski bir çaðda -yirmi yýl kadar önce- Kautsky tarým
sorunu üzerine güzel bir marksist kitap yazmýþtý. Öyleyse Marxýn
bu konu üzerinde söylediklerini, yani topraðýn ulusallaþtýrýlmasýnýn
burjuvazinin tutarlý bir belgisinden baþka bir þey olmadýðýný,41
Kautskynin bilmemesi olanaksýz. Marxýn Rodbertusa karþý polemiðini [sayfa 100] ve topraðýn ulusallaþtýrýlmasýnýn burjuva demokratik
anlamdaki devrimci önemini çarpýcý bir biçimde gösterdiði ArtýDeðer Teorilerindeki parlak açýklamalarýný Kautskynin bilmemesi
olanaksýz.
Kautskynin çok kötü bir rastlantý sonucu öðütçü olarak seçtiði menþevik P. Maslov, Rus köylülerinin bütün topraklarýn (köylülerin topraðý da içinde) ulusallaþtýrýlmasýný onaylayabileceklerini
kabul etmiyordu. Maslovun bu görüþü, belli bir noktaya deðin,
onun mutlak rantý yadsýdýðý ve topraðýn azalan verimliliði yasasýný (ya da Maslovun deyimiyle gerçeðini) kabul ettiði (Marxýn
burjuva eleþtiricilerini yineleyen) özgün teorisine baðlanabilirdi.
Gerçeklikte, daha 1905 devrimi sýrasýnda, Rusya -ortaklaþa
ya da bireysel çalýþan- köylüleri engin çoðunluðunun bütün topraklarýn ulusallaþtýrýlmasýndan yana olduklarý ortaya çýkmýþtý. 1917devrimi bunu doðruladý, ve iktidarýn proletarya tarafýndan alýnmasýndan
sonra, sonuçlandýrdý. Bolþevikler marksizme baðlý kaldýlar: Burjuva
demokratik devrimin üzerinden atlamaya (bizi en küçük bir kanýt
olmaksýzýn bununla suçlayan Kautskyye karþýn) hiç mi hiç çalýþmadýlar. Ýlkin, bolþevikler köylülüðün en radikal, en devrimci, proletaryaya en yakýn burjuva demokrat ideologlarýnýn, gerçekte topraðýn
ulusallaþtýrýlmasý olan þeyi gerçekleþtirmesine yardýmcý oldular. Topraðýn özel mülkiyeti Rusyada daha 26 ekim 1917 günü, yani proleter
sosyalist devrimin daha ilk günü, kaldýrýldý.
Sosyalizme geçmek için en esnek tarým rejiminin kurulmasý
ile ayný zamanda, kapitalizmin geliþmesi bakýmýndan en yetkin temel de iþte böyle atýldý (Kautsky Marxtan kopmadan bunu yadsýyamazdý). Burjuva demokratik bakýmdan, Rus devrimci köylülüðü
daha ileriye gidemez, çünkü bu bakýmdan ulusallaþtýrma ve eþit
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yararlanmadan ne daha ideal , ne de daha radikal (bu bakýmdan) hiçbir þey olamazdý. Bizzat proleter devrimin zaferi sayesinde, köylülüðün burjuva demokratik devrimi gerçekten tamamlamasýna yardým etmiþ olanlar, [sayfa 101] bolþevikler ve yalnýzca bolþeviklerdir. Sosyalist devrime geçiþi kolaylaþtýrmak ve çabuklaþtýrmak
için ellerinden gelenin en çoðunu onlar ancak böyle yapmýþlardýr.
Kautskynin kendisi topraðýn ulusallaþtýrýlmasýnýn sözünü etmeyecek ve (burjuva açýdan) en az devrimci liberal tarým reformunu bir sosyalizm parçasý olarak gösterecek derecede marksizmden uzaklaþýrken, bolþevikleri devrimin burjuva niteliðini anlamamakla suçlayan Kautskynin okurlarýna sunduðu inanýlmaz karýþýklýk
üzerinde, bununla bir kanýya varýlabilir!
Yukarda ortaya attýðýmýz sorunlardan üçüncüsüne geliyoruz. Söz konusu olan þey, Rusyadaki proletarya diktatörlüðünün,
topraðýn ortaklaþa iþlenmesine geçme zorunluluðunu ne ölçüde
hesaba katmýþ olduðunu bilmektir. Kautsky bu konuda da bir düzenbazlýða çok benzeyen bir þey yapýyor: yalnýzca, topraðýn ortaklaþa
iþlenmesine geçiþi öðütleyen bir bolþeviðin tezlerini aktarýyor. Bu
tezlerden birini aktardýktan sonra da, teorisyenimiz bir zafer havasýyla haykýrýyor:
Ne yazýk ki, bir görevin ilan edilmesi olgusu, henüz o
görevin yerine getirildiði anlamýna gelmez. Rusyadaki kolektif tarým, þimdilik, henüz kaðýt üzerinde kalmaya mahkum. Henüz hiçbir yerde ve hiçbir zaman küçük köylüler
kolektif üretime teorik bir propaganda etkisiyle geçmemiþlerdir (s. 50).

Henüz hiçbir yerde ve hiçbir zaman Kautskynin yaptýðý yazýnsal dalavereye eþit bir yazýnsal dalavere olmamýþtýr. Kautsky
tezleri aktarýyor, ama Sovyet iktidarýnýn yasasý üzerine hiçbir þey
söylemiyor. Teorik propagandadan söz ediyor, ama iþyerlerini ve
metalarý elinde tutan proleter devlet iktidarý üzerine hiçbir þey söylemiyor! Marksist Kautskynin, Tarým Sorununda küçük köylüleri
aþama aþama sosyalizme götürmek için proleter devletin elinde
bulunan olanaklar üzerine 1899da bütün yazdýklarýný, dönek Kautsky 1918de unutmuþ.
Gerçi devlet tarafýndan desteklenen birkaç yüz tarým komünü ve Sovyet iþletmesi (yani iþçi birlikleri tarafýndan devlet hesabýna iþlenen büyük çiftlikler) çok þey sayýlmaz. Ama Kautskynin bu
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olgu üzerindeki dilsizliðine de eleþtiri denebilir mi? [sayfa 102]
Topraðýn Rusyada proletarya diktatörlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen ulusallaþtýrýlmasý, hatta karþý-devrimin zaferinin bizi ulusallaþtýrmadan paylaþýma döndürebileceði durum bakýmýndan bile
(1905 devriminde markistlerin tarým programý konusundaki bir
kitapçýkta, ben bu olasýlýðý özel olarak çözümlemiþtim), burjuva
demokratik devrimin tamamlanmasýný en iyi güvence altýna almýþtýr.
Ayrýca, topraðýn ulusallaþtýrýlmasý, proleter devlete, tarýmda sosyalizme geçmek için en büyük olanaklarý da saðlamýþtýr.
Özetleyelim: Kautsky bize, teori konusunda, inanýlmaz bir
yamalý bohça sunuyor ve marksizmden büsbütün ayrýlýyor; pratikte, burjuvazi ve burjuva reformizmi karþýsýndaki uþaklýðýný sergiliyor. Doðrusu güzel eleþtiri!
*
Kautsky sanayiin iktisadi çözümlemesine þu görkemli düþünceyle baþlýyor:
Rusyada büyük bir kapitalist sanayi var. Sosyalist üretimi
bu temel üzerine kurmak olanaklý olmaz mýydý? Eðer sosyalizm,
her birini ayrý ayný iþletmek için falanca maden ocaklarý ve fabrikalarýn iþçiler tarafýndan mülk edinilmesine dayansaydý, bu düþünülebilirdi (s. 52). Tam þu satýrlarý yazdýðým sýrada, 5 aðustos günü,
bana Leninin 2 aðustosta yaptýðý bir konuþma konusunda bilgi
verdiler: Lenin bu konuþmada þöyle diyormuþ. Ýþçiler fabrikalarý
ellerinde sýmsýký tutuyor, ve köylüler topraðý toprak sahiplerine geri
vermeyecekler. Fabrika iþçilere, toprak köylülere belgisi þimdiye
deðin sosyal-demokrat deðil, anarko-sendikalist bir istem olmuþtu
(s. 52-53).
Eskiden Kautskyye -haklý olarak- saygý duyan Rus iþçilerinin,
burjuvaziye geçmiþ bulunan bu döneðin yöntemlerini anlayabilmeleri için, bu parçayý tam olarak aktardýk.
Düþünün biraz: 5 aðustos günü, Rusyada fabrikalarýn ulusallaþtýrýlmasý üzerine yýðýnla kararname var, ve iþçi!er bu fabrikalarýn
hiçbirini mülk edinmemiþ, ama hepsi de Cumhuriyetin mülkü
durumuna gelmiþken, [sayfa 103] 5 aðustos günü, Kautsky, konuþmanýn
bir tümcesinin açýkça dürüstlükten uzak bir yorumuna dayanarak,
kendi Alman okurlarýnýn kafasýna, Rusyada fabrikalarýn bireysel
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olarak iþçilere verildikleri fikrini aþýlýyor! Bundan sonra, onlarca ve
onlarca satýr boyunca, Kautsky fabrikalarýn iþçilere ayrý ayrý verilmemesi gerektiðini yineleyip duruyor!
Bu bir eleþtiri deðil, ama iþçi devrimine kara çalmak için
kapitalistler tarafýndan kiralanmýþ bir burjuvazi uþaðý davranýþýdýr.
Fabrikalarý devlete, ya da komüne, ya da tüketim topluluklarýna vermek gerek, diye yazýyor Kautsky, durmadan. Ve en sonunda
da, ekliyor:
Þimdi Rusyada izlenmeye çalýþýlan yol da, iþte bu... Þimdi!!
Ne demek bu? Aðustosta mý? Kautsky kendi Steinleri, Akselrodlarý
ya da Rus burjuvazisinden öbür dostlarýndan, kendisine fabrikalar
üzerine hiç olmazsa bir kararname çevirmelerini isteyemez miydi?

Nereye deðin gidildi, henüz bilinmiyor, Sovyet Cumhuriyetinin bu yaný her ne olursa olsun bizim için son derece
ilginç, ama ne yazýk ki, henüz tamamen karanlýklar içinde
yüzüyor. Gerçi kararname az deðil... [Öyle olduðu için Kautsky içeriklerini bilmiyor ya da okurlarýndan gizliyor!], ama
bu kararnamelerin sonucu üzerine kesin bilgiler yok. Geniþ,
ayrýntýlý, güvenilir ve sabit bilgi veren istatistikler olmadýkça,
sosyalist üretim olanaksýzdýr. Sovyet Cumhuriyetinin þimdiye
deðin yapmadýðý da, iþte budur. Sovyet Cumhuriyetinin iktisadi faaliyeti konusunda öðrendiklerimiz, son derece çeliþik
ve doðrulanmasý olanaksýz þeyler. Diktatörlüðün, demokrasinin ezilmesinin sonuçlarýndan biri de, bu. Ne basýn özgürlüðü var, ne konuþma özgürlüðü... (s. 53).

Ýþte tarih böyle yazýlýyor! Kautsky iþçilere geçen fabrikalar
konusundaki bilgileri, kapitalistlerin ve Dutov yandaþlarýnýn özgür basýnýndan alabilirdi... Sýnýflar üstünde yer almýþ bulunan bu
ciddi bilgin, doðrusu pek hoþ! Kautsky fabrikalarýn yalnýzca, Cumhuriyete verildiklerini, Sovyetler iktidarýnýn bir organý, özellikle iþçi
sendikalarý delegelerinden oluþan Yüksek Ulusal Ýktisat Konseyi
tarafýndan yönetildiklerini gösteren sayýsýz olgu konusunda hiçbir
þey bilmek istemiyor. Direnerek, kavanoz içindeki adamýn ayak
diretmesiyle: Barýþçýl, [sayfa 104] iç savaþsýz, diktatörlüksüz, iyi istatistikli bir demokrasi verin bana, diye yinelemekten baþka bir þey
yapmýyor. (Sovyet Cumhuriyeti. Rusyanýn en iyi istatistikçilerinden
oluþan bir istatistik servisi kurdu, ama ideal bir istatistiðin hemencecik elde edilmesinin olanaksýz olduðunu söylemek gereksiz.) Kýsaca söylemek gerekirse, devrimsiz, çetin savaþýmsýz, zorsuz bir
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devrim, Kautsky iþte bunu istiyor. Sanki iþçiler ile patronlar arasýnda öfkelerin zincirden boþanmadýðý bir grev isteniyormuþ gibi. Böyle
bir sosyalisti herhangi bir liberal memurdan ayýrmanýn yolunu
bulun bakalým!
Ve, bu somut gereçlere dayanan, yani sayýsýz olguyu tam
bir önemsemeyiþle es geçerek. Kautsky bitiriyor:
Rus proletaryasýnýn, kararnameler konusunda deðil, ama
gerçek pratik kazanýmlar konusunda, Sovyetler Cumhuriyetinde, Sovyetlerde olduðu gibi, bir baþka renkten de olsa,
sosyalistlerin aðýr bastýklarý Kurucu Mecliste elde edeceklerinden daha çoðunu elde etmiþ olduðu çok kuþkuludur.

Bir inci, deðil mi? Kautsky hayranlarýna, bu büyük sözü, Rus
iþçileri arasýnda elden geldiðince geniþ bir biçimde daðýtmalarýný
öðütleriz. Gerçekte, Kautsky , siyasal çöküntüsü üzerine bundan
daha iyi bir kanýt gösteremezdi; Kerenski de bir sosyalist idi, iþçi
yoldaþlar, yalnýzca bir baþka renkten! Tarihçi Kautsky, sað devrimci-sosyalistler ile menþeviklerin kendilerine mal ettikleri sýfatla, sanla yetiniyor. Kerenski döneminde menþeviklerle sað devrimci-sosyalistlerin, burjuvazinin emperyalist politikasý ve soygunculuklarýný desteklediklerini gösteren olgulara gelince, tarihçi Kautsky
onlardan sôz edildiðini duymak istemiyor. Kurucu Meclis, çoðunluðu, tam da bu emperyalist savaþ ve burjuvazi diktatörlüðü kahramanlarýna vermiþmiþ, o, kibarca bunun hiç sözünü etmeden geçiyor. Ve bir iktisadi çözümleme savýndaki þey de, iþte bu!..
Bitirmek için, iþte bu iktisadi çözümlemeden bir örnek
daha: [sayfa 105]
... Dokuz ay yaþadýktan sonra, Sovyet Cumhuriyeti, genel refahý yaygýnlaþtýracak yerde, kendini genel sefaletin nereden geldiðini açýklamak zorunda gördü (s. 41).

Kadetler bizi bu tür düþüncelere alýþtýrmýþlardý. Rusyada
burjuvazinin bütün uþaklarý, iþte böyle düþünüyor. Öyleyse bize,
diyorlar, dört yýllýk yýkýcý savaþ sonunda, yabancý sermaye burjuvazinin Rusyadaki baltalama ve ayaklanmalarýný bütün araçlarla desteklerken, dokuz ay sonra genel refahý verin. Gerçekte, Kautsky ile
karþý-devrimi bir burjuva arasýnda artýk hiçbir fark yok, bir farkýn izi
bile yok. Sosyalizme uydurulmuþ tatlý sözler, Rusyadaki Kornilov, Dutov ve Krasnov yandaþlarýnýn kabaca, kem küm etmeden,
yapmacýksýz bir biçimde söylediklerini yineliyorlar.
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Bu satýrlar 9 kasým 1918 günü yazýlmýþtý. 9-10 kasým gecesi,
Almanyadan, ilkin iktidarýn iþçi ve asker vekilleri Sovyetlerinin ellerine geçtiði Kiel ile öbür kuzey ve kýyý kentlerinde, sonra da gene
Sovyetin iktidarý ele aldýðý Berlinde muzaffer bir devrimin baþladýðý
haberi geliyordu.
Kautsky ye proleter devrim konusundaki broþürümü tamamlamak için yazmam gereken sonuç böylece gereksiz bir duruma
geliyor. [sayfa 106]
10 Kasým 1918
V. Lénine, OEuvres,
Paris-Moscou, t. 28
pp. 235-329
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KURUCU MECLÝS ÜZERÝNE TEZLER

1. Devrimci sosyal-demokrasinin Kurucu Meclisin toplantýya
çaðrýlmasýný kendi programýna yazmasý son derece haklý idi. Çünkü o, burjuva cumhuriyette, demokrasinin en yüksek biçimidir, ve
çünkü Kerenski tarafýndan yönetilen emperyalist cumhuriyet, ön
parlamentoyu kurarak. seçimlerin bu tahrifini ve demokrasiye karþý
bu saldýrýlar dizisi hazýrlýyordu.
2. Kurucu Meclisin toplantýya çaðrýlmasýný isterken, devrimci
sosyal-demokrasi, daha 1917 devriminin baþýndan beri, Sovyetler
Cumhuriyetinin, Kurucu Meclis ile birlikte alýþýlmýþ burjuva cumhuriyeti biçiminden daha yüksek bu demokrasi biçimi olduðunu
birçok kez belirtmiþti.
3. Burjuva rejimden sosyalist rejime geçmek için, proletarya
diktatörlüðünü korumak için. (iþçi, asker ve köylü vekilleri) Sovyetler Cumhuriyeti, yalnýzca demokratik kurumlarýn (bu Kurucu Meclis ile taçlandýrýlmýþ olaðan burjuva cumhuriyetine göre) daha
yüksek bu biçimi deðil, ama sosyalizme en acýsýz geçiþi saðlamaya yetenekli tek biçimdi de. [sayfa 107]
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4. Bizim devrimimizde, Kurucu Meclis, 1917 ekim ortasýnda
sunulmuþ olan listelere göre, bu meclis seçimleri ile, genel olarak
halkýn ve özel olarak da emekçi yýðýnlarýn iradesinin gerçek ifadesinin olanaksýz kýlýndýðý koþullar içinde toplantýya çaðrýlmýþtýr.
5. Ýlkin, nispi temsil, halkýn iradesini, ancak partiler tarafýndan sunulmuþ bulunan listeler, halkýn bu listeler tarafýndan yansýtýlan siyasal kümelenmeler içindeki fiili daðýlýmýna gerçekten uygun
düþtüðü zaman doðru bir biçimde dile getirir. Oysa, bizde, mayýstan ekime deðin, halk içinde, özellikle köylüler arasýnda en çok
yandaþý olan partinin, Devrimci-Sosyalistler Partisinin, 1917 ekimi
ortasýnda tek Kurucu Meclis listeleri sunmuþ, ama 1917 kasýmýnda, Kurucu Meclis seçimlerinden sonra ve bu Meclisin toplantýya
çaðrýlmasýndan önce, bölündüðü biliniyor.
Sonuç olarak, hatta biçimsel bakýmdan bile, Kurucu Meclisin bileþimi seçmenler yýðýnýnýn iradesine uymaz ve uyamaz.
6. Bir yanda halk iradesi ve hele emekçi sýnýflar iradesi ile,
öte yanda Kurucu Meclisin bileþimi arasýndaki ayrýlýðýn, biçimsel
ya da hukuksal deðil, ama toplumsal ve iktisadi daha da önemli
bir baþka nedeni, sýnýfsal bir nedeni de, Kurucu Meclis seçimlerinin, halkýn engin çoðunluðu, 25 ekim 1917 günü, yani Kurucu Meclis aday listesinin sunulmasýndan sonra baþlamýþ olan Ekim Devriminin, proleter ve köylü Sovyet devriminin tüm geniþlik ve tüm
anlamýný henüz bilemeyeceði bir sýrada yapýlmýþ olmasýdýr.
7. Ekim Devrimi, iktidarý Sovyetler için fethederek, siyasal
üstünlüðü proletarya ve yoksul köylülüðe aktarmak üzere burjuvaziden söküp alarak, gözlerimiz önünde geliþmesinin ardýþýk (mütevali) evreleri içinden geçiyor.
8. Ekim Devrimi, baþkentte 24-25 ekim zaferi ile, Rusya Ýþçi
ve Asker Vekilleri Sovyetleri II. Kongresi, proleterlerin ve köylülüðün siyasal bakýmdan en etkin bölümünün bu öncüsü, üstünlüðü
Bolþevik Partiye verdiði ve onu iktidara geçirdiði sýrada baþladý.
[sayfa 108]

9. Devrim daha sonra, kasým ve aralýk aylarý boyunca, tüm
ordu ve köylülük yýðýnýna yayýldý; devrimin aþýlmýþ bir evresini, burjuvazi ile uyuþma dönemini, devrimin proleter deðil burjuva evresini temsil eden, bu nedenle de daha derin ve daha geniþ halk
yýðýnlarýnýn tepkisi altýnda, alaný ister istemez býrakacak olan eski
yönetici örgenliklerin (Askeri Komiteler, Köylü Komiteleri, Rusya
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Köylü Vekilleri Sovyetleri Merkez Yürütme Komitesi vb.) görevden
alýnma ve yenilenmeleri, özellikle bunu açýða vurur.
10. Sömürülen yýðýnlarýn kendi örgütlerinin yönetici merkezlerini yenilemek için bu güçlü hareketi 1917 aralýðý ortasýnda
bugün de sürüyor, ve çalýþmalarý sürmekte olan Demiryolcular Kongresi, bu hareketin bir evresidir.
11. Demek ki, Rusyada savaþým durumundaki sýnýf güçlerinin kümelenmesi, 1917 kasým ve aralýðýnda, partiler tarafýndan 1917
ekimi ortasýnda sunulan Kurucu Meclis aday listelerinde anlatýmýný bulabilen kümelenmeden çok farklýdýr.
12. Son Ukrayna (kýsmen de Finlandiya, Beyaz Rusya ve
Kafkasya) olaylarý da, bir yanda Ukrayna Radasýnýn, Finlandiya Diyetinin vb. burjuva milliyetçiliði ile, öte yanda Sovyetler iktidarý, bu
ulusal cumhuriyetlerin her birindeki proleter ve köylü devrim arasýndaki savaþýmda ortaya çýkan yeni bir sýnýf güçleri kümelenmesini
gösterir.
13. En sonu, Kadetlerin ve kaledincilerin Sovyetler iktidarýna
karþý, iþçi ve köylü hükümetine karþý, karþý-devrimci ayaklanmasý
ile baþlayan iç savaþ, sýnýflar savaþýmýný son derece kýzýþtýrdý, ve
tarihin Rusya halklarýnýn karþýsýna, ve en baþta da onun iþçi sýnýfý
ve köylülüðünün karþýsýna koyduðu en güç sorunlarýn biçimsel
demokratik bir yoldan çözümünün tüm olanaðýný yok etti.
14. Proleter ve köylü devrimini, yalnýz iþçi ve köylülerin, (Kadetler ile kaledincilerin hareketinde anlatýmýný bulan) burjuvalar
ve toprak sahiplerinin ayaklanmasý üzerindeki tam zaferi, yalnýz
bu köleciler ayaklanmasýnýn acýmasýz askeri ezilmesi kurtarabilir.
Olaylarýn akýþý [sayfa 109] ve sýnýflar savaþýmýnýn devrim içindeki
geliþmesi, ne iþçi ve köylü devriminin kazanýlmasýný, ne Sovyetler
iktidarýný, ne de Rusya Ýþçi ve Asker Vekilleri Sovyetleri II. Kongresinin, Rusya Köylü Vekilleri II. Kongresinin vb. kararlarýný hesaba
katan tüm iktidar Kurucu Meclise belgisinin, pratik olarak Kadetlerin, kalendincilerin ve suç ortaklarýnýn belgisi durumuna gelmesi
sonucunu verdi. Eðer Sovyetler iktidarýndan ayrýlýrsa, Kurucu Meclisin kesin olarak siyasal ölüme mahkum olacaðýný tüm halk anladý.
15. Barýþ sorunu, halk yaþamýnýn en duyarlý sorunlarýndan
biridir. Barýþ için gerçekten devrimci savaþým Rusyada ancak 25
Ekim Devriminin zaferinden sonra giriþildi, ve gizli antlaþmalarýn
yayýnlanmasý, bir ateþkes imzalanmasý ve ilhaksýz ve tazminatsýz
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genel bir barýþ ereðiyle genel görüþmelerin baþlangýcý, bu zaferin
ilk meyveleri oldu.
Barýþ için devrimci bir savaþým politikasýnýn uygulandýðýný
görme ve bunun sonuçlarýný irdeleme olanaðýna, tamamen ve açýkça, geniþ halk yýðýnlarý ancak bugün gerçekten sahip bulunuyor.
Kurucu Meclis seçimleri sýrasýnda, halk yýðýnlarý bu olanaktan
yoksundular.
Savaþýn durdurulmasý konusunda, Kurucu Meclisin bileþimi
ile halkýn gerçek iradesi arasýnda, ayrýlýðýn bu yönden de kaçýnýlmaz olduðu açýktýr.
16. Bu olaylarýn tümünden, burjuvazinin egemenliði altýnda,
proleter ve köylü devriminden önce varolan partilerin listelerine
göre toplantýya çaðrýlan Kurucu Meclisin, 25 ekim günü burjuvaziye karþý sosyalist devrimi baþlatan emekçi ve sömürülen sýnýflarýn
irade ve çýkarlarý ile zorunlu olarak uyuþmazlýða düþtüðü sonucu
çýkar. Kurucu Meclisin biçimsel haklarý, hatta, yalnýzca Kurucu Meclis yasasýnýn halka kendi vekillerini görevden alma ve ne zaman
olursa olsun yeni seçimler yapma hakkýný tanýmama sonucu
bozulmuþ olmasa bile, bu devrimin çýkarlarýnýn Kurucu Meclisin
biçimsel haklarýndan aðýt basmasý doðaldýr. [sayfa 110]
17. Sýnýflar savaþýmýný ve iç savaþý hesaba katmaksýzýn, Kurucu Meclisi alýþýlmýþ burjuva demokrasi çerçevesinde, salt biçimsel, hukuksal bir bakýþ açýsýndan düþünmek yolundaki, dolaysýz ya
da dolaylý her giriþim, proletarya davasýna ihanet etmek ve burjuvazinin bakýþ açýsýný benimsemek demektir. Ekim ayaklanmasýný
ve proletarya diktatörlüðünün görevlerini kendi öz deðerleri ile
deðerlendirememiþ bazý bolþevik yöneticilerin düþtükleri bu yanýlgýya karþý herkesi ve herkesi uyarmak, - devrimci sosyal-demokrasinin kaçýnýlmaz ödevi iþte budur.
18. Bir yanda Kurucu Meclis seçimleri, öte yanda da halk
iradesi ve, emekçi ve sömürülen sýnýflarýn çýkarlarý arasýndaki uyuþmazlýktan doðan bunalýmý tek acýsýz çözme þansý; yani Kurucu
Meclis seçimleri yapma hakkýnýn halk tarafýndan elden geldiðince
en geniþ ve en çabuk bir biçimde gerçekleþtirilmesi, Merkez Yürütme Komitesinin bu yeni seçimlere iliþkin yasasýna Kurucu Meclisin
katýlmasý, Kurucu Meclisin Sovyetler iktidarýný, Sovyet devrimini,
onun barýþa, topraða ve iþçi denetimine iliþkin politikasýný, bu Meclisin Kadet ve kaledinci karþý-devrim düþmanlarý kampýna kesin
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katýlmasýný çekincesiz kabul eden bir bildirgesidir.
19. Yoksa Kurucu Meclis yöresinde açýlmýþ bulunan bunalým, ancak devrimci yoldan, Kadetler ve Kaledin karþý-devriminin
ileri süreceði belgiler ve kurumlar ne olursa olsun (hatta Kurucu
Meclis üyesi niteliði de olsa), ancak bu karþý-devrimi cezalandýrmak için Sovyetler iktidarýnýn alacaðý en gözüpek, en tez, en sert
ve en kararlý devrimci önlemler ile sona erdirilebilir. Bu savaþýmda,
Sovyetler iktidarýnýn ellerini baðlama yolundaki her giriþim, karþýdevrimi kolaylaþtýrmak demektir. [sayfa 111]
11 ya da 12 (24 ya da 25)
Aralýk 1917de yazýlmýþtýr.
26 (13) Aralýk 1917 günü
Pravdanýn 213. sayýsýnda
yayýnlanmýþtýr.
V. Lenine,
uvres, Paris-Moscou, t. 26,
pp. 397-401
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VANDERVELDEÝN DEVLET ÜZERÝNE
YENÝ BÝR KÝTABI

VANDERVELDEÝN Devlete Karþý Sosyalizm (Paris 1918)
baþlýklý kitabýný okumak, bana ancak Kautskynin kitabýný okuduktan sonra nasip oldu. Bu iki kitabýn karþýlaþtýrýlmasý kendiliðinden
gerekiyor. Kautsky II. Enternasyonalin (1889-1914) ideolojik önderidir: Vandervelde ise, uluslararasý sosyalist Büro43 baþkaný niteliðiyle, resmi temsilcisi. Her ikisi de II. Enternasyonalin tam batkýsýný
simgelerler; bu batkýyý, kendi öz batký ve burjuvazi saflarýna
geçiþlerini, bilgince, deneyli gazetecilerin tüm ustalýðýyla, her ikisi de marksist sözlerle gizlerler. Biri aðýr, soyut Alman oportünizminde neyin tipik olduðunu bize çarpýcý bir biçimde gösterir, ve
burjuvazi için kabul edilmez ne varsa çýkarýp atarak, marksizmi
göz göre göre çarpýtýr. Öbürü Latince kökenli diller (romane) türünün - belli bir ölçüde Batý Avrupa türünün (Almanyanýn batýsýnda
bulunduðu anlamýnda) de denebilir-, egemen oportünizm temsilcisidir. Daha esnek, daha hafif, ve bu ayný özsel davranýþla marksizmi daha ince bir biçimde çarpýtan tür.
Her ikisi de Marxýn hem devlet öðretisini [sayfa 112] bozuyor-
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lar, hem de proletarya diktatörlüðü öðretisini; bu iþi yaparken Vandervelde daha çok birinci soruna önem veriyor, Kautsky ikinci
soruna. Her iki sorun arasýnda varolan sýký, çözülmez baðlýlýðý, her
ikisi de gölgelendiriyor. Her ikisi de sözde devrimci ve marksist,
gerçekte dönek: devrimden kaçýnmak için ellerinden gelen çabayý
gösteriyorlar. Marx ile Engelsin tüm yapýtýný esinleyen ve gerçek
sosyalizmi onun burjuva karikatüründen ayýrdeden þeyden, yani
reformist görevler ile çatýþan devrim çözümlemesinden, reformist
taktikle çatýþan devrimci taktik çözümlemesinden, proletaryanýn,
burjuvazinin emperyalist aþýrý kâr ve aþýrý vurgunun bir parçasýný
burjuvaziyle paylaþan büyük devletler proletaryasýnýn rolü ile çatýþan, ücretli kölelik rejim, sistem ya da düzeninin yok edilmesindeki rolünün çözümlemesinden, ne birinde en küçük bir iz var, ne
de öbüründe.
Bu deðerlendirmeyi desteklemek için, iþte Vanderveldein
temel açýklamalarýndan birkaçý.
Týpký Kautsky gibi, Vandervelde de Marx ve Engelsi aþýrý bir
çabayla anýyor. Ve Kautsky gibi, Marx ile Engelsten, burjuvazi için
kesinlikle kabul edilmez olan, devrimciyi reformistten ayýrt eden
þeyler dýþýnda, istenen her þeyi alýntýlýyor. Siyasal iktidarýn proletarya tarafýndan fethine iliþkin olarak istenen her þeyi; çünkü pratik
olarak sorun salt parlamenter bir çerçeve içine kapatýlmýþ bulunuyor. Marx ile Engels, Komün deneyinden sonra, kýsmen eskimiþ
bulunan Komünist Manifestoyu, iþçi sýnýfýnýn yalnýzca hazýr devlet
makinesini ele geçirmekle yetinemeyeceði, onu yýkmasý gerektiði
gerçeðinin açýklanmasý ile tamamlamayý istedikleri denli zorunlu
görmüþ olsunlar, bu konuda tek söz yok! Kautsky gibi Vandervelde
de, sanki aralarýnda anlaþmýþlar gibi, proleter devrim deneyinde
varolan en özsel þeyin ta kendisini, proleter devrimi burjuva reformlardan ayýran þeyin ta kendisini tam bir susku ile geçiþtiriyor.
Kautsky gibi, Vandervelde de, proletarya diktatörlüðünden,
ondan kaçýnmak için söz eder. Kautsky bu iþi incelikten uzak çarpýtmalardan yararlanarak yapmýþ. [sayfa 113] Vandervelde iþin içinden
daha ince bir biçimde sýyrýlýyor. Siyasal iktidarýn proletarya tarafýndan fethi konusundaki dördüncü paragrafta, b bölümünü
proletaryanýn kolektif diktatörlüðü sorununa ayýrýyor, Marx ve
Engelsi anýyor (yineliyorum: en özsel olanla, burjuva demokrasinin eski devlet makinesinin yýkýlmasý ile ilgili olan þeyin ta kendisi-
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ni es geçerek), ve þu sonuca varýyor:

... Sosyalist çevrelerde toplumsal devrim üzerine genel
olarak ileri sürülen fikir, gerçekte budur: Bu kez artýk bir tek
noktada deðil, ama kapitalist dünyanýn baþlýca merkezlerinde zafer kazanmýþ yeni bir Komün.
Varsayým; ama savaþ sonrasýnýn, birçok ülkede, görülmemiþ sýnýf karþýtlýklarý ve toplumsal sarsýntýlarla karþý karþýya
kalacaðýnýn ortaya çýktýðý þu sýralarda hiç de olasý dýþý olmayan
bir varsayým.
Ancak, eðer Paris Komününün baþarýsýzlýðý -Rus devriminin güçlüklerinden ayrý olarak- bir þey tanýtlýyorsa, bu da
proletarya koþullarýn eline düþüreceði iktidarý kullanmaya
yeterince hazýr olmadýðý sürece, kapitalist rejimi yenmenin
olanaksýzlýðýdýr (s. 73).

Ve iþin özüyle ilgili olarak baþka hiç, ama hiçbir þey yok!
Ýþte II. Enternasyonalin önderleri ve temsilcileri! 1912de, 1914
yýlýnda patlak verecek olan savaþ ile tehlikesini açýkça gösterdikleri
proleter devrim arasýndaki baðdan kesin olarak söz ettikleri Basel
Bildirgesini imzalýyorlar. Ve savaþ gelip çattýðý ve ortaya devrimci
bir durum çýktýðý zaman da, bu Kautskyler ve bu Vanderveldeler,
devrimden kaçmaya baþlýyorlar. Komün tipi bir devrimin, inanýlmaz olmayan bir varsayýmdan baþka bir þey olmadýðýný düþünün!
Kautskynin Sovyetlerin Avrupadaki olanaklý rolü üzerindeki açýklamasýna tamamen benzer bir açýklama.
Ama bu düþünce, bugün yeni komünün inanýlmaz olmadýðýný, Sovyetlerin oynayacak büyük bir rolü olacaðýný vb. kuþkusuz
kabul edecek her bilgili liberalin düþüncesidir. Proleter devrimci,
liberalden, teorisyen olarak, Komün ile Sovyetlerin devlet tipi olmak
bakýmýndan taþýdýklarý yeni anlamýn ta kendisini çözümlemesi ile
ayrýlýr. Vandervelde, Komün deneyini çözümlerken, Marx ile Engelsin bu konuda ayrýntýlý bir biçimde açýkladýklarý her þeyi suskuyla
geçiþtiriyor. [sayfa 114]
Pratisyen olarak, politikacý olarak, marksist birinin þimdi bu
(Komün tipi, Sovyetler tipi, ya da diyelim bir üçüncü tip) proleter
devrim zorunluluðunu gösterme, ona hazýrlanma zorunluluðunu
açýklama, yýðýnlar içinde devrim yararýna propaganda yapma, devrime karþý küçük-burjuva önyargýlarý çürütme vb. görevinden ancak sosyalizm hainlerinin yan çizebileceklerini ortaya koymasý gerekirdi.
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Ne Kautsky yapýyor bunu, ne de Vandervelde; çünkü kendileri, iþçiler arasýnda sosyalist ve marksist ünlerini sürdürmek isteyen sosyalizm hainlerinden baþka bir þey deðiller.
Sorunun teorik yönünü düþünün.
Devlet, demokratik cumhuriyette de, bir sýnýfýn bir baþka
sýnýfý bir bastýrma makinesinden baþka bir þey deðildir. Kautsky bu
gerçeði biliyor, kabul ediyor, paylaþýyor onu, ama... büyük sorunun
içinden, proletaryanýn bastýrmasý gereken sýnýfýn hangisi olduðu,
proleter devleti kurduktan sonra proletaryanýn bu iþi neden ve hangi
araçlarla yapmasý gerektiði sorununun içinden de ustalýkla sýyrýlýyor.
Vandervelde marksizmin bu temel tezini biliyor, kabul ediyor, paylaþýyor ve (kitabýnýn 72. sayfasýnda) sözünü ediyor, ama...
(kapitalist baylar için) hoþ olmayan þu: sömürücülerin direncinin
bastýrýlmasý konusunda da aðzýndan tek söz çýkmýyor!!
Vandervelde de, Kautsky gibi, bu hoþ olmayan konuyu
suskuyla geçiþtiriyor. Ve döneklikleri de iþte buna dayanýyor.
Vandervelde de Kautsky gibi, diyalektik yerine seçmeciliði
(eklektizm) geçirme sanatýnda ustalýk derecesine yükselmiþ. Her
þeyi kabul ederken kabul etmeksizin kabul etmeli. Bir yandan devletten bir ulus topluluðu anlaþýlabilir (Littré sözlüðüne bakýnýz, bilimsel yapýt, söyleyecek söz yok,- Vanderveldein kitabýnda s.
87); öte yandan, devletten hükümet anlaþýlabilir (ayný yerde). Bu
büyük bilgin yavanlýðýný, Vandervelde, Marxtan yaptýðý alýntýlarýn
yaný sýra, onaylayarak yineliyor.
Devlet sözcüðünün marksist anlamý alýþýlmýþ [sayfa 115] anlamýndan ayrýlýr, diye yazýyor Vandervelde. Öyleyse yanlýþ anlamalar
olanaklýdýr. Devlet, Marx ve Engelste, geniþ anlamda devlet, yönetim organý devlet, topluluðun genel çýkarlarýnýn temsilcisi devlet
deðildir. Ýktidar-devlet, otorite organý devlet, bir sýnýfýn bir baþka
sýnýf üzerindeki egemenlik aleti devlettir (Vandervelde, s. 75- 76).
Ýþte Vanderveldein üslupu, Kautskyninkinden çok az farklý
ve özünde ona özdeþ bir üslup. Diyalektik, bir karþýttan bir baþka
karþýta geçiþin nasýl olduðunu açýklayarak ve bunalýmlarýn tarihteki rolünü göstererek, mutlak gerçekleri (hakikatleri) yadsýr. Seçmeci (eklektik) ise, kendi devrim yerine ara aþama/arý geçirme
küçük-burjuva hamkafa isteðini el altýndan sokuþturu vermek için,
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çok kesin olurlamalar istemez.
Kapitalistler sýnýfýnýn egemenlik organý devletle, proletaryanýn egemenlik organý devlet arasýndaki ara aþamalar, burjuvaziyi
alaþaðý etmeye ve onun devlet makinesini kýrmaya, yýkmaya dayanan devrimin ta kendisiymiþ,- Kautskyler ve Vanderveldeler bunu
gizliyorlar.
Burjuvazi diktatörlüðünün yerine birtek sýnýfýn, proletaryanýn diktatörlüðünün geçmesi gerekirmiþ; devrimin ara aþamalarýndan sonra proleter devletin aþama aþama solma ara aþamalarý
gelirmiþ, Kautskyler ve Vanderveldeler bunun üstünü örtüyorlar.
Siyasal döneklikleri, iþte buna dayanýyor.
Teorik olarak, felsefi olarak, diyalektiði yerine seçmecilik ve
safsatacýlýðýn geçmesi, iþte buna dayanýyor. Diyalektik, somut ve
devrimcidir. O, bir sýnýfýn diktatörlüðünden bir baþka sýnýfýn diktatörlüðüne geçiþi, demokratik proleter devletin devlet olmayana
geçiþinden (devletin solmasý) ayýrýr. Kautskyler ile Vanderveldelerin seçmecilik ve safsatacýlýðý, burjuvaziye yaranmak için, [sayfa
116] sýnýflar savaþýmý yerine içine devrimin yadsýnmasýnýn sokulabileceði (ve çaðýmýz resmi sosyal-demokratlarýnýn onda dokuzunun
soktuklarý) genel geçiþ fikrini geçirerek, sýnýflar savaþýmýnda somut
ve kesin olan ne varsa el çabukluðuna getirir!
Vandervelde, seçmeci ve safsatacý olarak, Kautskyden biraz daha usta, biraz daha incedir, çünkü: dar anlamda devletten,
geniþ anlamda devlete geçiþ sözü yardýmýyla, devrimin bütün
sorunlarýna, ne olurlarsa olsunlar, ustalýkla yan çizilebilir; devrimle
reform arasýnda, hatta marksistle liberal arasýnda varolan tüm farka, ustalýkla yan çizilebilir. Çünkü, bu genel anlamdaki ara aþamalarý genel olarak yadsýmayý hangi bilgili Avrupalý burjuva aklýndan geçirebilir?
Önce aþaðýdaki iki koþul gerçekleþmeden, baþlýca üretim ve deðiþim araçlarýný toplumsallaþtýrmak söz konusu olamazdý, -ve bu nokta üzerinde Guesde ile birleþiyoruz, diye
yazar Vandervelde:
1. Bir sýnýfýn bir baþka sýnýf üzerindeki egemenlik organý
olan güncel devletin, siyasal iktidarýn proletarya tarafýndan
fethiyle, Mengerin emeðin halk devleti dediði þeye dönüþmesi.
2. Otorite organý olan devletle, yönetim organý olan dev-
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letin, ya da sen-simoncu deyimlerle söylemek gerekirse, insanlarýn hükümeti ile þeylerin idaresinin ayrýlmasý (s. 89).

Vandervelde bu iki noktanýn anlamlarýný özellikle belirterek,
onlarý italik dizdiriyor. Ama seçmeci (eklektik) bir salatanýn ta kendisi, marksizmden tam bir kopuþ bu! Çünkü ensonu, emeðin
halk devleti, 70 yýllarý Alman sosyal-demokratlarýnýn dile düþürdükleri, ve Engelsin bir saçmalýk olarak damgaladýðý eski özgür
halk devletinin44 yeni bir baskýsýndan baþka bir þey deðil. Emeðin
halk devleti deyimi, (bizim sol devrimci-sosyalist türündeki) bir
küçük-burjuva demokrata yaraþýr, sýnýfsal kavramlar yerine sýnýf
dýþý kavramlarý geçiren bir söz. Vandervelde, siyasal iktidarýn proletarya tarafýndan (bir tek sýnýf tarafýndan) fethi ile halk devletini, bundan karýþýklýktan baþka bir þey çýktýðýný görmeksizin, ayný
plan üzerine koyuyor. Arý demokrasisi ile Kautskyde de ayný
karýþýklýk, sýnýf devrimi, proletarya sýnýf diktatörlüðü, (proleter) sýnýf
devleti sorunlarýnda ayný küçük-burjuva ve devrim düþmaný bilmezden gelme. [sayfa 117]
Devam edelim. Ýnsanlarýn hükümeti ancak tüm devlet ortadan kalkacaðý zaman ortadan kalkacak ve yerini þeylerin idaresine
býrakacaktýr. Bu görece uzak perspektif aracýyla, Vandervelde yarýnýn görevini: burjuvazinin alaþaðý edilmesi görevini gizliyor, gölgeliyor.
Burada da bu davranýþ burjuvazi karþýsýnda boyun eðme
anlamýna geliyor. Liberal, insanlarýn artýk yönetilme gereksinimi
duymayacaklarý gün olup bitecek þeylerden söz etmeyi çok ister.
Bu zararsýz kuruntuya kendini neden vermesin? Ama mülksüzleþtirilmesine direnen burjuvazinin proletarya tarafýndan bastýrýlmasýna
gelince, bu konuda hiçbir þey söylememek daha iyidir. Burjuva
sýnýf çýkarý bunu buyurur.
Devlete Karþý Sosyalizm. Vandervelde tarafýndan proletaryaya bir þapka çýkarmaktýr bu. Bir þapka çýkarmak güç deðil. Her
demokrat siyasacý seçmenlerini selamlamasýný bilir. Ve bu þapka
çýkarma sayesinde, devrim düþmaný, proleter düþmaný iþporta
malý sokuþturulur.
Vandervelde, çaðdaþ burjuva demokrasinin uygar, cilalanmýþ,
kremlenmiþ görünüþleri altýnda yoksullara karþý ne denli aldatmaca, zor, baþtan çýkarma, yalan, ikiyüzlülük, baský gizlendiðini söylerken, Ostrogorskyyi45 ayrýntýlý bir biçimde yineliyor. Ama bundan
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bir sonuç çýkarmýyor. Burjuva demokrasinin emekçi ve sömürülen
yýðýný bastýrdýðýna, oysa proleter demokrasinin burjuvaziyi bastýrmak zorunda kalacaðýna hiç dikkat etmiyor. Kautsky ile Vandervelde bu konuda gözlerini kapýyorlar. Bu Marksizm döneði
küçük-burjuvalarýn, ardýnda sürüklendikleri burjuvazinin sýnýf çýkarý, bu sorunun göz ardý edilmesini, suskuyla geçiþtirilmesini, ya da
bastýrma zorunluluðunun kesinlikle yadsýnmasýný gerektirir.
Marksizme karþý küçük-burjuva seçmecilik (eklektizm), diyalektiðe karþý safsatacýlýk, proleter devrime karþý hamkafa reformizm - iþte Vanderveldein kitabýnýn böyle adlandýrýlmasý gerekirdi.
[sayfa 118]

V. Lenine,
Euvres, Paris-Moscou, t. 28,
pp. 330-336
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PROLETER DEVRÝM
VE DÖNEK KAUTSKY

BU baþlýk altýnda, Kautskynin Viyanada þu son günlerde
çýkmýþ bulunan Proletarya Diktatörlüðü adlý broþürünün eleþtirisine
yönelik bir broþür yazmaya baþladým. Ama, çalýþmam sürüncemede kaldýðý için, Pravda yazý kuruluna, ayný konudaki kýsa bir makaleye bir yer vermesini ricaya karar verdim.
Gerici ve en bitirip tüketici türünden bir savaþýn dört yýldan
çoðu, yapacaðýný yaptý. Avrupada, ayný zamanda hem Avusturya,
hem Ýtalya, hem Almanya, hem Fransa, hatla hem de Ýngilterede
(örneðin yarý liberal Ramsay McDonald tarafýndan yönetilen aþýrý
oportünist Sosyalist Derginin46 temmuz sayýsýnda gördüðümüz Bir
Kapitalistin Ýtiraflarý, son derece özellik belirtici), yükselen proleter
devrimin soluðu duyuluyor.
Ve II. Enternasyonalin önderi Bay Kautsky de iþte bu sýrada
proletarya diktatörlüðü üzerine, yani proleter devrim üzerine bir
kitap, Bernsteinýn ünlü Sosyalizmin Öncüllerinden yüz kez daha
iðrenç, daha çileden çýkarýcý, daha dönek bir kitap yayýnlýyor.
Bernsteinýn o dönek kitabýnýn yayýnlanmasýndan bu yana 20 yýla
yakýn bir süre [sayfa 119] geçti; ve iþte bugün de Kautsky bu dönekliði
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daha da aðýrlaþtýrarak benimsiyor!
Kitabýn önemsiz bir bölümü Rus bolþevik devrimini inceliyor. Kautsky, Rus iþçisinin ancak bir kahkaha ile karþýlayabileceði
menþevik bilgeliðin ilk hakikatlerini hiçbir þey deðiþtirmeksizin yineliyor. Örneðin, yer yer yarý liberal Maslovun yarý liberal yazýlarýndan alýntýlar serpiþtirilmiþ, zengin köylülerin topraðý ele geçirmeye
çalýþtýklarý (bir yenilik!), yüksek buðday fiyatlarýnýn onlar için elveriþli
olduðu vb. yolundaki bir düþünceye marksizm adý verildiðini düþünün. Ve bunun yanýnda da, marksistimizin yüzde yüz liberal,
küçümseyici bildirimi: yoksul köylü burada (yani Sovyetler cumhuriyetinde), sosyalist tarým reformunun, proletarya diktatörlüðünün
sürekli yýðýnsal ürünü olarak kabul edilmiþtir (bolþevikler tarafýndan
yani) (Kautskynin broþürü, s. 48).
Gerçekten iyi, deðil mi? Bir sosyalist, bir marksist, bize devrimin burjuva niteliðini tanýtlamaya çalýþýyor ve, bu iþi yaparken,
yoksul köylülüðün kýrdaki örgütlenmesini (tamamen Maslov , Potresov ve Kadetlerin anlayýþý içinde) alaya alýyor.
Zengin köylülerin mülksüzleþtirilmesi, düzelmesi dinginlik ve güvenlik gerektiren üretim sürecine yeni bir karýþýklýk
ve iç savaþ öðesi sokmaktan baþka bir þey yapmaz (s. 49).

Ýnanýlmaz, ama gerçek bu. Bunu böylece yazan, Savinkov
ya da Milyukov deðil, Kautsky!
Rusyada biz þimdiye deðin, kulaklarýn savunucularýnýn
marksizm mantosuna büründüðünü öylesine çok gördük ki, Kautsky bizi þaþýrtmayacak. Ama belki Avrupalý okur için, burjuvaziye
bu alçakça boyun eðme ve iç savaþ karþýsýndaki bu liberal korku
üzerinde uzun uzun durmak gerekecek. Rus iþçi ve köylüsüne
gelince, onlara Kautskynin bu dönekliðini parmakla göstermek...
ve yolumuzu izlemek yeter.
Kautskynin kitabýnýn onda dokuzu, ya da buna yakýný, çok
önemli genel bir teorik soruna ayrýlmýþ: [sayfa 120] Proletarya diktatörlüðü ile demokrasi arasýndaki iliþkiler. Ve Kautskynin marksizmden kopuþu da en açýk biçimde iþte burada ortaya çýkýyor.
Kautsky okurlarýna -en ciddi ve en bilgi bir havayla- Marxýn
proletaryanýn devrimci diktatörlüðündan, demokrasiyi dýþtalayan
bir yönetim biçimini deðil, ama bir durumu, yani: bir egemenlik
durumunu anladýðý konusunda güvence veriyor. Oysa, proletaryanýn egemenliði, nüfusun çoðunluðu olarak, en tam bir demokrasi
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saygýsý ile baðdaþýr, ve örneðin proletarya diktatörlüðünün ta kendisi olan Paris Komünü, genel oyla seçilmiþtir. Ve Marxýn, proletarya diktatörlüðünden söz ederken, bir yönetim biçimi (ya da
hükümet biçimi, Regierungs form) düþünmemiþ olduðu da, öyle
görünüyor ki, onun, Marxýn, Ýngiltere ve Amerika için barýþçýl,
yani demokratik bir yoldan (komünizme ) geçiþi olanaklý görmesi
ile tanýtlanmýþtýr (s. 20-21).
Ýnanýlmaz, ama gerçek bu! Kautsky iþte tastamam böyle
düþünüyor; ve anayasalarý ile tüm siyasalarýnda demokrasiye aykýrý davranmakla suçladýðý bolþeviklere verip veriþtiriyor, ve tüm
gücüyle ve aralýksýz olarak, diktatör deðil, ama demokratik bir
yöntemi öðütlüyor.
Marxýn proletarya diktatörlüðü öðretisini yadsýdýklarýný daha
açýkça ve daha dürüstçe bildiren, çünkü proletarya diktatörlüðü
demokrasi ile çeliþmektedir diyen (Alman David, Kolb ve sosya!þovenizmin öbür temel direkleri türündeki Ýngiliz Fabianler47 ile
baðýmsýzlar48, ya da Fransýz ve Ýta!yan reformistler türündeki) oportünistlerin büsbütün yakýnlarýnda yer almak demektir bu.
Bir özgür halk devleti istiyoruz demek, Marx öncesi Alman sosyalizminin görüþüne dönmek demektir; her devletin bir
sýnýfýn bir baþkasýný ezmesini saðlayan bir makine olduðunu anlamayan küçük-burjuva demokratlarýn düþüncesine dönmek demektir bu.
Proletaryanýn devrimi yerine, liberal çoðunluðun fethi, demokrasiden yararlanma teorisini geçirmek üzere, proletaryanýn
devrimini büsbütün yadsýmak [sayfa 121] demektir bu! Marx ile Engels tarafýndan, 1852den 1891e deðin, proletarya için burjuva devlet makinesini yýkma zorunluluðu üzerine kýrk yýl boyunca öðretilmiþ ve tanýmlanmýþ olan herþey, bütün bunlar dönek Kautsky
tarafýndan tamamen unutulmuþ, çarpýtýlmýþ, denize atýlmýþtýr.,
Kautskynin teorik yanlýþlýklarýný ayrýntýlý bir biçimde incelemek, Devlet ve Ýhtilâlde söylediklerimi yinelemek olurdu. Yararsýzdýr bu. Kýsaca belirtmekle yetineceðim:
Kautsky , her devletin bir sýnýfýn bir baþka sýnýfý bastýrmasýný
saðlayan bir makine olduðunu ve en demokratik burjuva cumhuriyetin burjuvaziye proletaryayý ezme olanaðýný veren bir makine
olduðunu unutarak, marksizmi yadsýmýþtýr.
Proletarya diktatörlüðü bir hükümet biçimi deðil, ama bir
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baþka tipten bir devlet, proleter bir devlet, proletaryanýn burjuvaziyi ezmesini saðlayan bir alettir. Bu ezme zorunludur, çünkü burjuvazi, mülksüzleþtirilmesine karþý her zaman zorlu bir direnç
gösterecektir.
(Marxýn 70 yýllarýnda Ýngiltere ve Amerikada sosyalizme
barýþçýl geçiþ olanaðýný kabul ettiðini49 ileri sürmek, bir safsatacý, ya
da daha yalýn söylemek gerekirse, alýntýlar ve iletmeler yardýmýyla
aldatmacaya sapan bir düzenbaz kanýtýdýr. Ýlkin, Marx daha o çaðda bu olanaðý istisna olarak düþünüyordu. Ýkincisi, tekelci kapitalizm, yani emperyalizm, henüz yoktu. Üçüncüsü, tam da Ýngiltere
ve Amerikada, burjuva devlet makinesinin temel parçasý olarak, o
zaman askeri fraksiyon yoktu - bugün var.)
Baskýnýn olduðu yerde, eþitlik, özgürlük vb. olamaz. Engels,
iþte bu nedenle, þöyle diyordu: Proletarya devlete gereksinim duyduðu sürece, bunu özgürlük yararýna deðil, ama düþmanlarýný ezmek için duyar; ve özgürlükten söz etmenin olanaklý olacaðý gün,
devlet de, devlet olarak varolmaktan çýkacaktýr.50
Proletaryayý eðitmek ve onu eyleme hazýrlamak söz konusu
olduðu zaman deðeri yadsýnmaz olan burjuva demokrasi, her zaman dar, ikiyüzlü, yalancý, düzenbazdýr, her zaman zenginler için
bir demokrasi, yoksullar için bir aldatmaca olarak kalýr. [sayfa 122]
Proleter demokrasi sömürücülerin üzerine, burjuvazinin üzerine, çullanýr; bu nedenle ikiyüzlü deðildir o; o n l a r a n e özgürlük v a a t e d e r, ne de demokrasi; ama emekçilere gerçek
demokrasiyi sunar. Yalnýz Sovyetler Rusyasý, örneðin saraylarý ve
özel konaklarý burjuvazinin elinden alarak (bu olmadýkça, toplanma özgürlüðü bir ikiyüzlülüktür), basýmevlerini ve kaðýdý kapitalistlerin elinden alarak (bu olmadýkça, basýn özgürlüðü ulusun emekçi
çoðunluðu için bir yalandýr), burjuva parlamentarizmi yerine, en
demokratik burjuva parlamentosundan halka 1000 kez daha yakýn, daha demokratik olan Sovyetlerin demokratik örgütlenmesini geçirerek, proletarya ve engin emekçi çoðunluða, o güne deðin
görülmemiþ, herhangi bir burjuva demokratik cumhuriyette olanaksýz ve usa sýðmaz bir özgürlük ve bir demokrasi sunuyor.
Kautsky demokrasiye uygulanmýþ sýnýf savaþýmýný... denize atmýþ! Kautsky tam bir dönek, bir burjuvazi uþaðý durumuna
gelmiþ.
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*
Bu arada, bu dönekliðin bazý incilerini belirtmeden geçmek de olanaksýz.
Kautsky Sovyetler örgütünün yalnýzca Rusya deðil, dünya
ölçüsünde de bir önem taþýdýðýný, zamanýmýzýn en önemli olaylarý arasýnda yer aldýðýný, yarýnýn sermaye ile emek arasýndaki
büyük savaþýmlarýnda kesin bir önem kazanmaya aday olduðunu kabul etmek zorunda görüyor kendini. Ama, proletaryaya karþý,
bir güçlükle karþýlaþmadan burjuvazi saflarýna geçmiþ olan menþeviklerin yüce bilgeliðini kendine mal ettiðinden, bundan þu sonucu çýkarýyor: Sovyetler savaþým örgütü olarak iyi, ama devlet
örgütü olarak iyi deðil.
Çok güzel! Proleterler ve yoksul köylüler, Sovyetler içinde
örgütlenin! Ama zafer kazanmaya cüret etmekten sizi Tanrý korusun! Zafer kazanmayý usunuzdan geçirmeyin! Burjuvaziyi yendiðiniz
anda, iþiniz bitti demektir, çünkü sizin proleter bir devlette devlet
örgütleri [sayfa 123] olmamanýz gerekir. Siz tam da zaferinizden sonra
kendinizi (Sovyetleri -ç.] daðýtmalýsýnýz!
Ne hayran olunasý marksist þu Kautsky! Dönekliðin ne eþi
benzeri bulunmaz teorisyeni! ,
Ýnci numara iki. Ýç savaþ toplumsal devrimin ölümcül
düþmanýdýr, çünkü, daha önce duyduðumuz gibi, toplumsal devrimin dinginlik (zenginler için mi?) ve güvenliðe (kapitalistler
için mi?) gereksinimi vardýr.
Avrupa proleterleri! Savinkov ile Daný, Dutov ile Krasnovu,
Çekoslavaklar ile kulaklarý iç savaþ için size karþý ayartmayacak
bir burjuvazi bulmadýkça, devrimi düþünmeyin!
1870te, Marx þöyle yazýyordu: Baþlýca umut, savaþýn Fransýz
iþçilerine silah kullanmayý öðretmesidir.51 Marksist Kuatsky, dört
yýl savaþtan sonra, iþçilerin silahlarýný burjuvaziye karþý kullanmalarýný deðil (Tanrý göstermesin! Kuþkusuz hiç de demokratik olmazdý bu), ama... iyi kapitalistçiklerle iyi bir barýþçýk yapmalarýný
bekliyor!
Ýnci numara üç. Ýç savaþýn sevimsiz bir yönü daha var:
demokraside azýnlýðýn korunmasýnýn bulunmasýna karþýn (ayraç içinde belirtelim, Fransada Dreyfus savunucularýnýn, ve þu son
günlerde Liebknechtlerin, Mac Leanlerin, Debslerin acý acý dene-
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dikleri korunma), iç savaþ (dinleyin! iyi dinleyin! ) yenileni tam bir
yok olma ile tehdit eder.
Yoksa, þu Kautsky gerçek bir devrimci deðil mi? Yüreðinin
derinliklerinde devrimden yanadýr o... ama yalnýzca bir yýkým tehlikesi içeren ciddi bir savaþým olmaksýzýn yapýlmasý koþuluyla! Zorlu
devrimlerin eðitici etkisini coþkuyla öven koca Engelsin52 eski yanýlgýlarýnýn tamamen üstesinden gelmiþtir o. O, ciddi tarihçi
olarak, iç savaþýn sömürülenleri çelikleþtirdiðini ve onlara sömürücüler olmayan yeni bir toplum kurmayý öðrettiðini söyleyen kimselerin yanlýþlýklarýný büsbütün býrakmýþtýr.
Ýnci numara dört. Proleterler ve küçük burjuvalarýn 1789
devrimindeki diktatörlüðü büyük ve yararlý bir þey mi [sayfa 124] oldu
? Hiç de deðil. çünkü Napoleon geldi. Aþaðý katmanlarýn diktatörlüðü, yolu kýlýç diktatörlüðüne açar (s. 26).
Ciddi tarihçimiz, kamplarýna katýldýðý liberaller gibi, aþaðý
katmanlarýn diktatörlüðünü görmemiþ olan ülkelerde, örneðin
Almanyada, kýlýç diktatörlüðünün de görülmediðine kesin olarak
inanmýþ. Almanya Fransadan, hiçbir zaman daha kaba, daha
aþaðýlýk bir kýlýç diktatörlüðü ile ayrýlmamýþtýr; þimdiye deðin Fransa halkýnda, ezilenlerin Ýngiltere ya da Almanyadakinden daha
çok özgürlük sevgisi ve daha çok yiðitlik gösterdiklerini ve Fransanýn
bunu devrimlerine borçlu olduðunu söyleyerek, utanmadan yalan
söylemiþ olan Marx ve Engels tarafýndan uydurulmuþ kara çalmalardan baþka bir þey deðildir bu.
...Ama yeter! Dönek Kautskynin yapýtýndaki bütün döneklik
incilerini saptamak için özel bir broþür yazmak gerekirdi.
*
Bay Kautskynin enternasyonalizmi üzerinde de durmak
gerekecek. Menþeviklerin, onlar da Zimmervalcý53 -tatlý dilli Kautsky
bu konuda güvence veriyor bize,- ve hatta -gülmeyin!- bolþeviklerin
kardeþleri olan menþeviklerin enternasyonalizmini sevgi ve yakýnlýk dolu sözlerle anlatarak, Kautsky kendi enternasyonalizmini
de istemeyerek ortaya koymuþ!
Ýþte menþeviklerin zimmervaldçýlýðýnýn o pýrýl pýrýl tablosu
Menþevikler genel bir barýþ istiyorlardý. Bütün savaþanlarýn
ilhaksýz ve tazminatsýz barýþ belgisini kabul etmelerini istiyorlardý.
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Bu ereðe eriþilmedikçe, Rus ordusu, onlara göre, savaþ durumunda kalmalýydý. Ama kötü bolþevikler orduyu daðýttýlar ve kötü
Brest-Litovsk barýþýný imzaladýlar. Ve Kautsky, Kurucu Meclisin korunmasý, bolþeviklerin iktidarý almamalarý gerektiðini, çok açýk bir
biçimde söylüyor.
Demek ki enternasyonalizm, menþevikler ile devrimci-sosyalistlerin Kerenskyi desteklemiþ olduklarý [sayfa 125] gibi, kendi emperyalist hükümetini desteklemeye, onun gizli antlaþmalarýný saklamaya, halký tatlý sözlerle aldatmaya dayanýyor: Biz, diyorlardý, yabanýl
hayvanlardan yumuþak baþlý olmalarýný istiyoruz, biz emperyalist
hükümetlerden ilhaksýz ve tazminatsýz barýþ belgisini kabul etmelerini istiyoruz.
Kautskyye göre enternasyonalizm, iþte bu.
Ama, bize göre, bu tam bir döneklik.
Enternasyonalizm, kendi öz sosyal-þovenleri (yani sonuna
deðinciler) ile kendi öz emperyalist hükümetinden kopmaya, ona
karþý, devrimci savaþým yürütmeye, onu alaþaðý etmeye, eðer bu
uluslararasý iþçi devriminin geliþmesine yararlýysa, en büyük ulusal özverileri (hatta Brest-Litovsk barýþýný) onamaya dayanýr.
Biz Kautsky ile (Ströbel, Bernstein vb. türündeki) çetesinin
Brest-Litovsk barýþýnýn imzalanmasýndan büyük bir hoþnutsuzluk
duyduklarýný çok iyi biliyoruz; onlar bizim... Rusyadaki iktidarý hemen burjuvazinin eline vererek, bir jest yapmamýzý isterlerdi! Þu
dar kafalý, ama öylesine iyi yürekli ve öylesine nazik Alman küçükburjuvalarý, dünyada kendi emperyalizmini devrimle ilk deviren
Sovyetler proleter cumhuriyetinin, öbür ülkelerdeki yangýný ateþleyerek, Avrupadaki devrime deðin ayakta kalmasýný istemiyorlardý (küçük-burjuvalar Avrupadaki yangýndan korkuyorlar, dinginlik
ve güvenliklerini ortadan kaldýran iç savaþtan korkuyorlar). Hayýr.
Bütün ülkelerde, kendine enternasyonalizm adýný veren küçükburjuva milliyetçiliðin, ölçülülük ve iyi davranýþý ile sürmesini
istiyorlardý. Rus devrimi burjuva kalsýn ve... beklesin... O zaman,
yer yüzünde bütün insanlar, ýlýmlý, fetih canlýsý olmayan, yiðit,
milliyetçi küçük-burjuvalar olurlardý; ve enternasyonalizm de, iþte
buna dayanýrdý!
Almanyadaki kautskicilerin, Fransadaki Longuet yandaþlarýnýn, Ýngilteredeki baðýmsýzlarýn (I.L.P.), Ýtalyadaki Turati ile döneklik kardeþlerinin vb. düþündükleri budur.
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Bugün, bizim yalnýz kendi burjuvazimizi [sayfa 126] (ve uþaklarýný, menþevikler ile devrimci-sosyalistlerini) devirmekte deðil, ama,
gizli antlaþmalarýn yayýnlanmasý ve geçersizliðinin ilan edilmesiyle
desteklenen açýk genel barýþ çaðrýsý Antant burjuvazisi tarafýndan
geri çevrildikten sonra, Brest-Litovsk barýþýný imzalamakta da haklý
olduðumuzu yalnýzca fermanlý sersemler görmüyorlar. Ýlkin, eðer
Brest-Litovsk barýþýný imzalamasaydýk, iktidarý bir anda Rus burjuvazisine býrakmýþ ve bundan ötürü dünya sosyalist devrimine en
büyük kötülüðü yapmýþ olurduk. Ýkincisi, ulusal özveriler pahasýna,
öylesine uluslararasý devrimci bir etki sahibi olduk ki, þu anda
Bulgaristan açýkça bize öykünüyor, Avusturya ile Almanya kaynaþma
içinde, biz güçlenmiþ ve gerçek bir proleter ordu kurmaya baþlamýþken, her iki emperyalizm de güçten düþmüþ bulunuyor.
Dönek Kautskynin taktiðinden, Alman iþçilerinin þimdi burjuvazi saflarýnda yurdu savunmalarý ve her þeyden çok Almanyada
devrimden korkmalarý gerektiði sonucu çýkýyor, çünkü Ýngilizler
onlara yeni bir Brest-Litovsk dayatabilirler. Ýþte dönekliðin ta kendisi. Ýþte küçük-burjuva milliyetçiliðin ta kendisi.
Bize gelince, biz diyoruz ki: Ukraynanýn fethi çok büyük bir
ulusal özveri gerektirdi, ve bu fetih, Ukrayna proleter ve yoksul
köylülerini, uluslararasý iþçi devrimi savaþçýlarý olarak, çelikleþtirdi
ve pekiþtirdi. Ukrayna acý çekti, ama uluslararasý devrim kazandý,
çünkü bu fetih Alman ordusunu bozdu, Alman emperyalizmini
güçten düþürdü, devrimci Alman, Ukrayna ve Rus iþçilerini birbirine yaklaþtýrdý.
Bir tek savaþla ayný zamanda hem Guillaumeu ve hem de
Wilsoný alaþaðý etmek, elbette daha hoþ olurdu. Ama, bir düþtür
bu. Onlarý bir savaþla devirmek bizim için olanaksýzdýr. Ama, yapabileceðimiz þey, onlarýn iç güçsüzlüklerini artýrmaktýr. Proleter Sovyet devrimiyle, biz bunu büyük ölçüde baþardýk.
Alman iþçileri, eðer ulusal özverilere katlanarak (enternasyonalizm yalnýz buna dayanýr) devrime itselerdi, eðer onlar için uluslararasý iþçi devrimi çýkarlarýnýn, þu [sayfa 127] ya da bu ulusal devletin,
ve her þeyden öncede kendi öz ulusal devletlerinin toprak bütünlüðü, güvenlik ve dinginliðinden önce geldiðini söyleselerdi (ve bunu
davranýþlarla da doðrulasalardý), daha da büyük bir baþarý kazanýrlardý.
Avrupa için en büyük talihsizlik, onun için en büyük tehlike,
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orada devrimci parti olmamasýdýr. Scheidemannlar, Renaudeller,
Hendersonlar, Webbler ve hempalarý gibi hainlerin partileri, ya da
Kautsky gibi uþak ruhlular var. Devrimci parti yok Avrupada.
Gerçi yýðýnlarýn güçlü bir devrimci hareketi bu yanlýþý düzeltebilir, ama bu olgu büyük bir talihsizlik ve büyük bir tehlike olarak
kalýyor.
Bu nedenle, bütün araçlarla Kautsky gibi döneklerin maskesini düþürmek, ve böylece bütün ülkelerdeki gerçekten enternasyonalist devrimci proleter gruplarý desteklemek gerekir. Proletarya
hainler ve döneklerden hýzla yüz çevirecek ve içlerinde önderlerini
yetiþtireceði bu devrimci enternasyonalist gruplarý izleyecektir. Bütün ülkeler burjuvazisi dünya bolþevizmine boþuna sövüp saymýyor.
Dünya bolþevizmi dünya burjuvazisini yenecek. [sayfa 128]
9 Ekim 1918
Pravda, n° 219,
11 Ekim 1918
Ýmza: V. Lenin
V. Lenine,
uvres, Paris-Moscou. t. 28.
pp.103-112
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II. ENTERNASYONALÝN ÝFLASI (BATKISI)

ENTERNASYONALÝN batkýsýndan bazan sorunun yalnýzca
biçimsel yönü, savaþan ülkelerin sosyalist partileri arasýndaki uluslararasý baðlarýn kesilmesi, uluslararasý bir konferans, ya da uluslararasý sosyalist büronun toplanma olanaksýzlýðý vb. anlaþýlýyor.
Küçük yansýz ülkelerin bazý sosyalistleri, hatta belki o ülkelerde
varolan resmi sosyalist partilerden çoðunun, ve oportünistler ile
onlarýn savunucularýnýn yetindikleri görüþ budur. Rus basýnýnda,
Bay VI. Kosovski, Bundun Haber Bülteninin 8. sayýsýnda bu konumu derin bir minnete deðer açýk yüreklilikle savundu. Bülten yazý
kurulunun, yazarla uzlaþmazlýðýný göstermek için en küçük bir
iþarette bulunmadýðýný di1 belirtelim. Milliyetçiliðin, savaþ ödeneklerini onaylayan Alman sosyal-demokratlarýný doðrulayacak denli
ileri gitmiþ olan Bay Kosovski tarafýndan savunulmasýnýn, birçok
iþçinin Bundun burjuva milliyetçi niteliðine kesinlikle güven getirmesine yardýmcý olacaðý umulur.
Bilinçli iþçiler için sosyalizm, uzlaþýcý küçük-burjuva fikirleri
ve milliyetçi muhalefet eðilimlerini gizlemeye [sayfa 129] yarayan
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kullanýþlý bir maske deðil, ciddi bir inançtýr. Enternasyonalin batkýsý, onlar için, resmi sosyal-demokrat partilerin çoðu tarafýndan,
inançlarýnýn Stuttgart ve Basel uluslararasý kongrelerindeki söylevlerde, bu kongreler kararlarýnda vb. yapýlan en görkemli bildirimlerinin çileden çýkartýcý yadsýnmasýdýr. Bu ihaneti ancak onu görmek
istemeyen, onu görmekte çýkarý olmayan kiþiler göremez. Sorunu
bilimsel bir biçimde, yani çaðdaþ toplumdaki sýnýflar açýsýndan
formüllendirmek gerekirse, baþlarýnda, en baþta II. Enternasyonal
partilerinin en büyük ve en etkilisi olan Alman partisinin bulunduðu sosyal-demokrat partilerden çoðunun, proletaryaya karþý, kendi genel kurmaylarýnýn, kendi hükümetlerinin, kendi burjuvazilerinin
yanýnda yer aldýklarýný söylememiz gerekir. Dünya çapýnda tarihsel
önem taþýyan bir olaydýr bu, ve en çeþitli yönleriyle çözümlemekten baþka bir þey yapýlamaz. Neden olduklarý bütün iðrençlik ve
yýkýmlara karþýn, insan kurumlarýndaki birçok çürümüþ, süresi
dolmuþ ve ölmüþ öðeyi acýmasýzca ortaya koymalarý, geçersizliklerini göstermeleri ve yýkmalarý bakýmýndan, savaþlarýn az çok yararlý
olduklarý uzun zamandan beri kabul edilmiþtir. 1914-1915 Avrupa
savaþý da, insanlýk için yadsýnmaz bir yararlýkta olmaya baþladý,
çünkü uygar ülkelerin ileri sýnýfýna, kendi partileri içinde iðrenç bir
irinli çýbanýn patlamak üzere olduðunu, ve nerden bilinmez, dayanýlmaz bir ceset kokusunun çýktýðýný gösterdi.
I
Avrupanýn baþlýca sosyalist partileri inançlarýný gerçekten
yadsýmýþ ve görevlerinden gerçekten vazgeçmiþler midir? Bundan
söz etmekten, kuþkusuz, ne hainlerin kendileri hoþlanýr, ne de
onlarla dostluk ve barýþ içinde olmalarý gerektiðini kesin olarak
bilen -ya da belli belirsiz tahmin eden- kimseler. Ama, bu II. Enternasyonalin çeþitli otoritelerine ve onlarýn Rusya sosyal-demokratlarý arasýndaki klik dostlarýna ne denli tatsýz görünürse görünsün,
gerçekleri olduðu gibi görmeli, onlarý kendi [sayfa 130] adlarýyla çaðýrmalý, ve iþçilere doðruyu söylemeliyiz. Güncel savaþtan önce ve bu
olasýlýða karþý, sosyalist partilerin görevlerini ve taktiklerini nasýl
düþündüklerinin bilinmesini saðlayan somut veriler var mýdýr? Evet,
hiç kuþkusuz. 1912 Basel uluslararasý sosyalist kongresinin, ayný
yýldaki Chemnitz Alman sosyal-demokrat kongre kararý ile birlikte,

V. Ý. Lenin
Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky

115

sosyalizmin unutulmuþ sözlerinin bir anýmsatmasý olarak bir kez
daha yayýnladýðýmýz kararý. Savaþa karþý bütün ülkelerin geniþ propaganda ve ajitasyon yazýnýnýn bir bilançosunu çýkaran bu karar,
savaþ ve savaþ taktiði konusundaki sosyalist görüþlerin en belgin
ve en tam, en görkemli ve en kesin açýklamasýný oluþturur. Dünkü
Enternasyonal ve bugünkü sosyal-þovenizm otoritelerinden hiçbirinin, ne Hyndman, ne Guesde, ne Kautsky, ne de Plehanovun, üzerinde kesin bir susku gösterdikleri ya da (Kautskynin yaptýðý
gibi), özsel olan her þeyi bir yana býrakarak ancak ikincil parçalarýn
sözünü ettikleri- bu kararý okurlarýna anýmsatma cesareti gösterebilmiþ olmalarý, ihanetten baþka türlü nitelendirilemezdi. En sol,
hatta aþýrý devrimci kararlar, sonra da onlarýn en utanmazca unutuluþ ya da yadsýnmalarý, - iþte Enternasyonalin batkýsýnýn en çarpýcý
belirtilerinden ve, ayný zamanda, yalnýzca eþsiz saflýðý, eski ikiyüzlülüðü sürdürme kurnazca isteðine pek yakýn olan kimselerin, bugün
sosyalizmi kararlara baþvurmaktan baþka bir þey yapmaksýzýn
düzeltme, doðru çizgiye getirme olanaðýna inanabilecekleri gerçeðinin en çýk kanýtlarýndan biri.
Söz yerindeyse, daha dün, Hyndmann emperyalizmi savunmak üzere savaþtan önce yüzseksen derecelik dönüþ yaptýðý zaman, bütün saygýdeðer sosyalistler onu yolunu þaþýrmýþ bir zirzop
olarak görüyorlar, ve hepsi de ondan ancak küçümsemeyle söz
ediyorlardý. Oysa, bugün, bütün ülkelerin en gözde sosyal-demokrat önderleri, yalnýzca nüans ve mizaç farklýlýklarý ile, kendilerini
tamamen Hyndmannýn konumuna uydurmuþ bulunuyorlar. Ve
biz, örneðin yoldaþ Kautskyden saygýlý (yoksa dalkavuk mu?) bir
havayla söz ederken -ya da o konuda [sayfa 131] susarken- bay
Hydmanna karþý küçümseyici bir tonla davranan Naþe Slovo yazarlarý gibi kiþilerin uygarca cesaretini deðerlendirecek ve az buçuk
parlamenter bir deyimle nitelendirebilecek durumda gerçekten
deðiliz. Bu tutumu sosyalizme ve sosyalizm inançlarýna saygý ile
baðdaþtýrmak olanaklý mý? Siz eðer Hyndmannýn þovenizminin
zararlý ve kötü niteliðine inanmýþsanýz, eleþtiri ve saldýrýlarý bu
görüþlerin daha etkili ve daha da tehlikeli bir savunucusuna, yani
Kautskyye karþý yöneltmek gerekmez mi?
Guesdein görüþleri þu son günlerde Guesdeci CharIes Dumas tarafýndan: Bizim Ýstediðimiz Barýþ broþüründe belki en ayrýntýlý bir biçimde sergilendi.
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Broþürün iç kapaðýndaki imzasýna göre, bu Jules Guesdein
özel kalem müdürü, sosyalistlerin yurtseverce bir anlayýþ içinde
yapýlmýþ daha önceki bildirimlerini elbette aktarýyor (týpký Alman
sosyal-þoveni Davidin, yurt savunmasý konusundaki son broþüründe
benzer bildirimleri aktardýðý gibi), ama Basel Bildirgesinin adýný
bile anmýyor! Plehanov da, þoven yavanlýklarý olaðanüstü bir kendini beðenmiþlikle sergilerken, bu bildirgeyi suskuyla geçiþtiriyor.
Kautsky, Plehanova eþ: Basel Bildirgesini anarken, bütün devrimci parçalarý (yani tüm özsel içeriðini!) es geçiyor, her halde sansür
yasaklarý yüzünden... Sansürleri sýnýflar savaþýmý ve devrimden söz
edilmesini yasaklayan polis ve askeri otoriteler, sosyalizme ihanet
eden kimselerin yardýmýna tam da zamanýnda yetiþiyor!
Ama Basel Bildirgesi, onu bugünkü somut savaþa kesin olarak baðlayabilecek ne tarihsel, ne de taktik belli bir öz taþýyan, içeriksiz bir çaðrý olmasýn sakýn?
Tam tersine. Basel kararý öbür bildirgelerden daha az boþ
söz, ve daha çok somut içerik taþýr. Basel kararý patlak vermiþ olan
bu savaþýn ta kendisinden, 1914-1915te alevlenen bu emperyalist
çatýþmalarýn ta kendisinden söz eder. Balkanlar konusunda Avusturya ile Sýrbistan arasýndaki, Arnavutluk vb. konusunda Avusturya
ile Ýtalya arasýndaki, pazarlar ve genel olarak sömürgeler [sayfa 132]
konusunda Ýngiltere ile Almanya arasýndaki, Ermenistan ve Ýstanbul konusunda Rusya ile Türkiye vb. arasýndaki çatýþmalar - iþte
bugünkü savaþ olasýlýðýna karþý, Basel kararýnýn sözünü ettiði þey.
Tam da büyük Avrupa devletleri arasýndaki güncel savaþ konusunda, Basel kararý bu savaþýn en küçük bir ulusal çýkar bahanesiyle haklý gösterilemeyeceðini bildirir!
Ve eðer bugün Plehanov ile Kautsky -biri Rusça yazan ve
öbürü bu dile likidatörler tarafýndan çevrilmiþ bulunan en tipik ve
bize en yakýn iki yetkili sosyalisti alýyoruz- savaþ için (Akselrodun
yardýmýyla) çeþitli halka dayalý (ya da daha doðrusu, burjuvazinin
heyecan yaratýcý basýnýndan alýnmýþ, ayak takýmýna dayalý) gerekçeler arýyorlarsa, eðer bilgin bir hava ve Marxtan bir düzmece
alýntýlar yedekliði ile, örneklere, 1813 ve 1870 savaþlarýna (Plehanov) ya da 1854-1871, 1876-1877, 1897 savaþlarýna iletmede bulunuyorlarsa, bu türlü kanýtlarý ancak gerçekten sosyalist inançlarýn
gölgesi olmayan, sosyalist bilincin damlasý bulunmayan kimseler
cidd1ye alabilir, bu türlü kanýtlarý ancak, onlar görülmemiþ dala-
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verecilik, ikiyüzlülük ve sosyalizm orospuluðu ile suçlamayabilirler! Býrakalým Almanyadaki partinin Vorstand yönetimi, Kautskyyi
kendi gerçek deðeriyle deðerlendirdiði için, Mehring ile Rosa
Luxemburgun yeni dergisine (Entemasyonal) saldýrsýn; býrakalým
Antant polisi tarafýndan desteklenen Vandervelde, Plehanov,
Hyndman ve hempalarý karþýtlarýna karþý ayný biçimde davransýnlar, biz buna önderlerin ihanetten baþka hiçbir sözcükle adlandýrýlamayacak bu yön deðiþtirmesini gösteren Basel Bidirgesinin basit
bir yeniden basýmý ile yanýt vereceðiz.
Basel kararý, Avrupada örnekleri görülmüþ ve hatta 17891871 dönemi için tipik olan ulusal savaþtan, halk savaþýndan, ya da
sosyal-demokratlarýn yapmayacaklarý üzerine hiçbir zaman ant içmedikleri devrimci savaþtan söz etmez; kapitalist emperyalizm
ve hanedan çýkarlarý alaný üzerinde, Avusturya-Alman grubu olsun, Ýngiliz-Fransýz-Rus grubu olsun, her iki savaþan devletler grubunun da fetih siyasasý alaný üzerinde baþlamýþ [sayfa 133] olan güncel
savaþtan söz eder. Plehanov, Kautsky ve hempalarý bu sömürgeci,
emperyalist soygun savaþýný, bir halk savaþý, (kim için olursa olsun)
bir savunma savaþý olarak göstermek için çabalarýný artýran bütün
ülkeler burjuvazisinin çýkarcý yalanýný yineleyerek, ve bu savaþý emperyalist olmayan savaþlara iliþkin tarihsel örnekler aracýyla doðrulamaya çalýþarak, iþçileri düpedüz aldatýyorlar.
Güncel savaþýn emperyalist soyguncu, proleter düþmaný niteliði sorunu, salt teorik bir sorun olma aþamasýný uzun zamandan
beri geride býrakmýþ bulunuyor. Emperyalist savaþ, baþlýca çizgileri
içinde, yýkýma doðru giden, dökülen, kokuþmuþ burjuvazinin, bundan böyle yalnýzca teorik bakýmdan dünyanýn paylaþýlmasý ve
küçük uluslarýn köleleþtirilmesi savaþýmý olarak görülmekle kalmamýþtýr; bu sonuçlar bütün ülkelerin sayýsýz sosyalist yayýný tarafýndan yalnýzca binlerce kez yinelenmekle kalmamýþtýr; örneðin Yaklaþan Savaþ adlý broþüründe (1911!), güncel savaþýn Fransýz burjuvazisi konusunda da soyguncu niteliðini halkýn anlayacaðý bir biçimde
açýklamýþ olan, yalnýzca ülkemiz bakýmýndan baðlaþýk bir ulusun
bir sözcüsü, Fransýz Delaisi deðildir. Dahasý da var. Bütün ülkeler
proleter partilerinin delegeleri, Baselde, emperyalist nitelikte olacak
bir savaþýn yakýnlýðý konusundaki sarsýlmaz inançlarýný oybirlikli ve
kesin bir biçimde ortaya koymuþ, ve bundan taktik sonuçlar çýkarmýþlardýr. Bundan ötürü, ulusal taktikle uluslar arasý taktik arasýndaki
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ayrýmýn yeterince irdelenmediði (Akseldorun Naþe Slovonun 87.
ve 90. sayýlarýndaki son konuþmasýna bakýnýz) vb., vb. yolundaki
bütün kanýtlarýn, safsata olarak hemen reddedilmeleri gerekir. Bu
bir safsatadýr, çünkü emperyalizmin ayrýntýlý bilimsel irdelemesi
bir þeydir, bu irdeleme yeni baþlar ve doðasý gereði, genel olarak
bilim gibi, sonsuzdur; kapitalist emperyalizme karþý sosyalist taktiðin,
sosyal-demokrat gazetelerin binlerce nüshasý ve Enternasyonal
kararlarýnda sergilenmiþ olan ilkeleri ise bir baþka þeydir. Sosyalist
partiler tartýþma kulüpleri deðil, ama savaþým içindeki [sayfa 134]
proletaryanýn örgütleridir, ve taburlar düþmana geçtikleri zaman,
herkesin emperyalizmi ayný biçimde anlamadýðýný; örneðin
þoven Kautsky ile þoven Cunowun bu konuda ciltler yazabileceklerini; sorunun yeterince görüþülmediðini vb. söyleyen ikiyüzlü
söylevlere kendini kaptýrmadan, onlarý damgalamak ve hain ilan
etmek gerekir. Kapitalizm, soygunculuðunun bütün görünüþleri ve
tarihsel geliþmesi ile ulusal özelliklerinin en ince dal budak salmalarý
içinde hiçbir zaman sonuna deðin irdelenmeyecektir; bilginler (ve
hele bilgiçler) özel ayrýntýlar üzerinde tartýþmayý hiçbir zaman býrakmayacaklardýr. Bu yüzden kapitalizme karþý sosyalist savaþýmdan
vazgeçmek, bu savaþýma ihanet etmiþ olan kimselere karþý çýkmak
istememek gülünç olurdu. Oysa, Kautsky, Cunow, Akselrod vb.
bize baþka ne öneriyorlar?
II
Ama sakýn içten sosyalistler, savaþýn devrimci bir durum yaratacaðýný sanarak Basel kararýný desteklemiþ, ve olaylar devrimin
olanaksýzlýðýný göstererek onlarý yalanlamýþ olmasýn?
Cunow (Partinin Batkýsý mý? adlý broþüründe ve bir dizi makalede) burjuvazi kampýna geçiþini iþte bu safsata ile haklý göstermeye çalýþýyor, ve baþta Kautsky olmak üzere hemen bütün sosyalþovenlerde, anýþtýrma biçimi altýnda, bu tür kanýtlarla karþýlaþýyoruz. Bir devrim umudu boþ çýktý; oysa, boþ umutlarý savunmak bir
marksiste yaraþmaz - böyle düþünüyor Cunow. Bunu yaparken de,
bu Struve çömezi, Basel Bildirgesini imzalayanlarýn boþ umutlarý
üzerine tek söz söylemiyor; ama, soyluluk dolu bir davranýþla, bunun
kusurunu Pannekoek ve Radek gibi aþýrý solculara yüklemeye
çalýþýyor!
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Basel Bildirgesi yazarlarýnýn devrimin olacaðýna içtenlikle
inandýklarý, ama olaylar tarafýndan beklentilerinde düþ kýrýklýðýna
uðramýþ olduklarý yolundaki kanýtý ele [sayfa 135] alalým. Basel Bildirgesi: 1) Savaþ iktisadi ve siyasal bir bunalým doðuracak; 2) iþçiler
savaþa katýlmayý, kapitalistlerin kârý ve hanedanlarýn gururu, ya
da gizli antlaþmalar kombinezonlarý için birbirlerini vurmayý bir
cinayet sayacaklar; savaþ iþçiler arasýnda hoþnutsuzluk ve öfke
uyandýrýyor; 3) bu bunalým ve iþçilerin bu durumu sosyalistler tarafýndan halk katmanlarýný harekete getirmek ve kapitalist egemenliðin yýkýlýþýný hýzlandýrmak için kullanýlmalýdýr; 4) hükümetler -istisnasýz hepsi- kendileri için de tehlikeyi göze almadýkça
savaþý baþlatamazlar; 5) hükümetler proleter devrimden korkmaktadýrlar; 6) hükümetler Paris Komününü (yani iç savaþý), Rusyadaki 1905 devrimini vb. anýmsamakla iyi yapacaklardýr, der.
Son derece açýk fikirler; devrimin olacaðý inancasý yok içlerinde;
olgularýn ve eðilimlerin gerçek ayýrdedici özelliði üzerinde duruluyor.
Bu fikir ve düþünceler konusunda devrim beklentisinin bir boþ
umut olduðunun anlaþýldýðýný söyleyen biri, devrim karþýsýnda marksist deðil ama Struveci54 bir davranýþ, bir polis ve dönek davranýþý
gösteriyor demektir.
Bir marksist için, devrimci bir durum olmadýkça devrimin
olanaksýz olduðu kuþkusuzdur, ama her devrimci durum da devrime yol açmaz. Devrimci bir durumun göstergeleri, genel olarak
nelerdir? Baþlýca þu üç göstergeyi ileri sürerken yanýlmadýðýmýza
inanýyoruz: 1) Egemen sýnýflar için egemenliklerini deðiþmez bir
biçim altýnda sürdürme olanaksýzlýðý; doruk bunalýmý, egemen
sýnýf siyasasýnda, ve ezilen sýnýflarýn hoþnutsuzluk ve öfkesinin kendine yol açacaðý bir çatlak oluþturan bir bunalým. Devrimin patlamasý için, genellikle tabanýn eskisi gibi yaþamayý istememesi
yetmez, ama doruðun artýk bunu yapamamasý da gerekir. 2)
Ezilen sýnýflarýn yoksulluk ve sýkýntýsýnýn, her zamankinden çok kötüleþmesi. 3) Barýþçýl dönemlerde kendini ses çýkarmadan soyduran, ama çalkantýlý dönemde genel olarak bunalým tarafýndan
olduðu denli, dorukun kendisi tarafýndan da baðýmsýz bir tarihsel eyleme doðru itilen yýðýnlarýn etkinliðinde, yukarýda belirtilen
nedenlerden ötürü görülen artýþ. [sayfa 136]
Yalnýzca þu ya da bu grup ve partinin deðil, ama þu ya da bu
sýnýfýn iradesinden de baðýmsýz bu nesnel deðiþiklikler olmadýkça,
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devrim, genel kural olarak, olanaksýzdýr. Devrimci bir durumu, iþte
bu nesnel deðiþikliklerin tümü oluþturur. Rusyada 1905te ve Batýdaki bütün devrimler çaðýnda bu durum görüldü; ama bu durum,
o sýralarda devrimler olmamasýna karþýn, geçen yüzyýlýn 60 yýllarýnda Almanyada, ve 1859-1861 ile 1879-1880de Rusyada da vardý.
Neden o sýralarda devrim olmadý? Çünkü devrim her devrimci
durumdan deðil, ama yalnýz yukarýda sayýlan nesnel deðiþikliklere
öznel bir deðiþikliðin, yani: devrimci sýnýfa iliþkin olarak, hatta bunalýmlar çaðýnda bile, eðer düþürülmezse, hiçbir zaman düþmeyecek olan eski hükümeti tamamen (ya da kýsmen) yýkacak denli
güçlü yýðýnsal devrimci eylemler yürütme yeteneðinin de gelip eklendiði durumdan doðar.
Marksist devrim görüþü, bütün marksistler tarafýndan birçok
ve birçok kez açýklanmýþ ve söz götürmez olarak kabul edilmiþ ve,
biz Ruslar için, 1905 deneyi ile çok özel bir belirginlikle doðrulanmýþ
olan marksist devrim görüþü, iþte budur. Sorun, Basel Bildirgesinin
1912de bu bakýmdan ne düþündüðünü ve 1914-1915te ne olduðunu bilmektir.
Kýsaca iktisadi ve siyasal bunalým deyimiyle betimlenen
devrimci bir durum düþünülüyordu. Bu durum ortaya çýktý mý?
Evet, hiç kuþkusuz. Þovenizmin savunmasýný ikiyüzlü Cunow , Kautsky, Plehanov ve hempalarýndan daha büyük bir doðruluk, içtenlik ve dürüstlükle üstüne alan sosyal-þoven Lensch, hatta düþüncesini þöyle bile açýkladý:Bir devrim denebilecek bir þeyle karþý
karþýya bulunuyoruz (Alman Sosyal-Demokrasisi ve Savaþ adlý
broþürünün 6. sayfasý, Berlin 1915). Siyasal bunalým ortada: Hükümetlerden hiçbiri yarýndan güvenli deðil, bir mali yýkýma uðrama,
topraklarýndan yoksun býrakýlma ve ülkesinden kovulma (Belçika
hükümetinin ülkesinden kovulduðunu görmesi gibi) tehlikesi ile
karþý karþýya bulunmayan tek hükümet yok. Bütün hükümetler bir
barut fýçýsý üzerinde yaþýyor; hepsi de kendini yýðýnlarýn [sayfa 137]
giriþkenlik ve kahramanlýðýna býrakýyor. Avrupa siyasal rejimi tamamen sarsýlmýþ bulunuyor, ve büyük bir siyasal sarsýntýlar dönemine
girmiþ bulunduðumuzu (ve gitgide daha da derin bir biçimde girdiðimizi - bu satýrlarý Ýtalyanýn savaþ ilan ettiði gün yazýyorum) yadsýmayý da, kuþkusuz kimse düþünmeyecektir. Eðer, savaþ ilanýndan
iki ay sonra (2 ekim 1914 günü), Kautskvy Neue Zeitta bir hükümet
hiçbir zaman bir savaþýn baþýnda olduðu denli güçlü ve partiler de
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o denli güçsüz deðildir diye yazýyordu ise, bu Kautskynin Südekumlara* ve öbür oportünistlere yaranmak için tarih bilimini çarpýtma biçiminin örneklerinden biri olmaktan baþka bir þey deðildi.
Hükümet hiçbir zaman egemen sýnýflarýn partileri arasýndaki anlaþmaya ve ezilen sýnýflarýn bu egemenliðe barýþçýl boyun eðmesine, savaþ sýrasýnda olduðu denli gereksinim duymaz. Bu, birincisi.
Ýkincisi, her ne denli bir savaþýn baþýnda, hele çabuk bir zafer
bekleyen ülkede, hükümet son derece güçlü görünürse de, dünyada hiç kimse hiçbir zaman ve hiçbir yerde devrimci bir durum
beklentisini salt bir savaþýn baþlangýcý ile birleþtirmemiþ, ve hele
görünüþü gerçeklik ile bir tutmamýþtýr.
Avrupa savaþýnýn bütün öbürlerinden daha çetin olacaðýný
herkes biliyor, görüyor ve kabul ediyordu. Savaþ deneyi bunu durmadan daha çok doðruluyor. Savaþ yayýlýyor, Avrupanýn siyasal
temelleri gitgide daha çok sarsýlmaktadýr. Yýðýnlarýn sýkýntýsý korkunçtur, ve hükümetler, burjuvazi ve oportünistler tarafýndan bu
sýkýntý yöresinde susmak için gösterilen çabalar gitgide daha sýk
bir biçimde baþarýsýzlýða uðruyor. Bazý kapitalist gruplarýn savaþtan
saðladýklarý kârlar ölçüsüz ve utanç vericidir. Çeliþkiler son derece
artýyor. Yýðýnlarýn kendini pek açýkça belli etmeyen hoþnutsuzluðu,
ezilen ve bilisiz katmanlarýn iyi (demokratik) bir barýþçýk özlemi,
homurdanmaya baþlayan halk tabakasý, - bütün bunlar bir [sayfa
138] gerçek. Ve savaþ ne denli uzar ve aðýrlaþýrsa, hükümetler de
olaðanüstü çaba ve yeni özveriler istedikleri yýðýnlarýn etkinliðini o
denli geliþtiriyor ve geliþtirmek zorunda kalýyorlar. Savaþ deneyi,
tarihteki her büyük bunalým, insan yaþamýndaki her büyük yýkým
ve her dönemeç deneyi gibi, kimilerini alýklaþtýrýp çökertir, ama
buna karþýlýk kimilerini de yetiþtirip savaþkanlaþtýrýr, ve dünya tarihinde þu ya da bu devletin bazý yalýtýk çökme ve yýkýlma örnekleri
dýþýnda, bu sonuncular ensonu birincilerden her zaman daha kalabalýk ve daha güçlü olmuþlardýr.
Barýþ yapýlmasý bütün bu sýkýntý ve çeliþkilerin bütün bu
keskinleþmesine yalnýzca hemen bir son verememekle kalmayacak, ama, tersine, birçok bakýmdan bu sýkýntýyý nüfusun en geri
* Südekum, Albert - Alman sosyal-demokratý; emperyalist dünya savaþý (1914-1918)
sýrasýnda, ateþli bir sosyal-þoven oldu. Adý, sosyal-þovenleri belirten cinsil bir ad durumuna
geldi. -Ed.
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yýðýnlarý için daha duyumsanýr ve son derece açýk bir duruma
getirecektir.
Kýsacasý, devrimci durum Avrupanýn ileri ülkeleri ve büyük
devletlerinin çoðunda gerçekleþmiþ bir durumdur. Bu bakýmdan,
Basel Bildirgesinin öngörüsü tamamen doðrulanmýþtýr. Bu gerçeði,
Cunow, Plehanov, Kautsky ve hempalarýnýn yaptýklarý gibi açýkça
ya da üstü örtülü bir biçimde yadsýmak, ya da sözünü etmemek,
çok büyük bir yalan savurmak, iþçi sýnýfýný aldatmak ve burjuvaziye hizmet etmek demektir. Sosyal-Demokratta (n° 34, 40 ve 41)
biz devrimden korkan kimselerin, hýristiyan hamkafa papazlarýn,
genel kurmaylarýn, milyonerlerin gazetelerinin, Avrupadaki devrimci
durumun belirtilerini saptamak zorunda kaldýklarýný gösteren olgularý belirttik.
Bu durum varlýðýný daha uzun zaman sürdürecek mi ve ne
ölçüde aðýrlaþacak? Devrime yol açacak mý? Bunu bilemiyoruz, ve
kimse de bilemez. Bunu yalnýz devrimci durumun geliþme ve ileri
sýnýfýn, proletaryanýn devrimci eyleme geçme deneyi gösterecek.
Bu konuda ne genel olarak boþ umutlar söz konusu edilebilir, ne
de bu umutlarýn kýrýlýþý; çünkü hiçbir sosyalist, hiçbir zaman ve
hiçbir yerde, devrimin (gelecekteki deðil de) bu savaþ tarafýndan
(yarýnki devrimci durum deðil de) güncel devrimci durum tarafýndan yaratýlacaðý güvencesini vermemiþtir. Burada bütün sosyalistlerin en söz götürmez ve en özsel [sayfa 139] görevi söz konusu: yýðýnlara devrimci bir durumun varlýðýný gösterme, bu durumun geniþlik
ve derinliðini açýklama, proletaryanýn devrimci bilinç ve enerjisini
uyandýrma, devrimci eyleme geçmesine yardýmcý olma, ve bu
yönde çalýþmak için devrimci duruma uygun örgütler kurma görevi.
Hiçbir sorumlu ve etkili sosyalist hiçbir zaman sosyalist partilerin bu görevinden kuþkulanma cüretini göstermedi; ve Basel
Bildirgesi, ne en küçük bir boþ umut yayarak, ne de böyle bir
umudu besleyerek, sosyalistlerin bu görevinin ta kendisinden söz
eder: halký uyarmak, harekete geçirmek (yoksa Plehanov , Akselrod ve Kautskynin yaptýklarý gibi, þovenizmle uyutmak deðil),
bunalýmdan kapitalizmin yýkýlýþýný çabuklaþtýrmak için yararlanmak; Komün ve ekim-aralýk 1905 örneklerinden esinlenmek. Bu
görevi yerine getirmemek, -güncel partilerin ihaneti, siyasal ölümleri, rollerini býrakmalarý, burjuvaziden yana geçmeleri, iþte bunu
yansýtýr.
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III
Ama II. Entemasyonalin en gözde önderleri sosyalizme nasýl
ihanet edebilirler? Ýlkin bu ihaneti teorik olarak doðrulamayý gözeten giriþimleri inceledikten sonra, bu sorun üzerinde ayrýntýlý bir
biçimde duracaðýz. (Özellikle Ýngiliz-Fransýz sosyal-þovenlerinin,
Hyndmann ile yeni yandaþlarýnýn kanýtlarýný yineleyen) Plehanov
ile (teorik bakýmdan, görünüþte çok daha ince, karþýlaþtýrýlamaz
derecede daha saðlam kanýtlar ileri süren) Kautskynin, yandaþlarý
sayýlabilecekleri sosyal-þovenizmin baþlýca düþüncelerini belirgin
bir duruma getirmeye çalýþalým.
Hepsinin en ilkeli, belki de kýþkýrtýcý teorisidir. Bir saldýrýya
uðradýk, kendimizi savunuyoruz: proletaryanýn çýkarlarý, Avrupa barýþýnýn bozucularýna bir direnç gösterilmesini gerektirir. Bütün hükümetlerin bildirimlerini ve dünyanýn bütün burjuva ve satýlýk basýnýnýn
tumturaklý sözlerini yinelemektir bu. Plehanov, bu denli bayaðý bir
yavanlýðý bile, diyalektike, bu yazarda zorunlu olan [sayfa 140] ikiyüzlü
bir iletme ile daha da güzelleþtirmekten geri kalmaz: somut durumu
hesaba katmak bahanesiyle, ona göre, her þeyden önce kýþkýrtýcýyý
[savaþ kýþkýrtýcýsý -ç.] bulmak, ve bütün öbür sorunlarý durumun
deðiþeceði güne deðin erteleyerek, onu gerçek yerine oturtmak
gerekir (Plehanovun Savaþ Üzerine adlý broþürüne, Paris 1914, ve
düþüncelerinin Golossun 86 ve 87. sayýlarýnda Akselrod tarafýndan
yinelenmesine bakýnýz). Diyalektik yerine safsatacýlýðý geçirme
yolundaki bu soylu giriþimde, Plehanov bir rekor kýrdý. Safsatacý,
bütün öbürleri arasýnda canýnýn istediði bir kanýta sarýlýyor; oysa
Hegel, haklý olarak, neyi olursa olsun desteklemek için kanýtlar
bulunabileceðini söylüyordu. Diyalektik, toplumsal bir olayýn, geliþmesi boyunca, bütün yönleriyle irdelenmesini, ve görünüþün, dýþ
yönün, en önemli itici güçlere, üretici güçlerin geliþmesine ve sýnýflar
savaþýmýna, indirgenmesini gerektirir. Plehanov Alman sosyal-demokrat basýnýndan bir alýntý alýveriyor: Almanlar, kendileri, diyor,
kýþkýrtýcýlarýn Avusturya ile Almanya olduklarýný savaþtan önce kabul
ediyorlardý, -ve onun için tartýþma bitmiþtir. Plehanov, çarlýðýn
Galiçya, Ermenistan vb. konusundaki fetih planlarýný Rus sosyalistlerinin birçok kez ortaya koymuþ olduklarý olgusunu suskuyla geçiþtiriyor. Onda, þu son otuz yýlýn bile olsa, en küçük bir iktisadi ve
diplomatik tarihine yanaþma giriþimi görülmüyor; oysa, bu tarih,
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sömürgelere el koyma, baþka-sýnýn topraklarýný soyma, daha baþarýlý
bir rakibin ayaðýný kaydýrma ve yýkýma uðratýlmasýnýn, bugün savaþan her iki grup devletin de merkez siyasal ekseni olduðunu çürütülmez bir biçimde gösterir.* [sayfa 141]
Plehanovun burjuvaziye yaranmak için öylesine yüzsüzlükle çarpýttýðý diyalektiðin savaþlarla ilgili temel tezi, savaþ siyasanýn
baþka araçlarla (daha açýkçasý, zorla) sürdürülmesidir, tezidir. En
büyük askeri tarihçilerden biri olan, fikirleri Hegel tarafýndan zenginleþtirilmiþ olan Clausewitzin formülü budur.** Ve her savaþý, belli
* Sosyalistleri aldatmaktan pek de üzüntü duymayan Ýngiliz pasifisti Brailsfordun:
Çelik ve Altýn Savaþý adlý kitabý çok öðretici bir kitap (Londra 1914; yapýt mart 1914 ayýnýn
tarihini taþýyor!). Yazar, ulusal sorunlarýn, genellikle, arka planda olduklarýný, bu sorunlarýn
çoktan çözüldüklerini (s. 35), bugün sorunun bu olmadýðýný, modern diplomasinin tipik
sorununun (s. 36): Baðdat demiryolu, bunun yapýmý için ray teslimi, Fas Madenleri vb.
olduðunu çok iyi anlýyor. Yazar haklý olarak. Avrupa diplomasini yakýn tarihindeki en
örnek alýnacak olaylardan birinin de, sömürge etki alanlarýnýn paylaþýlmasýný ve Alman
hisse senetlerinin Paris Borsasýnda deðerlendirilmesini öngören bir anlaþma temelinde
Almanya ile uzlaþmak için Caillaux tarafýndan (1911 ve 1913te) yapýlan giriþimlere karþý,
Fransýz yurtseverleri ile Ýngiliz emperyalistlerinin savaþýmý olduðunu düþünüyor. Ýngiliz ve
Fransýz burjuvazileri bu anlaþmayý engellemiþlerdir (s. 38- 40). Emperya1izmin isteði,
daha güçsüz ülkelere sermaye ihracýdýr (s. 74). Bu sermayenin kârlarý Ýngilterede 90-100
milyon sterlin (Giffen), 1909da 140 milyon sterlin (Paish) olmuþtur; kendi payýmýza,
Lloyd Georgeun, þu son günlerde yaptýðý bir konuþmada bu kârlarý 200 milyon sterlin,
yani 2 milyar ruble olarak tahmin ettiðini ekleyelim. Alçaklýk dolu düzenler ve Türk
büyüklerine para yedirme, Hindistan ve Mýsýrda þýmarýk zengin çocuklarý için bol paralý
görevler, iþte sorunun özü (s. 85-87). Silahlanmalardan ve savaþlardan çok küçük bir
azýnlýk kâr saðlar, ama toplum ve para babalarý bu azýnlýktan yanadýr, oysa barýþ yanlýlarýnýn
arkasýnda bölünmüþ bir nüfustan baþka bir þey yoktur (s. 93). Bugün barýþ ve silahlanma
üzerine gevezelik yapan bir pasifist, yarýn tamamen savaþ vurguncularýna baðlý bir partinin
üyesi olarak görülür (s. 161). Eðer Antant daha güçlü çýkarsa Fasý alacak ve Ýraný
paylaþacaklar; eðer Üçlü Baðlaþma kazanýrsa Trablusu alacak, Bosnadaki konumlarýný
pekiþtirecek, Türkiyeyi kendine baðýmlýlaþtýracaktýr (s. 167). Londra ve Paris, çarlýðýn
özgürlük hareketini ezmesine yardýmcý olmak için, 1906 martýnda Rusyaya milyarlar
vermiþlerdi (s. 225-228); Ýngiltere bugün Rusyaya Ýraný ezmesi için yardým ediyor (s.
229). Rusya Balkan savaþýný ateþledi (s. 230). -Bütün bunlar yeni deðil, öyle deðil mi?
Bütün bu olgular herkesçe bilinir ve bütün dünya sosyal-demokrat gazeteleri tarafýndan
on bin kez yinelenmiþtir. Savaþýn öngününde, bir Ýngiliz burjuvasý bunu açýkça anlýyor.
Ama bu basit ve herkesçe bilinen olgular yanýnda, Plehanov ile Potresovun, Almanyanýn
suçluluðu konusundaki, ya da Kautskynin, kapitalist rejimde silahsýzlanma ve sürekli
barýþ perspektifleri konusundaki teorilerinde ne densiz bir saçmalýk, ne dayanýlmaz bir
ikiyüzlülük, ne iyilik taslayan yalanlar!
** Karl von Clautsewiýz: Vom Kriege, Werke, I Bd, s. 28. Bkz.c. III. s.139-140: Savaþlarýn
yalnýzca hükümetler ve halklar arasýndaki siyasal iliþkiler tarafýndan çýkarýldýklarý iyi bilinir;
ama genellikle savaþla birlikte bu iliþkilerin kesildikleri ve ortaya yalnýzca kendi öz
yasalarýna baðlý kesin olarak farklý bir durumun çýktýðý düþünülür. Biz tersini söylüyoruz:
Savaþ, siyasal iliþkilerin, iþe baþka araçlarýn karýþmasýyla sürdürülmesinden baþka bir þey
deðildir.
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bir an da bunda çýkar gören devletler -ve bu devletler içindeki
çeþitli sýnýflar- siyasasýnýn uzantýsý olarak gören Marx ile Engelsin
görüþü de, her zaman bu olmuþtur.
Plehanovun kaba þovenizmi, Kautsky bütün ülkeler sosyalistlerinin kendi kapitalistlerinin safýna geçiþini aþaðýdaki düþünce
ile kutsallaþtýrdýðý zaman, onun daha ince, uzlaþtýrýcý ve yumuþak
görünüþlü þovenizminin teorik konumuyla yetinir: [sayfa 142]
Herkes kendi yurdunu savunma hak ve görevine sahiptir; gerçek enternasyonalizm, bu hakký, benimki ile savaþ
içinde bulunan uluslar da içinde, bütün uluslar sosyalistlerine tanýmaya dayanýr... (2 ekim 1914 günlü Neue Zeita, ve
ayný yazarýn öbür yazýlarýna bakýnýz).

Bu pek þaþýrtýcý düþünce sosyalizmin öylesine kaba bir karikatürüdür ki; ona verilecek en iyi yanýt, bir yanýnda Guilllaume II
ile Nikola IInin, ve öte yanýnda da Pleharýov ile Kautskynin portreleri bulunan bir madalya ýsmarlamak olurdu. Gerçek enternasyonalizm, görüyor musunuz, yurt savunmasý adýna, Fransýz iþçilerinin
Alman iþçilerine, Alman iþçilerinin de Fransýz iþçilerine ateþ etmeleri olgusunu doðrulamaya dayanýyor!
Ama eðer Kautskynin düþüncelerinin teorik öncülleri yakýndan incelenirse, Clausewitz tarafýndan bundan seksen yýl önce
alaya alýnmýþ olan ayný görüþ görülür: Savaþýn baþlamasý ile birlikte, halklar ve sýnýflar arasýnda tarihsel olarak kurulmuþ siyasal iliþkiler
kesilir, ve ortaya kesin olarak farklý bir durum çýkar! Yalnýzca
saldýrganlar ve saldýrýya uðrayanlar vardýr, yalnýzca yurt düþmanlarý püskürtülür! Yeryüzü nüfusunun yarýdan çoðunu oluþturan
birçok ulusa karþý büyük emperyalist devletler halklarý tarafýndan
uygulanan baský, ganimet paylaþýmý için bu ülkeler burjuvazileri
arasýndaki rekabet, iþçi hareketini bölmek ve ezmek için sermaye
tarafýndan gösterilen çabalar, bütün bunlar, savaþtan önce onyýllar
boyunca bu siyasanýn ta kendisini betimlemesine karþýn, Plehanov ile Kautskynin görüþ alanýndan birdenbire yok olmuþ.
Marx ve Engelse yapýlan uydurma iletmeler, bu durumda,
sosyal-þovenizmin iki elebaþýsýnýn aðýr kanýtýný oluþturuyor: Plehanov, Prusyanýn 1813 ve Almanyanýn 1870teki ulusal savaþýný
anýmsatýyor; Kautsky, bilginler bilgini bir havayla, Marxýn 18541855, 1859, 1870-1871 savaþlarýnda baþarýsý en çok istenen kamp
(yani burjuvazi) sorununu irdelediðini, marksistlerin de 1876-1877
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ve 1897 savaþlarýnda ayný þeyi yaptýklarýný tanýtlýyor. Bütün safsatacýlarýn her zamanki yöntemidir bu: ana öðelerinde birbirlerine benzemeyen durumlarla ilgili örnekleri [sayfa 143] almaya dayanýr. Bize
örnek olarak verilen daha önceki savaþlar, bir baþka ulus tarafýndan dayatýlmýþ bulunan yabancý boyunduruða ve (Türk ve Rus)
mutlakýyetine karþý burjuva ulusal hareketler tarafýndan uzun yýllar
boyunca izlenen siyasanýn bir uzantýsý idiler. O zaman þu ya da
bu burjuvazinin baþarýsýný yeð tutmanýn gerekip gerekmediðini bilmekten baþka bir þey söz konusu olamazdý; marksistler, Marxýn
Rusyaya karþý savaþ için 1848de ve daha sonra yaptýðý, Engelsin
1859da Almanlarýn baskýcýlarýna karþý, Napoleon III ile Rus çarlýðýna karþý ulusal nefretini körüklediði gibi, ulusal nefretleri körükleyerek halklarý bu türlü savaþlara önceden çaðýrabiliyorlardý.*
Feodalite ile mutlakýyete karþý savaþým siyasasýnýn, kurtuluþ
yolundaki burjuvazi siyasasýnýn uzantýsýný, feodallerle baðlaþma
içinde, proletaryayý ezen günü geçmiþ -yani emperyalist, yani tüm
dünyayý soymuþ bulunan- ve gerici bir burjuvazi siyasasýnýn uzantýsý ile bir tutmak, metrelerle kilogramlarý bir tutmak demektir.
Bu, burjuvazi temsilcileri Robespierre, Garibaldi ve Jelyabovu,
burjuvazi temsilcileri Millerand, Salandra, Guçkov ile bir tutmaya
benzer. Dünya tarihinin kendilerine burjuva yurtlarý adýna konuþma hakký verdiði ve, feodal sisteme karþý savaþým içinde, yeni
uluslarýn milyonlarca insanýný uygar yaþama yükseltmiþ büyük burjuva devrimciler için en büyük saygýyý duymadýkça marksist olunamaz. Ve Belçikanýn Alman emperyalistleri tarafýndan boðazlanmasý konusunda ya da Avusturya ile Türkiyenin soyulmasý için,
Ýngiliz, Fransýz, Rus ve Ýtalyan [sayfa 144] emperyalistleri tarafýndan varýlan anlaþma konusunda yurt savunmasýndan söz eden Pleha* Yeri gelmiþken, Bay Gardenin, Jiznde55, gerçekte karþý-devrimci olduklarýný
göstermiþ bulunan Avrupa halklarýna, yani, Slavlar ve özellikle Ruslara karþý, Marxýn
1848de devrimci savaþtan yana çýkmasý nedeniyle, Marxý devrimci þovenizm ile, ama
gene de þovenizm ile suçluyor. Marxa yönelik bu kýnama, bu sol devrimci-sosyalistin
oportünizmini (ya da her türlü ciddilik yokluðunu, eðer her ikisi de deðilse) bir kez daha
gösteriyor. Biz marksistler, her zaman karþý-devrimci uluslara karþý devrimci savaþtan
yana olduk ve olmakta da devam ediyoruz. Örnek: Eðer sosyalizm 1920de Amerika ya da
Avrupada zafer kazanýr ve diyelim Japonya ile Çin o zaman bize karþý -ilkin diplomatik
alanda da olsa- kendi Bismarcklarýný sürerlerse, biz onlara karþý, saldýrýcý, devrimci bir
savaþýn açýlmasýndan yana oluruz. Bu size tuhaf mý görünüyor Bay Gardenin? Þundan ki,
siz Ropþin türü bir devrimcisiniz!
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nov ile Kautskynin safsatacýlýðýný aþaðýsamaya mahkum etmedikçe
(nefret duymayýnca) de marksist olunamaz.
Sosyal-þovenizmin öbür marksist teorisi: sosyalizm, kapitalizmin hýzlý geliþmesine dayanýr; ülkenin zaferi, orada kapitalizmin geliþmesini, dolayýsýyla sosyalizmin geliþini hýzlandýracaktýr;
ülkenin yenilgisi ise, onun iktisadi geliþmesini, dolayýsýyla sosyalizmin geliþini geciktirecektir. Bu struveci öðreti, ülkemizde Plehanov, Almanlar arasýnda Lensch ve öbür yazarlar tarafýndan sergilenmiþtir. Kautsky bu kaba teoriye karþý, onu açýkça savunan Lensche
karþý, onu gizliden gizliye destekleyen Cunowa karþý kalemiyle
saldýrýyor, ama yalnýzca daha ince, daha ikiyüzlü bir þoven konum
üzerinde yer alarak, bütün ülkeler sosyal-þovenlerinin uzlaþmasýný
saðlamak için saldýrýyor.
Bu kaba teorinin çözümlenmesine uzun boylu takýlýp kalacak deðiliz. Struvenin Eleþtirel Notlarý 1894te yayýnlandý, ve yirmi
yýldan beri, Rus sosyal-demokratlarý, kültürlü Rus burjuvalarýnýn
kendi görüþ ve isteklerini, her türlü devrimci ruhtan arýndýrýlmýþ bir
marksizm örtüsü altýnda kabul ettirmek için kullandýklarý bu
usulü tamamiyle tanýmasýný öðrendiler. Struvecilik yalnýzca bir
Rus akýmý deðil, ama son olaylarýn özel bir açýklýkla gösterdiði gibi,
ajitasyon, demagoji, blankici ütopi dýþýnda, marksizmin gerçekten bilimsel bütün yön ve öðelerini kabul ediyormuþ gibi görünerek, marksizmi tatlýlýkla öldürmeyi, onu daha iyi boðmak
için kucaklamayý amaçlayan burjuvazi teorisyenlerinin uluslararasý
bir akýmýdýr da. Baþka bir deyiþle: Reformlar için savaþým da içinde,
(proletarya diktatorasý olmaksýzýn) sýnýflar savaþýmý da içinde, sosyalist ülkülerin genel kabulü ve kapitalizm yerine yeni bir rejimin geçirilmesi de içinde, marksizmden liberal burjuvazi için
kabul edilebilir ne varsa almak, ve yalnýzca marksizmin yaþayan
ruhunu, yalnýzca devrimci anlayýþýný yadsýmak.
Marksizm, proletaryanýn kurtarýcý hareketinin [sayfa 145] teorisidir. Öyleyse bilinçli iþçilerin, marksizm yerine struveciliðin geçirilmesi sürecine çok büyük bir dikkat göstermek zorunda olmalarý
kolay anlaþýlýr. Bu sürecin itici güçleri çok ve çeþitlidir. Yalnýzca
belli baþlý üçünün sözünü edeceðiz: 1) Bilimin ilerlemesi, Marxýn
düþüncesinin doðruluðunu tanýtlayan gereci gitgide daha bol bir
biçimde saðlýyor. Öyleyse, marksizmin ilkelerine açýkça karþý çýkmadan, ama onu kabul eder gibi görünerek, safsatalarla onu
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içeriðinden yoksun býrakarak, marksizmi burjuvazi için zararsýz,
kutsal bir ikon durumuna getirerek, onunla ikiyüzlüce savaþmak
zorunlu. 2) Sosyal-demokrat partiler içinde yayýlan oportünizm, onu
her türlü oportünist ödünü doðrulayabilecek bir biçimde uyarlayarak; marksizmin bu revizyonunu destekliyor. 3) Emperyalizm dönemi, dünyanýn, bütün öbür uluslarý ezen ayrýcalýklý büyük uluslar
arasýnda paylaþýlmasý dönemidir. Bu ayrýcalýklardan ve bu ezgiden
gelen ganimet kýrýntýlarý, hiç kuþkusuz, bazý küçük-burjuvazi katmanlarýna olduðu gibi, iþçi sýnýfý aristokrasi ve bürokrasisine de
düþüyor. Proletarya ve emekçi yýðýnlarýn son derece küçük bir
azýnlýðý olan bu katmanlar struvecilike doðru yönelmiþlerdir, çünkü struvecilik onlara bütün uluslarýn ezilen yýðýnlarýna karþý kendi ulusal burjuvazileri ile baðlaþmalarýnýn bir doðrulamasýný sunar.
Enternasyonalin batký nedenleri üzerinde konuþacaðýmýz zaman,
bu konuya bir kez daha dönmemiz gerekecek.
IV
Sosyal-þovenizmin en ince, bilim ve enternasyonalizme benzer bir þeyle en ustaca süslenmiþ teorisi, Kautsky tarafýndan dile
getirilen ultra-emperyalizm teorisidir. Ýþte bu teorinin en açýk, en
belgin ve en yeni yapýlan, ve yazarýn kendisinden aldýðýmýz açýklamasý:

Ýngilterede koruyucu (himayeci) hareketin gerilemesi;
Amerikada gümrük tarifelerinin indirilmesi; silahsýzlanma
eðilimi; savaþtan önceki son yýllar içinde, Fransa ve Almanyanýn sermaye ihracýnda hýzlý düþme, ensonu, çeþitli mali
sermaye kliklerinin artan uluslararasý [sayfa 146) giriþikliði (birbirine geçme, birbirine dolaþmasý), -bütün bunlar beni, kendi
kendime, güncel emperyalist siyasanýn, yani ulusal mali sermayeler arasýndaki savaþýmýnýn yerine, dünyanýn uluslararasý ölçüde birleþmiþ mali sermaye tarafýndan ortaklaþa sömürülmesini geçiren ultra-emperyalist bir siyasa ile deðiþmesinin
olanaklý olup olmadýðýný sormaya sürükledi. Kapitalizmin
böyle bir yeni evresi pekala düþünülebilir. Bu evre gerçekleþebilir bir evre midir? Henüz sorunu çözmek için yeterli
öncüller yok. (Neue Zeit, n° 5, 30 nisan 1915, s. 144).
... Güncel savaþýn geliþmesi ve sonucu, bu bakýmdan
kararlaþtýrýcý olabilir. Savaþ, mali kapitalistler arasýndaki ulu-
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sal düþmanlýðý da en yüksek derecede körükleyerek, silahlanma yarýþýný yoðunlaþtýrarak ve rekabeti hýzla artýrdýðý için,
ikinci bir dünya savaþýný kaçýnýlmaz duruma getirerek, ultraemperyalizmin güçsüz tohumlarýný büsbütün ezebilir. Ýktidar Yolu adlý broþürümde ileri sürdüðüm öngörü, o zaman
korkunç ölçüler içinde gerçekleþecek, sýnýf çeliþkilerinin
keskinleþmesi ve kapitalizmin manevi çöküþü (Abwirtschaftung, sözcüðü sözcüðüne: iktisadi çöküþ, batký) hýzla büyüyecektir... (Kautskynin bu özentili sözcükle yalnýzca ve yalnýzca proletarya ile mali sermaye arasýndaki aracý katmanlar, yani: aydýnlar, küçük-burjuvalar, hatta küçük kapitalistler tarafýndan kapitalizme karþý duyulan düþmanlýðý kastettiðini belirtmek gerek)... Ama savaþ baþka türlü de bitebilir.
Güçsüz ultra-emperyalizm tohumlarýnýn güçlenebilecekleri
biçimde sonuçlanabilir. Savaþýn dersleri (bunu aklýnýzda iyi
tutun!) kendini barýþ zamanýnda uzun zaman bekletecek
bir geliþmeyi hýzlandýrabilir. Eðer uluslar arasýnda bir uzlaþmaya, silahsýzlanmaya, sürekli bir barýþa deðin gidilebilirse,
savaþtan önce kapitalizmin manevi çöküþüne artan ölçüler
içinde yol açan en kötü nedenler, ortadan kalkabileceklerdir. Yeni evre proletaryaya elbette yeni, belki daha da kötü
felaketler getirecektir; ama; bir zaman için, ultra-emperyalizm, kapitalizm çerçevesinde bir yeni umutlar ve yeni
beklentiler çaðý yaratabilir (s. 145).

Sosyal-þovenizmin doðrulanmasý bu teoriden nasýl çýkarýlmýþ?
Bir teorisyen için oldukça tuhaf bir biçimde. Þöyle:
Almanya sol sosyal-demokratlarý, emperyalizm ile onun doðurduðu savaþlarýn rastlantý sonucu deðil, ama mali sermaye egemenliðine yol açan kapitalizmin kaçýnýlmaz ürünü olduðunu ileri
sürüyorlar. Bundan ötürü, görece barýþçýl geliþme dönemi sona
erdiðinden, yýðýnlarýn devrimci savaþýmýna geçmek zorunludur.
Sað sosyal-demokratlar, kabaca: emperyalizm zorunlu olduðu
anda, biz de emperyalist olamayýz, diyorlar. Merkez rolünü oynayan Kautsky , yalancýktan uzlaþtýrýcýlar gibi görünüyor: [sayfa 147]
Aþýrý sol diye yazýyor, Ulusal Devlet, Emperyalist Devlet
ve Devletler Birliði (Nurerýberg, 1915) adlý broþüründe, sosyalizmi, yani yalnýzca bizim bir yarým yüzyýldan beri kapitalist egemenliðin bütün biçimleri karþýsýna çýkardýðýmýz sosyalizm propagandasýný deðil, ama sosyalizmin doðrudan

130

V. Ý. Lenin
Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky

gerçekleþtirilmesini, kaçýnýlmaz emperyalizmin karþýsýna
çýkarmak, istiyor. Ýþte çok radikal gibi görünen bir davranýþ,
ama bu, sosyalizmin dolaysýz pratik gerçek!eþmesine inanmayan herkesi emperyalizm kampýna itmekten baþka bir
sonuç veremez (s. 17, bazý sözcüklerin altý tarafýmýzdan
çizildi).

Sosyalizmin dolaysýz gerçekleþtirilmesinden söz ederken,
Kautsky , Almanyada, özellikle askeri sansür rejimi altýnda, devrimci eylemden söz edilememesinden yararlanarak, bir üçkaðýtçýlýk gerçekleþtiriyor. Kautsky sollarýn partiden sosyalizmin dolaysýz
pratik gerçekleþtirilmesini deðil, ama dolaysýz bir propaganda ve
devrimci eylemler hazýrlýðý istediklerini çok iyi biliyor.
Emperyalizmin zorunluluðundan, sollar devrimci eylemlerin zorunluluðu sonucunu çýkartýyorlar. Kautsky ultra-emperyalizm
teorisinden, oportünistleri doðrulamak için, gerçekleri onlarýn burjuvazi kampýna katýlmadýklarýna, ama yalnýzca yeni bir silahsýzlanma ve sürekli barýþ çaðýnýn çýkagelebileceðini düþündüklerinden
dolaysýz sosyalizme inanmadýklarýna inandýracak bir biçimde göstermek için yararlanýr. Bu teori, kapitalizmin yeni bir barýþçýl
çaðý umudu ile, Kautskynin, Basel kararýnýn görkemli bildirimlerine karþýn, oportünistler ve resmi sosyal-demokrat partilerin burjuvaziye katýlmalarýný ve içinde yaþadýðýmýz çalkantýlý dönem içinde
devrimci (yani proleter) taktiði yadsýmalarýný doðrulamasý olgu suna,
ve yalnýzca bu olguya indirgenir.
Kautskynin, yeni evrenin þu ya da bu durum ve koþullardan
çýktýðýný ve çýkmasý gerektiðini bildirmek þöyle dursun, açýkça:
Henüz bu yeni evrenin gerçekleþebilir olup olmadýðýný bile söyleyemem, dediðine de dikkat edin. Gerçekten, onun belirttiði yeni
çað eðilimlerini düþünün. Yazarýn silahsýzlanma eðilimini iktisadi olaylar arasýna soktuðunu görmek çok þaþýrtýcý! Zararsýz
küçük-burjuva gevezeliði ve düþlerin gölgesine sýðýnmak için, çeliþkilerin hafiflemesi teorisiyle hiç de uyuþmayan, [sayfa 148] yadsýnmasý
olanaksýz gerçeklerden kaçmadýr bu. Kautskynin ultra-emperyalizmi -bu terim, yazarýn demek istediði þeyi hiç mi hiç anlatmýyorkapitalizmin çeliþkilerinde þaþýrtýcý bir hafifleme anlamýna gelirdi.
Ýngiltere ve Amerikada koruyuculuk hareketinin gerilemesi -deniyor bize. Yeni bir çaða en küçük bir eðilim var mý burada? Amerikanýn sert korumacýlýðý yumuþamýþtýr, ama varlýðýný sürdürüyor,
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týpký Ýngiliz sömürgelerinin Ýngiltere yararýna ayrýcýklarýnýn, tercihli
tarifelerinin varlýklarýný sürdürdükleri gibi. Kapitalizmin, bir önceki,
barýþçýl dönemden, güncel, emperyalist döneme geçiþinin hangi
koþullar içinde gerçekleþtiðini anýmsayalým: özgür rekabet, alaný
tekelleþtirici kapitalist birliklere býraktý ve yeryüzü tamamen paylaþýldý. Bu iki olgunun (ve etkenin) gerçekten dünya çapýnda bir
önem taþýdýklarý açýk: Özgür ticaret ve barýþçýl rekabet, sermaye
sömürgelerini bir güçlükle karþýlaþmadan geniþletebildiði ve
Afrikada vb. boþ topraklarý eline geçirebildiði sürece olanaklý ve
zorunluydu; üstelik, sermaye yoðunlaþmasý henüz güçsüzdü, ve
henüz tekelci, yani belli bir sanayi kolunun tümünü egemenlik
altýna alabilecek ölçüde büyük iþletmeler de yoktu. Bu türlü tekelci iþletmelerin ortaya çýkma ve geliþmesi (bu sürecin ne Ýngiltere
ne de Amerikada durduðu düþünülebilir; Kautsky bile savaþýn bu
süreci hýzlandýrýp yoðunlaþtýrdýðýný yadsýmaya her halde cesaret
edemezdi), eski özgür rekabeti olanaksýz kýlar ve adýmlarýný boþlukta býrakýr, oysa dünyanýn paylaþýlmasý, sömürge ve etki alanlarýnýn
bir yeni paylaþýmý için, barýþçýl geniþlemeden silahlý savaþýma
geçmeye zorlar. Korumacýlýðýn her iki ülkede de güçten düþmesinin
herhangi bir þeyi deðiþtirebileceðini düþünmek gülünçtür.
Sonra, her iki ülkedeki sermaye ihraçlarýnýn, birkaç yýl içindeki azalmasý. Bu iki ülkeden, Fransa ve Almanyadan her biri, yabancý ülkelerde, örneðin 1912de Harms istatistiklerine göre, 35
milyon Mark (17 milyon Rubleye yakýn) dolaylarýnda bir sermayeye sahip [sayfa 149] bulunuyordu; ve Ýngiltere, tek baþýna, bunun iki
katýna sahipti.* Sermaye ihraçlarýnýn artýþý kapitalist rejimde hiçbir
zaman düzenli olmamýþtýr ve olamazdý da. Kautsky, örneðin yýðýnlarýn durumundaki gözle görülür bir düzelme sonucu, sermaye
birikiminin güçten düþtüðünü ya da iç pazarýn gücünün büyük ölçüde deðiþtiðini ileri süremezdi. Bu koþullarda her iki ülkede de
sermaye ihraçlarýnýn birkaç yýl boyunca azalmasý olgusu, yeni bir
çaðýn baþladýðý sonucunun çýkarýlmasýna izin vermez.
* Bkz. Bemhard Harms, Propleme der Weltwirtschaft. Jena, 1912 (Dünya Ýktisadi
Sorunlarý). George Paish, Great Britains Capital lnvestements in Colonies, vb., Journal
of the Royal Statistical Socieýy içinde (Sömürgelerde Ýngiliz Sermayeleri Yatýrýmý, Krallýk
Ýstatistik Derneði Dergisi içinde) c. LXXIV.1910-1911.s. 167. Lloyd George, 1915 baþlarýnda
yaptýðý bir konuþmada, yabancý ülkelerde yatýrýlmýþ bulunan Ýngiliz sermayelerini 4 milyar
sterlin, yani 80 milyar marka yakýn olarak tahmin ediyordu.
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Çeþitli mali sermaye kliklerinin artan uluslararasý giriþikliði
(giriftleþme). Birkaç yýlda ya da iki ülkede deðil, ama tüm dünyada, kapitalizmin tümünde, gerçekten genel ve söz götürmez tek
eðilim, budur. Ama bundan neden þimdiye deðin olduðu gibi bir
silahlanma eðilimi deðil de, bir silahsýzlanma eðilimi sonucu çýksýn?
Herhangi bir dünya top (ya da, daha genel olarak, savaþ gereci
üreten) firmasýný, örneðin Armstrongu alalým. Son günlerde (1 mayýs 1915 günlü) Ýngiliz Economist, bu firmanýn kârlarýnýn 19051906da 606.000 sterlinden (6 milyon rubleye yakýn), 1913te 856.000
ve 1914te 940.000 sterline (9 milyon Ruble) yükseldiðini bildiriyordu. Mali sermayenin giriþikliði burada çok büyüktür ve daha da
ilerlemektedir; Alman kapitalistleri Ýngiliz firmasýnýn iþlerine katýlýyor; Ýngiliz firmalarý Avusturya için denizaltýlar yapýyorlar vb.. Uluslararasý olarak birbiri içine girmiþ sermaye, silahlanma ve savaþlar
sayesinde çok iyi iþler yapýyor. Çeþitli ulusal sermayelerin tek bir
uluslararasý bütün içinde toplanýp birbirine karýþmalarý olgusundan, iktisadi bir silahsýzlanma eðilimi sonucunu çýkarmak, sýnýf
çeliþkilerinin hafiflemesi konusundaki dindarca küçük-burjuva istekleri, bu çeliþkilerin gerçek aðýrlaþmasý yerine geçirmek demektir.
[sayfa 150]

V
Kautsky, savaþ derslerini, savaþ felaketleri karþýsýndaki bilinmez hangi manevi tiksinti olarak sunarken, savaþ derslerinden
büsbütün hamkafa bir anlayýþ içinde söz ediyor. Örneðin, Ulusal
Devlet vb. baþlýklý broþüründe, þöyle düþünüyor:
Dünya barýþý ve silahsýzlanmayý çok derinden isteyen
katmanlarýn varlýðý kuþkusuz ve tanýtlama gerektirmeyen bir
þeydir. Küçük-burjuvalarý ve küçük köylüleri, hatta birçok
kapitalist ve aydýný emperyalizme baðlayan çýkarlar , savaþ
ve silahlanma yarýþý nedeniyle bu katmanlarýn uðradýðý zararlarý bastýrmaz (s. 21).

Bu, 1915 þubatýnda yazýlmýþ! Olgular, küçük-burjuvalarla,
aydýnlar da içinde, bütün varlýklý sýnýflarýn hep birlikte emperyalistlere katýldýklarýný gösteriyor, ama Kautsky, kavanoz içindeki
adam56 gibi, olaðanüstü bir küstahlýk ve iyilik taslayan yavan sözlerle, olgulara yan çiziyor. Küçük-burjuvazinin çýkarlarýný, onun
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davranýþýna göre deðil, bazý küçük-burjuvalarýn sözlerine göre deðerlendiriyor - bu sözler onlarýn davranýþlarýyla her an yalanlansalar
da. Bu tastamam genel olarak burjuvazinin çýkarlarýný, sanki onun
eylemlerine göre deðil de, güncel rejimin hýristiyan ülkü ile dolu
olduðuna yemin billah eden burjuva rahiplerin sevgi taþan konuþmalarýna göre deðerlendirmemize benzer. Kautsky marksizmi tüm
içeriði uçup gidecek ve geriye, bilinmez hangi doðaüstü, manevi
anlamda anlaþýlmýþ çýkar sözcüðünden baþka bir þey kalmayacak
bir biçimde uyguluyor, çünkü burada söz konusu olan gerçek
iktisadi yaþam deðil, ama evrensel refah üzerine dinsel dileklerdir.
Marksizm, çýkarlarý, günlük yaþamýn milyonlarca olgusu
arasýnda kendilerini gösteren sýnýf çeliþkileri ve sýnýflar savaþýmý
temeli üzerinde deðerlendirir. Küçük -burjuvazi çeliþkilerin bir hafiflemesinin düþünü görür ve aðýrlaþmalarýnýn zararlý sonuçlara
yol açacaðý kanýtýný ileri sürerek bu konuda parlak sözler eder.
Emperyalizm, varlýklý sýnýflarýn bütün katmanlarýnýn mali sermayeye baðýmlýlýðý ve dünyanýn bugün çoðu savaþa katýlan beþ altý
büyük devlet arasýnda paylaþýlmasý [sayfa 151] demektir. Dünyanýn
büyük devletler arasýnda paylaþýlmasý, sömürgeler ve etki alanlarý
elde edilmesinde, yabancý uluslarýn ezilmesinde, az çok kazançlý
görevlerde ve büyük bir devlet ve ezgici bir ulus üyesi olma olgusu tarafýndan saðlanan ayrýcalýklarda bu devletlerin bütün varlýklý
katmanlarýnýn çýkarlarý olduðu anlamýna gelir.*
Kesintiye uðramadan geliþen ve yeni ülkelere derece derece yayýlan bir kapitalizmin görece dingin, uygar çevresi içinde, eski
moda yaþamak olanaksýzdýr, çünkü bir baþka çað gelmiþtir. Mali
sermaye belli bir ülkeyi büyük devletler arasýndan atar ve atacak* E. Schultze, 1915 yýlýnda, devlet ve belediye tahvilleri, ipotekler, ticari ve sýnai
þirketler hisse senetleri vb. de içinde, tüm dünyadaki esham ve tahvilat tutarýnýn 732
milyar Frank olarak tahmin edildiðini aktarýr. Bu tutarýn 130 milyar Franký Ýngiltereye; 115
milyar Franký Amerika Birleþik Devletlerine, 100 milyar Franký Fransa ve 75 milyar Franký
da Almanyaya, yani 420 milyar Frank, baþka bir deyiþle, toplam tutarýn yarýsýndan çoðu
bu dört büyük devlete düþüyordu. Öbür halklarý geride býrakan, onlarý ezen ve soyup
soðana çeviren ileri emperyalist uluslarýn çýkar ve ayrýcalýklarýnýn büyüklüðü üzerine bu
örnek yardýmýyla bir kanýya varýlabilir. (Dr. Ernst Schultze: Das Französische Kapital in
Russland, Finanz-Archiv içinde, Berlin 1915, Jahrgang 32, s. 127.) (Dr. E. Schultze:
Rusyadaki Fransýz Sermayesi, Mali Arþivler içinde, Berlin 1915, 32. yýl, s. 127.) Emperyalist
uluslarýn yurt savunmasý, yabancý uluslarýn soyulmasýndan gelen yaðma hakkýnýn
savunulmasýdýr. Rusyada, bilindiði gibi, kapitalist emperyalizm daha güçsüz, buna karþýlýk,
feodal-askeri emperyalizm daha güçlüdür.
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týr, sömürge ve etki alanlarýný elinden alacaktýr. (Ýngiltereye karþý
savaþa girmiþ bulunan Almanyayý bunu yapmakla tehdit ettiði gibi);
bir büyük devlet e üye olma sonucu yararlandýðý ayrýcalýklar ve
ek gelirleri küçük-burjuvazinin elinden alacaktýr. Savaþýn tanýtlamakta olduðu þey, budur. Çeliþkilerin, uzun zamandan beri herkes
tarafýndan, Ýktidar Yolu adlý broþüründe Kautskynin kendisi tarafýndan da kabul edilen kýzýþmasý, sonunda fiili olarak iþte buna yol
açmýþtýr.
Ve emperyalist büyük devlet ayrýcalýklarý için silahlý savaþýmýn
bir oldu bitti durumuna geldiði þu anda, savaþýn korkunç bir þey,
oysa silahsýzlanmanýn iyi bir þey olduðunu söyleyen Kautsky, kapitalistlerle küçük-burjuvaziyi yüreklendirmeye giriþiyor; týpký, kürsüsünden, kapitalistleri insan sevgisinin bir Tanrý buyruðu, ruhun bir
özlemi ve bir uygarlýk yasasý olduðuna inandýrmak isteyen bir hýristiyan papazý gibi ve ayný sonuçlarla. Kautskynin ultra-emperyalizm iktisadi eðilimleri dediði [sayfa 152] þey, gerçekte para babalarýný
kötülük yapmamaya çaðýran küçük-burjuva bir çaðrýdýr.
Sermaye ihracý mý? Ama baðýmsýz ülkelere, örneðin Amerika Birleþik Devletlerine, sömürgelere olduðundan daha çok sermaye ihraç ediliyor. Sömürgeler fethi mi? Ama daha þimdiden
hepsi fethedilmiþ, ve hemen hepsi kurtuluþa can atýyor: O (Hindistan) bir Ýngiliz sömürgesi olmaktan çýkabilir, ama tek parça bir
imparatorluk olarak baþka bir yabancý egemenlik altýna hiçbir zaman girmeyecektir (adý geçen broþürün 49. sayfasý). Sanayici bir
kapitalist devletin, hammadde gereçlendirmesi bakýmýndan yabancý
ülkelerden baðýmsýz duruma gelmesini saðlayan bir sömürge imparatorluðu kurma yolunda göstereceði her çaba, ona karþý bütün
öbür kapitalist devletleri birleþtirmekten ve onu ereðine yaklaþtýrmaksýzýn bitmez tükenmez öldürücü savaþlar içine sokmaktan geri
kalamazdý. Bu siyasa, devletin tüm iktisadi yaþamýný batkýya
götürmenin en güvenceli yolu olurdu (s. 72-73).
Para babalarýný emperyalizmden vazgeçmeye çaðýran bir
çaðrý deðil mi bu? Kapitalistleri bir iflas (bankruptcy) tehlikesiyle
ürkütmek istemek, borsacýlara borsada oynamamayý öðütlemek
demektir, çünkü birçoklarý tüm servetlerini böyle yitirirler. Sermaye, rakip kapitalist ile rakip ulusun iflasýndan, daha da çok yoðunlaþarak, kazanýr; bundan ötürü, iktisadi rekabet, yani iflasa doðru
iktisadi zorlama ne denli yüksek ve sýký  olursa, rakibin iflasýný
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çabuklaþtýrmak için kapitalistlerin bu zorlamaya askeri zorlamayý
ekleme eðilimi de o denli güçlü olur. Sömürgelere ve Türkiye gibi
baðýmlý devletlere olduðu denli elveriþli bir biçimde sermaye ihraç
edilebildiði ülkeler azaldýkça, -çünkü sömürge ve baðýmlý ülkelere
ihraç edilen sermayeden, Amerika Birleþik Devletleri gibi özgür,
baðýmsýz ve uygar bir ülkeye ihraç edilen sermayeye göre, para
babasý üç misli bir kâr saðlar-, Türkiyenin, Çinin vb. köleleþtirilmesi
ve paylaþýlmasý için savaþým daha da zorlu olur. Ýktisadi teorinin
mali sermaye ve emperyalizm çaðý konusunda dediði budur.
Olgularýn dediði budur. Oysa, Kautsky bütün bunlarý hamkafa bir
yavan morale [sayfa 153] dönüþtürüyor. Türkiyenin paylaþýlmasý ya
da Hindistanýn fethi için pek o denli kýzýþmaya, hele hele savaþmaya
deðmez, diyor; çünkü, ne olursa olsun, bu uzun zaman sürmez,
ve sonra kapitalizmi barýþçýl bir biçimde geliþtirmek daha iyi olurdu...
Elbette, ücretlerde bir artýþ aracýyla kapitalizmi geliþtirmek ve pazarý
geniþletmek daha iyi olurdu: son derece anlaþýlýr bir þey bu, ve
para babalarýný bu yola sokmaya çalýþmak, bir papazýn vaazý için
dört dörtlük bir konudur... Sömürgeler nasýl olsa çok kýsa bir sürede
kurtulacaklarýna göre, iyi yürekli Kautsky, Alman para babalarýný
sömürgeler için Ýngiltere ile savaþmaya deðmediðine inandýrmayý
hemen hemen baþarmýþ!...
Ýngilterenin Mýsýra yaptýðý ihracat ve bu ülkeden yaptýðý ithalat, 1872den 1912ye deðin, Ýngilterenin tüm ihracat ve ithalatýndan daha güçsüz bir biçimde geliþmiþtir. Marksist Kautskynin
kýssadan hissesi: Mýsýrýn askeri iþgali olmaksýzýn, onun (bu ülke
ile ticaretin) salt iktisadi etkenlerin etkisiyle daha az artacaðýný varsaymamýz için hiçbir neden yoktur (s. 72). Sermayenin geniþleme
eðilimleri, herþeyden çok, emperyalizmin zor yöntemleri ile deðil,
barýþçýl demokrasi ile kolaylaþtýrýlabilir ( s .70) .
Ne dikkat çekecek derecede ciddi, bilimsel, marksist bir
çözümleme! Kautsky þu saçma tarihi çok güzel düzeltmiþ; Ýngilizlerin Mýsýrý Fransýzlardan almak için hiçbir gereksinimleri olmadýðýný, ve Alman para babalarýnýn savaþa baþlamakta, Türkiye
seferini örgütlemekte ve Ýngilizleri Mýsýrdan kovmak için baþka
önlemlere baþvurmakta hiçbir yararlarý olmadýðýný tanýtlamýþ!
Bütün bunlar yalnýzca bir yanlýþ anlama, baþka hiç bir þey deðil!
Ýngilizler, öyle görünüyor ki, en iyinin Mýsýrda zor kullanmayý
býrakmak ve (Kautskyye göre sermaye ihracatýný geniþletme er-
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eðiyle) barýþçýl demokrasiye geçmek olacaðýný henüz kavramamýþlardýr...

Elbette, özgür deðiþimin kapitalizmin doðurduðu iktisadi karþýtlýklarý tamamen ortadan kaldýracaðýna inanmak, burjuva free-traderlerin [özgür deðiþimcilerin] bir kuruntusuydu: Bu konuda özgür deðiþim de [sayfa 154) demokrasi denli
yeteneksizdir. Ama bu çeliþkilerin emekçi yýðýnlara en az
özveri ve sýkýntý yükleyen savaþým biçimleri ile aþýlmasýnda
büyük yararýmýz var (s. 73)...

Bizi baðýþla, Tanrým! Tanrým, bize acý! Bir hamkafa nedir? diye soruyordu Lassalle- ve ozanýn çok tanýnmýþ özdeyiþiyle yanýt
veriyordu: Hamkafa, Tanrýnýn merhamet duyacaðý, korku ve umut
dolu boþ bir barsaktýr.57 Kautsky marksizmi alçaltmýþ ve gerçek
bir vaiz durumuna dönüþmüþtür. Vaiz, kapitalistleri barýþçýl demokrasiye geçmeye çaðýrýyor - ve buna da diyalektik adý veriliyor: eðer,
baþlangýçta özgür deðiþim, ve sonra da tekeller ve emperyalizm
olmuþsa, neden bir ultra-emperyalizm ve yeni baþtan özgür ticaret
olmasýn? Rahip gerçekleþebilir olup olmadýðýný söylemekten gene
de sakýndýðý bu ultra-emperyalizmin iyiliklerini betimleyerek ezilen
yýðýnlarý teselli ediyor! Dini, insaný teselli ettiði kanýtýyla savunan
kimselere karþý, Feuerbach tesellilerin gerici anlamýný haklý olarak
belirtiyor: kim ki, diyordu, köleyi köleciliðe karþý baþkaldýrmaya
özendirecek yerde teselli eder, kölecilere yardým etmekten baþka
bir þey yapmaz.
Bütün baskýcý sýnýflar, egemenliklerini sürdürmek için, iki
toplumsal iþlevi: celladýn toplumsal iþleviyle rahibin toplumsal iþlevini gereksinirler. Celladýn görevi ezilenlerin protesto ve baþkaldýrmasýný bastýrmaktýr. Rahibin görevi ezilenleri teselli etmek, onlara,
sýnýf egemenliðinin korunmasý ile, mutsuzluk ve özverilerde bir yumuþama perspektiflerini çizmek (bu perspektiflerin gerçekleþebilir þeyler olduklarý güvence altýna alýnmadýðý zaman bu iþi
yapmak son derece kolaydýr), ve böylece onlara bu egemenliði
kabul ettirmek, onlarý devrimci eylemden caydýrmak, devrimci anlayýþlarýný güçten düþürmeye ve devrimci enerjilerini söndürmeye
çalýþmaktýr. Kautsky marksizmi en tiksinç ve en saçma, en iðrenç
can sýkýcý öðütler karþý-devrimci teorisi durumuna getirmiþ.
Kautsky, 1909da, Ýktidar Yolu broþüründe, kapitalizmin çeliþkilerinin -hiç kimsenin çürütemediði ve [sayfa 155] çürütülmez olan-
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aðýrlaþmasýný, bir savaþlar ve devrimler çaðýnýn, yeni bir devrimci
dönemin yakýnlaþtýðýný kabul eder. Mevsimsiz devrim, der, söz
konusu edilemez, ve savaþýmdan önce, bir yenilgi olasýlýðý da
yadsýnmamakla birlikte, ayaklanma sýrasýnda zafer olanaðý ummayý yadsýmayý davamýza düpedüz bir ihanet olarak açýklar.
Savaþ geldi patladý. Çeliþkiler daha da keskin bir durum
aldý. Yýðýnlarýn sýkýntýsý dev boyutlara eriþti. Savaþ uzuyor ve geniþlemeye devam ediyor. Kautsky broþür üstüne broþür yazýyor, sansürün
buyruklarýna uysalca uyuyor, topraklarýn yaðmalanmasýna ve
savaþýn korkunçluklarýna, savaþ vurguncularýnýn yüz kýzartýcý
kârlarýna, yaþam pahalýlýðýna, silah altýndaki iþçilerin askeri köleliðine iliþkin verilerin sözünü etmiyor; buna karþýlýk, proletaryayý
durmadan teselli ediyor -onu burjuvazinin devrimci ya da ilerici
olduðu, Marxýn bile þu ya da bu burjuvazinin zaferini dilediði
savaþlar örneðiyle teselli ediyor; sömürgesiz ve yaðmasýz, savaþsýz
ve silahlanmasýz bir kapitalizm olanaðýný gösterecek ve barýþçýl
demokrasinin yararlarýný tanýtlayacak rakam sütunlarý ile teselli
ediyor. Yýðýnlarýn sýkýntýsýnýn arttýðýný ve devrimci bir durumun
gözlerimizin önündeki gerçek geliþimini [bundan söz etmek yasak!
Sansür izin vermiyor...] yadsýmaya cüret edemeyen Kautsky, daha
az özveri ve sýkýntýnýn olacaðý yeni evredeki savaþým biçimlerinin
(gerçekleþebilir olduðu konusunda güvence vermediði) perspektifini çizerek, burjuvazi ve oportünistler karþýsýnda el pençe
divan duruyor... Franz Mehring ile Rosa Luxembourg, Kautskyye
orospu (Mädchen jür alle) davranýþýnda bulunarak tepki göstermekle son derece haklýlar.
*
1905 aðustos ayýnda Rusyada devrimci bir durum vardý.
Kaynaþma içindeki yýðýnlarý yatýþtýrmak [teselli etmek] için, Çar
Buligin Dumasýný58 vaat etmiþti. Eðer para babalarýnýn silahlanmadan vazgeçmeleri ve sürekli bir barýþ yararýna uzlaþmalarýna
ultra-emperyalizm [sayfa 156] denebilirse, Buligin tarafýndan öðütlenen Danýþmacý Parlamento rejimine de ultra-absolutisme [aþýrý
mutlakýyet] denebilirdi. Yüzlerce dev iþletme içinde çýkarlarý
sarmaþan dünyanýn yüz kadar en büyük para babasýnýn, yarýn
halka, savaþtan sonra silahsýzlanmadan yana olacaklarýný vaat et-
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tiklerini bir an için kabul edelim (bu varsayýmý yalnýzca Kautskynin
bu çocukça teorisinden çýkan siyasal sonuçlarý incelemek için bir
an kabul ediyoruz). Hatta o zaman bile, proletaryaya, o olmaksýzýn
bütün vaatlerin, bütün mutlu perspektiflerin boþ bir kuruntudan
baþka bir þey olamayacaðý devrimci eylemden caymasýný öðütlemek, ona kesin olarak ihanet etmek olurdu.
Savaþ kapitalistler sýnýfýna yalnýzca inanýlmayacak kârlar ve
görkemli yeni soygun perspektifleri (Türkiye, Çin vb.), milyonlarý
bulan yeni sipariþler, yüksek faiz oranlý yeni borçlar getirmekle
kalmadý. Dahasý da var. Savaþ kapitalistler sýnýfýna, proletaryayý bölerek ve baþtan çýkararak, çok yüksek siyasal yararlar da saðladý.
Kautsky bu baþtan çýkarmaya yardým ediyor; kendi uluslarýndan
oportünistlerle, Südekumlarla birlik adýna, savaþým içindeki proleterlerin bu uluslararasý bölünmesini kutsallaþtýrýyor! Ve eski partilerin
birlik belgisinin, ulusal proletaryanýn kendi ulusal burjuvazisi ile
birlik ve çeþitli uluslar proletaryasýnýn bölünmesi anlamýna geldiðini anlamayan kimseler de var...
VI
Yukarýdaki satýrlar, (28 Mayýs günlü) Neue Zeitin Kautskynin
sosyal-demokrasinin batkýsý konusundaki son düþüncesini
(Cunowa itirazýnýn 7 paragrafý) içeren 9. sayýsý yayýnlandýðý sýrada
yazýlmýþ bulunuyordu. Kautsky sosyal-þovenizmin savunusu konusundaki bütün eski safsatalarý ve bir yenisini, kendisi iþte þöyle
toplamý ve özetlemiþ:

Savaþýn salt emperyalist bir savaþ olduðunu, savaþ patlak
verdiði anda, emperyalizm ya da sosyalizmden baþka bir seçenek bulunmadýðýný, Almanya, Fransa ve, birçok bakýmdan, Ýngiltere sosyalist partileri ile proleter [sayfa 157) yýðýnlarýnýn, düþünmeden, bir avuç parlamenterin basit buyruðu
üzerine, kendilerini emperyalizmin kollarýna attýklarýný, sosyalizme ihanet ettiklerini ve böylece tüm tarihte eþi görülmemiþ bir batkýya yol açtýklarýný söylemek, gerçeðe düpedüz aykýrýdýr.

Yeni safsata ve iþçilerin yeni aldatýlmasý: savaþ, efendim,
salt emperyalist deðil!
Güncel savaþýn nitelik ve anlamý konusunda, Kautskynin
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gerçekten þaþýrtýcý duraksamalarý var; bu erdemli parti önderinin,
son soygun yerine gelmekten sakýnan bir hýrsýzýn sakýnýrlýðý ile,
Basel ve Chemnitz kongrelerinin açýk ve kesin bildirimlerinden
yan çizdiðini de ekleyelim. 1915 Þubatýnda yazdýðý Ulusal Devlet
vb. adlý broþüründe Kautsky, savaþýn gene de, son çözümlemede,
emperyalist olduðunu doðruluyordu (s. 64). Þimdi yeni bir çekince getiriyor: salt emperyalist deðil. Peki ama, ne?
Ola ki henüz ulusaldýr! Kautsky þu Plehanovcu sözde-diyalektik yardýmýyla bu densizliðe deðin gidiyor:
Güncel savaþ -diyor-, yalnýzca emperyalizmin deðil, ama
Rus devriminin de çocuðudur. Kautsky, Rus devriminin panislavizmi yeni bir biçim altýnda dirilteceðini, demokratik bir Rusyanýn,
Avusturya ve Türkiye Slavlarýnýn ulusal baðýmsýzlýk özlemlerini kaçýnýlmaz olarak canlandýracaðýný, görüyor musunuz, daha 1904te
öngörmüþtü... Polonya sorunu da o zaman yoðunlukla ortaya çýkacaktý... Ve Avusturya daðýlacaktý, çünkü Çarlýðýn çöküþü ayrýlmak isteyen çeþitli öðeleri bugün gene de birleþtiren demir çemberi
kýracaktý (Kautsky bu son alýntýyý kendi 1904 tarihli makalesinden
alýyor)... Rus devrimi... Doðunun ulusal özlemlerine yeni ve güçlü
bir atýlým vermiþ, Avrupa sorunlarýna Asya sorunlarýný eklemiþtir.
Bütün bu sorunlar, güncel savaþ içinde, kendilerini gürültülü bir
biçimde gösteriyor ve, egemen sýnýflarda aðýr basan eðilimler emperyalist eðilimler olduðu halde, proleter yýðýnlarda içinde, halk
yýðýnlarýnýn anlayýþý bakýmýndan kesin bir deðer kazanýyorlar. (s.
273, bazý sözcüklerin altý tarafýmýzdan çizildi). [sayfa 158]
Ýþte marksizmin alçaltýlmasýnýn bir baþka örneði! Demokratik bir Rusya Doðu Avrupa uluslarýnýn özgürlük özlemlerini canlandýracaðý için (söz götürmez bir þeydir bu), bir tek ulusu kurtarmayan ama bir çoðunu köleleþtiren güncel savaþ, sonucu ne olursa
olsun, bundan ötürü, salt emperyalist bir savaþ deðildir. Çarlýðýn
yýkýlýþý, ulusal yapýsýnýn demokratik olmayan niteliði nedeniyle
Avusturyanýn daðýlmasý anlamýna geleceði için, geçici olarak güçlenmiþ olan karþý-devrimci Çarlýk, Avusturyayý soyarak ve bu ülke
uluslarý üzerinde daha da büyük bir baský kurarak, bundan ötürü
güncel savaþa salt emperyalist deðil, ama bir ölçüde ulusal bir
nitelik vermiþtir. Egemen sýnýflar dar kafalý küçük-burjuvalarý ve
ezilmiþ köylüleri emperyalist savaþýn ulusal erekleri üzerine masallarla aldattýklarý için, marksizm konusunda bir otorite ve II. En-
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ternasyonalin bir temsilcisi olan bilim adamý, bundan ötürü bu
yutturmacayý yýðýnlara: egemen sýnýflarýn eðilimleri emperyalisttir,
oysa halkýn ve proleter yýðýnlarýn eðilimleri ulusaldýr, formülü
aracýyla kabul ettirmekte yetkilidir.
Diyalektik en iðrenç, en aþaðýlýk safsatacýlýk durumuna geliyor!
Güncel savaþtaki ulusal öðe (Partimizin Berne konferans
kararýnýn da belirttiði gibi), yalnýzca Sýrbistanýn, Avusturyaya karþý
savaþý tarafýndan temsil edilmektedir. Uzun yýllardan beri süren,
halk yýðýnlarý arasýndaki milyonlarca insaný kapsayan ve uzantýsý Sýrbistanýn Avusturyaya karþý savaþý olan bir ulusal kurtuluþ
hareketi, yalnýzca Sýrbistanda ve Sýrplar arasýnda vardýr. Eðer bu
savaþ tek olsaydý, yani eðer genel Avrupa savaþýna, Ýngilterenin,
Rusyanýn vb. bencil ve soyguncu amaçlarýna baðlanmýþ olmasaydý, bütün sosyalistler Sýrp burjuvazisinin baþarýsýný dilemek zorunda olurlardý - güncel savaþtaki ulusal etkenden çýkarýlacak doðru
ve kesin olarak zorunlu tek sonuç, iþte budur. Ama þimdilik Avusturya burjuvalarý, din adamlarý ve generallerinin hizmetinde olan safsatacý Kautsky, iþte bu sonucu çýkarmýyor!
Devam edelim. Bilimsel evrimci yöntemin son sözü olan
Marx diyalektiði, irdelenen konunun yalýtýk, yani [sayfa 159] tek yönlü
ve çarpýtýlmýþ incelenmesini olanaksýz kýlar. Sýrbistan-Avusturya
savaþýndaki ulusal etken, genel Avrupa savaþýnda hiçbir ciddi önem
taþýmaz ve taþýyamaz. Eðer Almanya kazanýrsa, Belçikayý, Polonyanýn bir parçasýný daha, belki Fransanýn da bir parçasýný boðazlayacaktýr. Eðer Rusya kazanýrsa, Galiçyayý, Polonyanýn bir parçasýný
daha, Ermenistaný vb. boðazlayacaktýr. Eðer sonuç sýfýr olursa,
eski ulusal baský olduðu gibi kalacaktýr. Sýrbistan için, yani güncel
savaþa katýlanlarýn yüzde bir kadarý için,bu savaþ burjuva kurtuluþ
hareketi siyasasýnýn uzantýsýdýr. Yüzde 99 içinse, savaþ emperyalist,
yani günü geçmiþ, uluslarý kurtarmaya deðil, ama bozmaya yetenekli burjuvazi siyasasýnýn uzantýsýdýr. Antant, Sýrbistaný kurtarýrken,
Sýrp özgürlük çýkarlarýný, Avusturyanýn soyulmasý karþýlýðýnda,
Ýtalyan emperyalizmine satýyor.
Herkesçe bilinen bütün bu þeyler, oportünistleri doðrulamak
için Kautsky tarafýndan utanmazca çarpýtýlmýþtýr. Ne doðada, ne
de toplumda, olaylar arý durumda deðildirler ve olamazlar da:
arýlýk kavramýnýn kendisinin tek yanlý ve dar bir nitelik içerdiðini,
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insan bilgisinin nesneye tam olarak, tüm karmaþýklýðý içinde
eriþmesini engellediðini söyleyen Marx diyalektiðinin bize öðrettiði
þey, iþte budur. Dünyada arý durumda kapitalizm yoktur ve olamaz da, çünkü kapitalizm, her zaman içine feodal, küçük-burjuva
öðeler, ya da baþka bir þey katýlmýþ olarak bulunur. Bu nedenle,
emperyalistler düpedüz soygunculuk amaçlarýný ulusal bir söz
ebeliði ile açýkça maskeleyerek halk yýðýnlarýný utanç verici bir
biçimde aldatýrlarken, savaþýn salt emperyalist olmadýðýný anýmsatmak, son derece dar kafalý bir bilgiç, ya da bir düzenbaz ve
üçkaðýtçý olmak demektir. Her þey gelir, Kautskynin, proleter yýðýnlar da içinde, halk yýðýnlarý için ulusal sorunlar kesin bir deðer
taþýrlar, oysa egemen sýnýflar için, aðýr basan emperyalist eðilimlerdir (s. 273) derken, ve bu kesinlemeyi son derece çeþitli gerçeklike (s. 274) sözde diyalektik bir iletme ile pekiþtirirken, halkýn
emperyalistler tarafýndan aldatýlmasýný desteklemesi [sayfa 160]
olgusuna dayanýr. Gerçekliðin son derece çeþitli olduðundan hiç
kuþku yok, en arý gerçek bu! Ama bu sonsuz çeþitlilik içinde iki temel ve özsel akýmýn belirdiðinden de kuþku yok: Savaþýn nesnel
içeriði, emperyalizm siyasasýnýn, yani baþka uluslarýn, büyük devletlerin çökmekte olan burjuvazisi tarafýndan (ve bu devletlerin
hükümetleri tarafýndan) soyulmasý siyasasýnýn uzantýsýdýr; egemen öznel ideolojiye gelince, yýðýnlarý aldatmak için yayýlmýþ
ulusal boþ sözlerden baþka bir þey deðildir bu ideoloji.
Kautskynin, durmadan üzerine döndüðü, ve sol sosyaldemokratlara göre, savaþýn baþlangýcýnda konulmuþ olan seçeneðin, ya emperyalizm ya da sosyalizm olduðunu ileri sürmeye
dayanan eski safsatasýný daha önce inceledik. Kautsky gerçeði utanmazca çarpýtýyor, çünkü o sollarýn, ya emperyalist soygun ve aldatma partisine katýlma, ya da devrimci eylemler propaganda ve hazýrlýðý biçiminde bir baþka seçenek koymuþ olduklarýný çok iyi biliyor.
Kautsky, Südekumlar karþýsýnda uþaklýkla yaydýðý saçma masalýnýn
Almanya sollarý tarafýndan sergilenmesine karþý kendisini yalnýzca
sansürün koruduðunu da biliyor.
Proleter yýðýnlar ile bir avuç parlamenter arasýndaki iliþkiler konusunda, Kautsky çiðnene çiðnene sakýza dönmüþ itirazlardan birini yineliyor:
Kendi davamýzý savunmamak için, Almanlarý bir yana
býrakalým. Ama Vaillant ve Guesde, Hyndmann ve Plehanov
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gibi adamlarýn, bugünden yarýna emperyalizm kampýna
geçtiklerini ve sosyalizme ihanet ettiklerini ciddi ciddi ileri
sürmeyi kim isterdi? Parlamenterler ile mercileri bir yana
býrakalým... (Kautsky açýkça Rosa Luxembourg ile Franz
Mehringin dergisine, mercilerin, yani Alman Sosyal-Demokrat Parti resmi yönetici çevrelerinin, Merkez Komitesinin
(Vorstand), parlamento grubunun vb. siyasasýnýn, çok haklý
bir küçümseme ile eleþtirildiði Enternasyonale anýþtýrmada
bulunuyor)... Ama 4 milyon bilinçli Alman proleterinin, bir
avuç parlamenterin basit buyruðu üzerine, 24 saat içinde
saða çark edip önceki ereklerinin tam tersini savunabildiklerini ileri sürmeye kim cüret edecek? Eðer bu doðru olsaydý,
kuþkusuz, yalnýzca partimizin deðil, ama yýðýnýn da (altý Kautsky tarafýndan çizilmiþ) korkunç bir batkýsýna tanýklýk ederdi. Eðer bu yýðýn ahlaktan bu derece yoksun bir koyun sürüsü olsaydý, bize kendimizi gömdürmekten baþka yapacak
bir þey kalmazdý (s. 274). [sayfa 161]

Bütün yetkisiyle birlikte, Karl Kautsky , davranýþý ve içler
acýsý kaçamaklarý nedeniyle, siyasal ve bilimsel bakýmdan, kendini
çoktan gömdürmüþ bulunuyor. Bunu anlamayan, ya da hiç deðilse sezmeyen biri, sosyalizm için yitmiþ biridir; ve bu nedenle
Mehring, Rosa Luxembourg ve yandaþlarý, Kautsky ve hempalarýna en aþaðýlýk insanlar olarak davranýrlarken, Enternasyonalde tek
doðru dili konuþmuþlardýr.
Düþünün bir: Savaþ karþýsýndaki tutuma iliþkin olarak, yalnýzca bir avuç parlamenter (yönetmelik tarafýndan korunan parlamenterler, oylarýný tam bir özgürlük içinde kullandýlar; pekala. karþý
oy da kullanabilirlerdi; Rusyada bile, bundan ötürü kimse ne dövüldü, ne de hýrpalandý, hatta ne de tutuklandý), bir avuç memur,
gazeteci vb., düþüncesini belli bir özgürlükle açýklayabildi. (Yani
hemen tutuklanýp kýþlaya götürülmeksizin, hemen kurþuna dizilme tehlikesiyle karþý karþýya bulunmaksýzýn.) Bugün, Kautsky, oportünizm taktik ve ideolojisiyle iliþkisi o ayný Kautsky tarafýndan yýllar
boyunca onlarca kez belirtilmiþ olan bu toplumsal katmanýn ihanet ve alçaklýðýný, soylu bir biçimde yýðýnlar üzerine yüklüyor! Genel olarak bilimsel araþtýrmanýn, özel olarak da marksist diyalektiðin
ilk ve temel kuralý, sosyalizm içindeki eðilimlerin -ihaneti baðýra
çaðýra sergileyen ve bu konuda alarm çaný çalan eðilim, ve ihaneti
görmeyen eðilim- güncel savaþýmý ile, daha önce onyýllar boyunca
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yapýlmýþ olan savaþým arasýndaki iliþkiyi incelemektir. Kautsky bu
konuda tek söz söylemiyor, eðilimler ve akýmlar sorununu koymak bile istemiyor. Þimdiye deðin akýmlar vardý, þimdi yok artýk!
Þimdi, artýk yalnýzca otoritelerin, her zaman aþaðýlýk ruhlarý gözler önüne seren cafcaflý adlarý var. Bu durumda, birbirine güvenmek ve kendi küçük günahlarýný haklý göstermek için iki ahbap
çavuþ gibi anlaþmak çok kolaydýr. Oportünizm mi bu, amma da
yaptýnýz ha, ne zaman ki... Guesde, Plehanov, Kautsky! diye haykýrýyordu Martov, Bernedeki açýklamasýnda (Sosyal- Demokratýn 36.
sayýsýna bakýnýz). Guesde gibi adamlar oportünizmle suçlandýðý
zaman, diye yazýyordu [sayfa 162] Akselrod (Goloss, n° 86 ve 87), daha
sakýntýlý olmak gerekir. Kendimi savunmayacaðým, ama... Vaillant
ve Guesde, Hyndman ve Plehanov! diyor Berlinde Kautsky. Guguk kuþu horozu över, çünkü horoz guguk kuþunu över.
Uþaklýk çabasýyla kendinden geçen Kautsky , yazýlarýnda,
Hyndmaný emperyalizme ancak bir gün önce katýlmýþ biri gibi
göstererek, onun bile elini öpecek duruma gelmiþtir. Oysa, o ayný
Neue Zeit ile tüm dünyanýn onlarca sosyal-demokrat: gazetesinde,
daha önce yýllar boyunca, Hyndmanýn emperyalizmi sergilenmiþti!
Eðer Kautsky adýný andýðý kiþilerin siyasal yaþam öyküsü ile iyice
ilgilenseydi, belleðine baþvurur ve kendi kendine bu yaþam öyküsünün, onlarýn emperyalizme geçiþlerini, bir tek günde deðil,
ama onlarca yýlda hazýrlanmýþ bulunan gösterge ve olaylarý kapsayýp
kapsamadýðýný; Vaillantýn jorezcilerin tutsaðý, Plehanovun da
menþevikler ile likidatörlerin tutsaðý olup olmadýklarýný; Guesde
eðiliminin önemli herhangi bir konuda baðýmsýz bir konum alma
yeterliðinden yoksun, açýkça cansýz ve yeteneksiz bir dergi olan
Guesdeci Le Socialisme59 dergisinde herkesin gözü önünde can
çekiþip çekiþmediðini; Kautskynin, Bernstein eðilimine karþý
savaþýnýn baþýnda, Millerancýlýk sorununda bir yüreklilik eksikliði
gösterip göstermediðini (bunu, onu da -haklý olarak- Hyndman ve
Plehanovun yanýna koyan kimseler için ekleyelim) vb. sorardý.
Ama söz konusu önderlerin yaþam öyküsünün bilimsel
çözümlemesi için en küçük bir ilgi bile görülmüyor. Þimdi bu önderlerin kendilerini kendi öz kanýtlarý ile mi, yoksa oportünistlerle
burjuvalarýn kanýtlarýný yineleyerek mi savunduklarýný inceleme
giriþimi de görülmüyor. Bu önderlerin eylemlerinin kazandýðý siyasal önem, bu önderlerin özel bir etkisine mi, yoksa onlarýn sosya-
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lizme yabancý, gerçekte etkili ve askeri örgüt tarafýndan desteklenen bir akýma, yani burjuva akýma katýlmýþ bulunmalarýna mý
dayanýyor? Kautsky sorunu irdelemeye bile giriþmemiþ; yýðýnlarýn
gözünü boyamak, kendini kabul ettirmiþ kiþi adlarýnýn gürültü patýrtýsý ile onlarý saðýrlaþtýrmak, tartýþýlan sorunu açýkça koyup [sayfa
163] bütün yönleriyle çözümlemelerini engellemekten baþka bir þeyle
uðraþmamýþ.*
... Dört milyon kiþilik bir yýðýn, bir avuç parlamenterin basit
buyruðu üzerine, saða çark etmiþ...
Bu sözcüklerin herbiri bir yalandýr. Parti örgütü, Almanlar
arasýnda, dört deðil, bir milyon üye kapsýyordu, ve bu yýðýn örgütünün ortak iradesi de (her örgüt gibi) yalnýzca kendi tek siyasal
merkezi tarafýndan, sosyalizme ihanet etmiþ olan bir avuç kiþi
tarafýndan dile getirilmiþ bulunuyordu. Bu bir avuç insan, kendisine danýþýlmýþ, oy vermeye çaðrýlmýþtý; oy verebilir, makaleler yazabilirdi vb.. Yýðýnlara gelince, onlara danýþýlmamýþtý. Yalnýz oy kullanmalarýna izin verilmemekle kalýnmamýþ, ama bir avuç parlamenterin deðil, askeri otoritelerin buyruðu üzerine, parçalanmýþ
ve mahmuzlanmýþlardý da. Askeri örgüt karþýdaydý; bu örgütte önderlerin ihaneti yoktu, yýðýný, þu ültimatomu vererek, tek tek çaðýrýyordu: Ya (önderlerinin öðütlediði gibi) orduya katýlacaksýn, ya da
kurþuna dizileceksin. Yýðýn örgütlü biçimde davranamýyordu,çünkü
daha önce varolan, bir avuç Legien, Kautsky ve Scheidemannlarda simgelenen kendi örgütü, yýðýna ihanet etmiþti, ve yeni bir
örgüt kurmak için de, zaman ister, eski çürümüþ, günü geçmiþ
örgütü çöp tenekesine atma kararlýlýðýna sahip olmak ister.
Kautsky karþýtlarýný, sollarý, onlara þu saçma düþünceyi yükleyerek yenmeye çalýþýyor: Savaþa yanýt olarak, yýðýnlar emperyalizme karþý 24 saat içinde devrim yapmalý ve sosyalizmi
* Kautskynin, Vaillant ve Guesdee, Hyndman ve Plehanova iletmede bulunmasý,
bir baþka yönden de belirtici. Lensch ve Haenisch gibi açýk emperyalistler (oportünistlerden
hiç söz etmiyoruz), kendi siyasalarýný doðrulamak için, sýrtlarýný Hyndman ve Plehanova
dayýyorlar. Ve onlara baþvurmakta da haklýlar, bir tek ve ayný siyasanýn söz konusu olmasý
anlamýnda, doðru söylüyorlar. Kautskyye gelince, o Lensch ile Haenischden,
emperyalizme yönelmiþ bir radikallerden küçümsemeyle söz eder. Bu sarraflara
benzemediði, onlarla ayný kanýda olmadýðý için Tanrýya þükreder -þaka bir yana! Oysa,
gerçekte, Kautskynin konumu da týpký onlarýnki gibidir. Ýkiyüzlü þoven Kautsky iyilik
taslayan yavan sözleri ile, dar düþünceli þovenler olan David ve Heineden, Lensch ve
Haenischden çok daha tiksinçtir.
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kurmalýydýlar, yoksa yýðýnlar alçaklýk ve ihanetten suçlu olurlardý. Ama, kötü üsluplu [sayfa 164] burjuva ve polis yazarlarýn þimdiye
deðin devrimcileri ezdikleri ve þimdi de Kautskynin gözler önüne serdiði bir budalalýðýn ta kendisidir bu. Kautskynin sol karþýtlarý
devrimin yapýlamýyacaðýný, devrimlerin nesnel olarak (partilerin
ve sýnýflarýn iradelerinden baðýmsýz olarak) olgunlaþmýþ bunalým
ve tarihsel dönüm noktalarýndan doðduklarýný; örgüt olmadýkça,
yýðýnlarýn ortak iradeden yoksun olduklarýný; merkezi devletlerin
güçlü, terörist askeri örgütüne karþý savaþýmýn güç ve uzun soluklu
bir iþ olduðunu çok iyi biliyorlar. Yýðýnlar önderlerinin tehlikeli andaki ihaneti karþýsýnda hiç bir þey yapamazlardý; oysa bu bir avuç
önderler, savaþ ödeneklerine oy vermeme, iç barýþ ve savaþýn
doðrulanmasýna karþý çýkma, kendi hükümetlerinin yenilgisinden
yana olduðunu bildirme, siperlerde kardeþleþmeyi öðütlemek için
uluslararasý bir aygýt kurma, devrimci eylemlere geçme zorunluluðunu öven yasadýþý gizli bir basýn örgütleme* vb. gibi iþleri pekala yapabilirlerdi ve yapmalýydýlar da.
Kautsky Almanya sollarýnýn tam da bu, ya da daha doðrusu benzer eylemleri düþündüklerini, ve askeri sansürden ötürü,
bu konuda içtenlikle, açýkça konuþamadýklarýný çok iyi biliyor. Oportünistleri ne pahasýna olursa olsun savunma isteði, asker sansürcülerin arkasýna sýðýnarak, sansürcülerin onu yüzündeki maskenin
düþmesinden koruyacaklarý inancý içinde, sollara açýk bir saçmalýk
yüklediði zaman, Kautskyyi görülmemiþ bir alçaklýða götürüyor.
[sayfa 165]

VII
Kautskynin oportünistleri büyük bir sevince boðarak, her
* Söz açýlmýþken. Bunu yapmak için, sýnýf kini ve sýnýf savaþýmýndan söz ediliþinin
yasaklanmasýna yanýt olarak, bütün sosyal-demokrat gazetelerin yayýnýna son vermek hiç
de zorunlu deðildi. Vorwärtsýn yaptýðý gibi, bu konu üzerinde yazmamayý kabul etmek,
bir alçaklýk ve bir korkaklýktý. Vorwärts bunu yaptýðý için siyasal bakýmdan ölmüþtür.
Martov bunu söylerken haklýydý. Ama, parti gazetesi olmadýklarýný, sosyal-demokrat
olmadýklarýný, yalnýzca iþçilerin bir bölümünün teknik gereksinimlerine yanýt verdiklerini,
yani siyasal olmayan gazeteler olduklarýný bildirerek, yasal gazeteler korunabilirdi. Savaþ
üzerine bir yargýda bulunan yasadýþý gizli bir sosyal-demokrat basýn, ve bir yargýda
bulunmayan, yalan yanlýþ þeyler söylemeyen, ama doðrudan da söz etmeyen yasal bir
iþçi basýný, bu neden olanaksýz olsundu?
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türlü kurnazlýk yoluyla bile bile yan çizdiði en önemli bilimsel ve
siyasal sorun, II. Enternasyonalin en gözde temsilcilerinin sosyalizme nasýl ihanet edebildiklerini bilme sorunudur.
Bizi burada ilgilendiren þey, elbette þu ya da bu ünlü kiþinin
yaþam öyküsü deðildir. Onlarýn gelecekteki yaþam öykücüleri sorunu bu açýdan da inceleyecekler, ama sosyalist hareket bugün bambaþka bir þeyle sosyal-þoven akýmýn tarihsel kökeninin, koþullarýnýn,
önem ve gücünün irdelenmesiyle ilgileniyor. 1) Sosyal-þovenizm
nerden geliyor? 2) Ona gücünü veren nedir? 3) Onunla nasýl
savaþmalý? Sorunun yalnýzca bu konuþ biçimi ciddidir, oysa kiþisel
kanýtlara baþvurma, pratikte basit bir kaçamaktan, bir safsatacý
kurnazlýðýndan baþka bir þey deðildir.
Birinci soruyu yanýtlamak için ilkin sosyal-þovenizmin ideolojik ve siyasal içeriðinin, sosyalizmin herhangi bir eski akýmýyla
iliþki içinde olup olmadýðýný görmek gerekir. Ýkinci olarak, gerçek
siyasal bölünmeler bakýmýndan, sosyalistlerin sosyal-þovenizmin
karþýtlarý ve savunucularý biçimindeki bugünkü bölünmesiyle, tarihsel bakýmdan daha önceki eski bölünmeler arasýndaki iliþki nedir?
Biz sosyal-þovenizmden, güncel emperyalist savaþta yurt savunmasý fikrinin kabul edilmesini, bu savaþta sosyalistlerin kendi ülkeleri burjuvazisi ve hükümetleri ile baðlaþmasýnýn doðrulanmasýný, kendi burjuvazilerine karþý proleter devrimci eylemlerin
öðütlenmesi ve desteklenmesinin yadsýnmasýný vb. anlýyoruz. Sosyal-þovenizmin ideolojik ve siyasal özsel içeriðinin, oportünizm ilkeleriyle tamamen uyuþtuðu apaçýk bir þeydir. Bir tek ve ayný eðilimdir
bu. 1914-1915 savaþý çerçevesine yerleþtirilen oportünizm, sosyalþovenizmi doðurur. Oportünizmde önemli olan, sýnýflarýn iþbirliði
fikridir. Savaþ, bu fikrin alýþýlmýþ etken ve uyarýcýlarýna tüm bir olaðanüstü etken ve uyarýcýlar dizisi ekleyerek, özel tehdit ve zorlamalar
aracýyla, daðýnýk ve bölünmüþ yýðýný burjuvazi ile [sayfa 166] iþbirliði
yapmak zorunda býrakarak, bu fikri mantýksal sonucuna götürüyor:
Bu, oportünizm yandaþlarý çevresini doðal olarak geniþletiyor ve
dünün birçok radikalinin bu kampa geçiþini çok iyi açýklýyor .
Oportünizm, insan yýðýnýnýn temel çýkarlarýný, aralarýndan
çok küçük bir azýnlýðýn geçici çýkarlarýna feda etmeye, ya da bir
baþka deyiþle, iþçilerin bir bölümünün, proletarya yýðýnýna karþý,
burjuvaziyle baðlaþmasýna dayanýr. Savaþ bu baðlaþmayý son derece açýk ve zorunlu duruma getirir. Oportünizm, onyýllar boyunca,
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ayrýcalýklý bir iþçiler katmanýnýn görece barýþçýl ve rahat varlýðýnýn
onlarý burjuvalaþtýrdýðý, onlara ulusal sermaye kârlarýndan kýrýntýlar verdiði, onlarý sýkýntýdan, acýlardan esirgediði, ve, yýkým ve
sefalete adanmýþ yýðýnýn devrimci eðilimlerinden uzaklaþtýrdýðý kapitalizmin geliþme çaðýnýn özelliklerinden doðdu. Emperyalist savaþ
bu durumun dolaysýz uzantýsý ve doruk noktasýdýr, çünkü emperyalist uluslarýn ayrýcalýklarý için, sömürgelerin bu uluslar arasýnda
yeni bir paylaþýmý için, onlarýn öbür uluslar üzerindeki egemenlikleri için bir savaþtýr bu. Ýþçi sýnýfýnýn üst katmanýnýn, küçük-burjuvazi ya da aristokrasisinin (ve bürokrasisinin) ayrýcalýklý durumlarýný korumak ve güçlendirmek, - oportünist küçük-burjuva umutlarla buna karþýlýk düþen taktiðin savaþ zamanýndaki doðal uzantýsý
iþte budur, bugünkü sosyal-emperyalizmin iktisadi temeli iþte budur.* Ve, kuþkusuz, alýþkanlýk gücü, [sayfa 167] görece barýþçýl bir
evrim göreneði, ulusal önyargýlar, beklenmedik deðiþiklikler korkusu ve bu deðiþiklikler karþýsýndaki inançsýzlýk, bütün bunlar, oportünizmi olduðu denli , oportünizm ile sözde yalnýzca bir zaman
için, sözde yalnýzca özel neden ve güdülerden ötürü varýlan ikiyüz* Ýþçileri bölmek ve onlarý sosyalizmden uzaklaþtýrmak söz konusu olduðu zaman,
emperyalistler ile burjuvalarýn, ulusal ayrýcalýklar ve büyük devletlerin önemini ne denli
açýkça deðerlendirdiklerini göstermek için birkaç örnek. Ýngiliz emperyalist Lucas, Büyük
Roma ve Büyük Britanya (Oxford. 1912) adlý kitabýnda, çaðdaþ Britanya Ýmparatorluðunda
renkli insanlarýn hak ve eþitsizliðini kabul eder! (s. 96-97) ve bizim imparatorluðumuzda.
beyaz iþçiler renkli iþçilerin yanýnda çalýþtýklarýnda, arkadaþ olamazlar. Ama beyaz iþçi
daha çok... renkli iþçinin gözetimcisidir der (s. 98). - Sosyal-demokratlara karþý Reich
Ligasýnýn eski sekreteri Erwin Belger, Savaþtan Sonra Sosyal- Demokrasi (1915) adlý
broþüründe, sosyal-demokratlarýn davranýþýný öven ve onlarýn salt iþçi bir parti (s. 43)
devrimci, enternasyonalist, ütopyacý fikirlerden uzak (s. 44), ulusal, Alman bir iþçi
parti (s. 45) olmalarý gerektiðini bildirir. - Alman emperyalisti Sartorius Von Waltershausen, yabancý ülkelerdeki sermaye yatýrýmlarý konusundaki yapýtýnda (1907), sömürge
fethine dayanan ulusal iyiliði bilmeyen Alman sosyal demokratlarýný kýnar (s. 438) ve
gerçekçilikleri nedeniyle, örneðin iç göçe karþý savaþýmlarý nedeniyle de Ýngiliz iþçilerini
över. -Alman diplomatý Ruedorffer, dünya siyasasýnýn ilkeleri konuþundaki kitabýnda,
sermayenin uluslararasýlaþmasýnýn, ulusal sermayelerin iktidar için, etki için, paylarýn
çoðunluðu için için savaþýmlarýnýn Keskinleþmesini hiç mi hiç ortadan kaldýrmadýðý
yolundaki herkesçe bilinen olguyu belirtir (s. 161), ve iþçilerin bu keskinleþmiþ savaþým
içine sürüklendiklerini söyler (s.175). Kitap ekim 1913 tarihini taþýr, ve yazar çok büyük
bir açýklýkla, çaðdaþ savaþlarýn nedeni olarak kapitalist çýkarlardan söz eder (s. 157),
ulusal eðilim sorununun, sosyalizmin ekseni durumuna geldiðini (s. 176), ve
hükümetlerin, gerçekte durmadan daha ulusal bir duruma gelen (s. 103, 110, 176) sosyaldemokratlarýn enternasyonalist gösterilerinden korkacak hiçbir þeyleri olmadýðýný (s. 17
7) bildirir. Eðer iþçileri milliyetçilik etkisinden kurtarýrsa, uluslararasý sosyalizm yenecektir,
çünkü salt zorla hiçbir þey yapýlmaz, ama eðer ulusal duygu üstün gelirse, uluslararasý
sosyalizm yenilgiye uðrayacaktýr (s. 173-174).
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lü ve alçakça uzlaþmayý da pekiþtirmiþ olan tamamlayýcý koþullar
rolünü oynadý. Savaþ, onyýIlar boyunca iþlenmiþ olan oportünizmin
görünüþünü deðiþtirdi; onu yüksek bir dereceye çýkardý, nüanslarýnýn sayý ve çeþidini artýrdý, yandaþlarýnýn saflarýný çoðalttý, kanýtlamalarýný bir yýðýn yeni safsatalarla zenginleþtirdi, deyim yerindeyse,
birçok yeni dere ve akýntýlarý oportünizmin ana akýmý ile kaynaþtýrdý,
ama bu ana akým yok olmadý. Tersine.
Sosyal-þovenizm, bu burjuva çýban, sosyalist partiler içinde
varlýðýný artýk eskisi gibi sürdürmeye devam edemeyecek derecede olgunlaþmýþ oportünizmdir.
Sosyal-þovenizmin oportünizm ile son derece sýký ve çözülmez baðýný görmek istemeyen kimseler, falanca oportünistin enternasyonalist, ve filanca radikalin de þoven durumuna geldiðini
ileri sürmek için, tek tek olay ve örneklere sarýlýyorlar. Ama, akýmlarýn geliþmesi tartýþýlýrken, ciddi hiçbir yaný olmayan bir kanýttýr
bu. Birinci olarak, þovenizm ile oportünizmin iþçi hareketi içindeki
iktisadi temeli aynýdýr: kendi ulusal sermaye ayrýcalýklarýnýn kendilerine býraktýklarý kýrýntýlardan yararlanan [sayfa 168] proletaryanýn
sayýsý çok olmayan üst katmanlarý ile küçük burjuvazinin, proleterler yýðýnýna, genel olarak emekçiler ve sömürülenler yýðýnýna karþý
baðlaþmasý. Ýkinci olarak, her iki akýmýn da ideolojik ve siyasal
içeriði aynýdýr. Üçüncü olarak, sosyalistlerin, oportünist bir akýmla
devrimci bir akým biçiminde, II. Enternasyonal dönemini belirleyen eski bölünmesi, þovenler ve enternasyonalistler biçimindeki yeni
bölünmeye, aþaðý yukarý denk düþer.
Bu son tezin doðruluðuna güven getirmek için, toplumsal
bilimin (genel olarak bilimin de olduðu gibi) tek tek olgularla deðil,
ama yýðýnsal olaylarla uðraþtýðýný anýmsamak gerekir. On Avrupa
ülkesini alýn: Almanya, Ýngiltere, Rusya, Ýtalya, Hollanda, Ýsveç, Bulgaristan, Ýsviçre, Fransa ve Belçika. Ýlk sekizinde, sosyalistlerin (enternasyonalist olup olmadýklarýna göre) yeni bölünüþü, (oportünist
olup olmadýklarýna göre), eski bölünüþe karþýlýk düþer: Almanyada,
oportünizmin kalesi Aylýk Sosyalist Defterler (Sozialistische Monatshefte) dergisi, þovenizmin kalesi durumuna geldi. Enternasyonalizm fikirleri aþýrý-sol tarafýndan savunulmaktadýr. Ýngilterede,
Britanya Sosyalist Partisinin 3/7 kadarý enternasyonalist ( son hesaplamalara göre, enternasyonalist karardan yana 84e karþý 66 oy),
oysa oportünistler blokunun (Ýþçi Partisi + Fabianler + Baðýmsýz
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Ýþçi Partisi) 1/7den azý enternasyonalisttir.* Rusyada, oportünistlerin ana yuvasý likidatör Naþa Zarya dergisi, þovenlerin ana yuvasý
durumuna geldi. Plehanov ile Aleksinski, çok gürültü yapýyorlar,
ama biz, 1910-1914 beþ yýllýk deneyi yoluyla da olsa, onlarýn
Ruysadaki yýðýnlar arasýnda derli toplu bir propaganda yapmaya
yetenekli olamadýklarýný biliyoruz. Rusyadaki enternasyonalistlerin ana yuvasý, pravdizm60 [sayfa 169] ile 1912 ocaðýnda partiyi yeniden kuran öncü iþçilerin temsilcisi olarak, Rusya Sosyal-Demokrat
Ýþçi Grubu tarafýndan oluþturulmaktadýr.
Ýtalyada, Bissolati ve hempalarýnýn safkan oportünist partisi, þoven oldu. Enternasyonalizm, Ýþçi Partisi tarafýndan temsil ediliyor. Ýþçi yýðýnlarý bu partiden yana; oportünistler, parlamenterler,
küçük-burjuvalar ise, þovenizmden yanadýrlar. Ýtalyada herkes, aylar
boyunca, seçmesini özgürce yapabildi, ve bu seçme rastgele deðil,
proleterler yýðýnýnýn toplumsal durumu ile küçük-burjuva katmanlarýn toplumsal durumu arasýndaki farka göre yapýldý.
Hollandada, Troelstranýn oportünist partisi genel olarak
þovenizmle uzlaþýyor (Hollandada küçük-burjuvalarýn da, büyük
burjuvalar gibi, onlarý yutmaya hazýr bekleyen Almanyaya özellikle diþ bilemesine bakarak yanýlgýya düþmemek gerek). Tutarlý,
içten, ateþli, inanmýþ enternasyonalistler, baþta Garter ile Pannekoek olmak üzere, marksist parti tarafýndan yetiþtirilmiþlerdir. Ýsveçte,
oportünist önder Branting, Alman sosyalistlerinin ihanetle suçlanmasýna kýzýyor, oysa sollarýn baþý Hoeglund, yandaþlarýndan bir
çoðunun görüþünün tam da bu olduðunu bildiriyor (Sosyal-Demokrat, n° 36ya bakýnýz). Bulgaristanda, oportünizmin karþýtlarý, Tesnyakiler, kendi organlarýnda (Nova Vreme)61 Alman sosyal-demokratlarýný alçaklýklar yapmakla suçluyorlar. Ýsviçrede, oportünist
Greullichin yandaþlarý Alman sosyal-demokratlarýný haklý görmeye
yatkýn (Zürihte çýkan organlarý Droit du Peuplee bakýnýz), oysa
çok daha radikal olan R. Grimmin yandaþlarý, Berne gazetesini
(Berner Tagwacht) Alman sollarýnýn organý durumuna getirdiler.
On ülkeden yalnýzca ikisi, Fransa ile Belçika, bunun dýþýnda
* Genel olarak, Britanya Sosyalist Partisi ile yalnýz Baðýmsýz Ýþçi Partisi karþýlaþtýrýlýr.
Bu doðru deðil. Örgütlenme biçimlerini deðil, ama sorunun özünü almalý. Günlük
gazetelere bakýn: iki gazete vardý: biri (Daily Herald) Britanya Sosyalist Partisine, öbürü
(Daily Citizen) oportünistler blokuna aitti. Gerçek propaganda, ajitasyon ve örgütlenme
çalýþmasýný günlük gazeteler dile getiriyor.
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kalýyorlar; ama bu ülkelerde de, doðrusunu söylemek gerekirse,
enternasyonalistlerin yokluðunu deðil, (kýsmen son derece anlaþýlýr
nedenlerden ötürü) aþýrý güçsüzlük ve bitkinliðini görüyoruz;
Vaillantýn kendisinin, Humanitede, okurlarýndan enternasyonalist
eðilimli mektuplar aldýðýný kabul ettiðini de unutmayalým, ama bu
[sayfa 170] mektuplardan bir teki bile onun tarafýndan in extenso
[bütünüyle] yayýnlanmadý!
Genel olarak, eðer akýmlar ve eðilimler göz önünde bulundurulursa, sosyalizme ihanet etmiþ ve þovenizme kaymýþ olanýn,
Avrupa sosyalizminin oportünist kanadý olduðunu kabul etmek
zorunda kalýnýr. Bu kanadýn resmi partiler içindeki gücü, gözle
görülür sýnýrsýz gücü nereden geliyor? Özellikle eski Roma ve canlý
gerçekliðe çok yakýndan dokunmayan bütün öbür benzer konular
söz konusu olduðu zaman tarihsel sorunlarý koymasýný çok iyi bilen Kautsky, þimdi kendisi iþin içine katýlýnca, ikiyüzlülük edip bunu
anlamaz gibi görünüyor. Ama sorun apaçýk ortada. Oportünistler
ile þovenlere dev bir güç kazandýrmýþ bulunan þey, onlarýn burjuvazi ile, hükümetler ve genelkurmaylarla baðlaþmalarýdýr. Oportünistlerin sosyalist partilerin bir parçasý olduklarýnýn, bu partilerde
her zaman iki aþýrý kanat bulunduðunun ve her zaman da bulunacaðýnýn, bütün basmakalýp hamkafalarýn dedikleri gibi, asýl önemli
olanýn aþýrý davranýþlardan kaçýnmak vb., vb. olduðunun düþünüldüðü Rusyada çoðu kez unutulan da, iþte bu.
Oportünistlerin iþçi partilerine biçimsel katýlmalarý, gerçeklikte onlarý -nesnel olarak- burjuvazinin siyasal bir müfrezesi olmaktan, etkisini gösterdiði kanal olmaktan, onun iþçi hareketi içindeki
ajanlarý olmaktan hiçbir zaman alýkoymaz. Erostrat biçimi ünlü
olan oportünist Südekum, bu toplumsal gerçeði, bu sýnýfsal gerçeði apaçýk bir biçimde gösterdiði zaman, birçok dürüst insan
þaþakaldý. Fransýz sosyalistleri ile Plehanov, Südekumu açýkça alaya almaya baþladýlar, oysa, hafifçe farklý bir ulusal görünüþ altýnda
bir o kadar Südekum görmeleri için, Vandervelde, Sembat ve
Plehanovun aynaya bir göz atmalarý yeterdi. Kautskyyi öven ve
onun tarafýndan da övülen Alman Merkez Komitesi (Vorstand)
üyeleri, sakýntý, alçakgönüllülük ve nezaketle, (Südekum adýný anmaksýzýn) Südekum çizgisiyle anlaþmazlýk içinde olduklarýný bildirmekte ivecenlik gösterdiler. [sayfa 171]
Gülünçtür bu, çünkü gerçekte, Alman sosyal-demokrat par-
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tisinin pratik siyasasýnda, Südekum tek baþýna, kesin karar zamaný
geldiðinde, yüz tane Haase ile Kautskyden daha güçlü olduðunu
gösterdi (týpký Naþa Zaryanýn, tek baþýna, ondan ayrýlmaktan korkan bütün Brüksel bloku akýmlarýndan daha güçlü olmasý gibi).
Neden? Südekumun arkasýnda büyük bir devletin burjuvazisi, hükümeti ve genelkurmayý dikildiði için. Bunlar Südekumun
siyasasýný bin yoldan desteklerlerken, onun karþýtlarýnýn siyasasýný,
hapis ve idamlar da içinde, bütün olanaklarla engelliyorlar.
Südekumun sesi, (týpký Vandervelde, Sembat ve Plehanovun sesi
gibi), gazeteleri milyonlarca basýlan burjuva basýn tarafýndan yayýlýyor, oysa askeri sansürün varlýðý nedeniyle, karþýtlarýnýn sesi yasal
basýnda duyulamaz!
Oportünizmin bir rastlantý sonucu, tek tek bireylerin bir günahý, bir düþüncesizliði, bir ihaneti deðil, ama bütün bir tarihsel
dönemin toplumsal ürünü olduðunu söylemekte herkes birleþiyor.
Bununla birlikte, herkes bu gerçeðin anlamý üzerinde yeterince
düþünmüyor. Oportünizm yasallýðýn meyvesidir. 1889-1914 döneminin iþçi partileri burjuva yasallýktan yararlanacaklardý. Bunalým patlak verince, yasadýþý gizli eyleme geçmek gerekiyordu (oysa, bu
geçiþi, bir çok savaþ kurnazlýðýyla birleþtirilmiþ en büyük bir gözüpeklik ve en büyük bir kararlýlýktan baþka türlü gerçekleþtirmek
olanaksýzdýr). Bu geçiþi engellemek için, bir tek Südekum yeter,
çünkü, tarihsel-felsefi dili kullanmak gerekirse; tüm eski dünya
ondan yanadýr, -çünkü, pratik siyasal dili kullanmak gerekirse, Südekum burjuvaziye kendi sýnýf düþmanýnýn bütün savaþ planlarýný
her zaman açýklamýþtýr ve her zaman da açýklayacaktýr.
Bir tüm olarak Alman Sosyal-Demokrat Partisinin (bu, Fransýzlar ve öbürleri için de doðrudur) yalnýzca Südekumun hoþuna
giden, ya da yalnýzca onun tarafýndan hoþgörü ile karþýlanan þeyleri
yaptýðý bir gerçektir. Yasal olarak baþka hiçbir þey yapýlamaz. Alman Sosyal-Demokrat Partisi içinde dürüst, gerçekten sosyalist ne
yapýlýyorsa, [sayfa 172] onun merkezlerine karþý, onun Merkez Komitesinin ve Merkez Organýnýn baþý üzerinden, örgütlenme disiplinini
çiðneyerek, örneðin geçen 31 mayýs günü Berner Tagwachtta yayýnlanan Alman sollarýnýn çaðrýsýnýn62 anonim olmasý gibi, yeni bir
partinin yeni anonim merkezleri adýna fraksiyoncu bir biçimde davranarak yapýlýyor. Gerçekten, Legien-Südekum-Kautsky-HaaseScheideman ve hempalarýnýn eski, çürümüþ, ulusal-liberal partisinin
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dýþýnda, gerçekten iþçi, gerçekten devrimci sosyal-demokrat, yeni
bir partinin büyüdüðü, güçlendiði, örgütlendiði görülüyor.*
Bu nedenle oportünist Monitor, tutucu Prusya Yýllýðý63 dergisinde, güncel sosyal-demokrasinin saða doðru evrilmesinin oportünistler için (burjuvazi için okuyunuz) zararlý olacaðýný, çünkü o
zaman iþçilerin onu yüzüstü býrakacaðýný söylerken, aðzýndan
yanlýþlýkla gerçekten büyük bir tarihsel doðruyu kaçýrdý. Oportünistlerin (ve burjuvazinin), sað kanatla sol kanadý birleþtiren, ve
kaygan ve kesin olarak marksist sözlerle neyi olursa olsun uzlaþtýrmasýný bilecek olan Kautsky tarafýndan resmen temsil edilen
güncel partinin ta kendisine gereksinimleri var. Halk için, yýðýnlar
için, iþçiler için sözde kalan sosyalizm ve devrimci anlayýþ; gerçekte ise südekumculuk, yani her ciddi bunalým sýrasýnda burjuvaziyle birleþme. Her bunalým diyoruz, çünkü yalnýzca bir savaþ
nedeniyle deðil, her önemli siyasal grev sýrasýnda da, feodal Almanya [sayfa 173] denli parlamento ve özgürlük topraklarý olan Ýngiltere ve Fransada, þu ya da bu ad altýnda, hemen sýkýyönetim
ilan edeceklerdir. Saðduyu sahibi hiç kimse bundan kuþkulanamaz.
Yukarýda sorulmuþ bulunan: sosyal-þovenizmle nasýl
savaþmalý ? sorusunun yanýtý da buradan çýkýyor. Sosyal-þovenizm,
o derecede olgun1aþmýþ, görece barýþçýl uzun kapitalizm dönemi boyunca o derece güçlü ve yüzsüz bir duruma gelmiþ, ideolojik ve siyasal bakýmdan o derece açýklýða düþmüþ, burjuvazi ve
hükümetlerle o derece dostça baðlanmýþ oportünizmdir ki, sosyaldemokrat iþçi partileri içinde böyle bir akýmýn varlýðýna hoþgörü
gösterilemez. Küçük bir taþra kentinin uygar kaldýrýmlarýnda her
ne denli ince ve güçsüz kundura pençeleriyle yetinilebilirse de,
daða gidildiði zaman kalýn ve çivili pençelerden vazgeçmek olanak* Tarihsel 4 aðustos oylamasýndan önce olup bitenler son derece bertici. Resmi
parti, bunun üzerine resmi ikiyüzlülüðün örtüsünü attý: Çoðunluk karar verdiði için, herkes,
bir tek insan gibi, savaþ ödeneklerinden yana oy verdi (dedi). Ama Stroebel, Die
Intemationale dergisinde, ikiyüzlülüðün maskesini düþürdü ve doðruyu açýkladý. Sosyaldemokrat fraksiyon içinde hazýr bir ültimatomla, baþka bir deyiþle fraksiyoncu, yani bölücü
bir kararla gelmiþ bulunan iki grup vardý. Gruplardan biri, 30 kiþi dolaylarýndaki oportünistler
grubu; ne olursa olsun, savaþ ödeneklerinden yana oy vermekte kararlýydýlar; öbürü, 15
kiþi dolaylarýndaki sol grup, savaþ ödeneklerine karþý oy vermekte -daha gevþek bir
biçimde-kararlýydýlar. Hiçbir saðlam konumu olmayan merkez ya da batak
oportünistlerle birlikte oy kullanýnca, sollar yere serildi ve... boyun eðdiler! Alman sosyaldemokrasisinin birliki, gerçekte oportünistlerin ültimatomlarýna kaçýnýlmaz boyun eðmeyi
maskeleyen bir ikiyüzlülüðün ta kendisidir.
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sýzdýr. Avrupada sosyalizm, dar ulusal çerçeveli, görece barýþçýl ve
sýnýrlý aþamadan çýktý. 1914-1915 savaþý ile birlikte, devrimci eylemler aþamasýna girdi, ve oportünizmden tam kopma, onu iþçi partilerinden çýkarýp atma, hiç kuþkusuz gündemdedir.
Sosyalizmin dünya ölçüsündeki yeni geliþme döneminin sosyalizme yüklediði görevlerin bu tanýmlamasýndan, devrimci sosyal-demokrat iþçi partilerinin, her ülkede, oportünist küçük-burjuva
partilerden hangi hýzla ve hangi belli biçimler altýnda ayrýcalýklarý
elbette ki doðrudan doðruya çýkarýlamazdý. Ama bu ayrýlmanýn
kaçýnýlmaz olduðunun açýk bilincine varma ve iþçi partilerinin tüm
siyasasýný bu yönde yönetme zorun1uluðu bu tanýmlamadan çýkar. 1914-1915 savaþý tarihte öylesine büyük bir dönüm noktasýdýr
ki, oportünizm karþýsýndaki tutum eskiden olduðu gibi kalamaz.
Geçmiþ silinemezdi; bunalým sýrasýnda, oportünistlerin, iþçi partileri içinde, burjuvaziden yana geçmiþ bulunan öðelerin çekirdeðini
oluþturduklarý olgusu, ne iþçilerin bilincinden silinebilir, ne burjuvazinin deneyinden, ne de genel olarak çaðýmýzýn siyasal kazanýmlarýndan. Oportünizm, Avrupa ölçüsünde konuþmak gerekirse,
savaþtan önce, deyim yerindeyse, [sayfa 174] delikanlýlýk çaðýndaydý.
Savaþ patlak verdikten sonra, tamamen ergin duruma geldi ve
artýk ona ne masumluku geri verilebilir, ne de gençliði. Parlamenterlerden, gazetecilerden, iþçi hareketi memurlarýndan, ayrýcalýklý
görevlilerden ve bazý proleter gruplardan, kendi ulusal burjuvazisiyle bütünleþmiþ ve bu burjuvazinin, deðerlendirmesini ve kendi
görüþlerine uyarlanmasýný son derece iyi bildiði tüm bir toplumsal
katmanýn olgunlaþtýðý görüldü. Tarihin tekerleðini geriye çevirmek
ya da durdurmak olanaksýzdýr: Ýþçi sýnýfýnýn, oportünizm tutsaðý
örgütleri yasal, hazýrlayýcý aþamasýndan, proletaryanýn, yasallýkla
yetinmemeyi bilen, oportünist ihanete karþý gerekli önlemleri almaya
yetenekli ve iktidar için savaþýma, burjuvaziyi alaþaðý etme savaþýmýna baþlayan devrimci örgütlerine geçerek, korkmadan ilerlenebilir ve ilerlenmelidir de.
II. Enternasyonalin bu türlü otoriteleri karþýsýnda, Guesde,
Plehanov, Kautsky vb. karþýsýnda, nasýl davranmasý gerektiðini sorarak hem kendi kafalarýný ve hem de iþçilerin bilincini körelten
kimselerin tüm yanýlgýsý, iþte böylece kendini gösteriyor. Gerçeklikte, burada hiçbir sorun yok: Eðer bu adamlar yeni görevleri
anlamazlarsa, ya uzakta durmalarý, ya da þimdi olduklarý gibi opor-
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tünistlerin tutsaðý olmalarý gerekecektir. Eðer bu adamlar kendi
tutsaklýklarýndan kurtulurlarsa, devrimciler arasýna dönüþlerinde
siyasal engellerle karþýlaþmalarý pek olasý deðildir. Ne olursa olsun,
iþçi hareketi içindeki akýmlar savaþýmý ve çað deðiþikliði sorunu
yerine, þu yada bu kiþilerin rolü sorununu koymak saçmadýr.
VIII
Ýþçi sýnýfýnýn yasal yýðýn örgütleri, II. Enternasyonal çaðý sosyalist partilerinin belki de en önemli özelliðidir. Bu örgütlerin en
güçlü olduklarý yer Alman partisiydi, ve 1914-1915 savaþý da en
keskin dönemeci bu parti içinde gösterdi, sorunu en zorlu bir biçimde bu parti içinde kondu. Devrimci eylemlere geçiþin, yasal örgütlerin polis [sayfa 175] tarafýndan daðýtýlmasý anlamýna geldiði açýktýr;
ve eski parti, Legienden Kautskyye deðin, proletaryanýn devrimci
ereklerini güncel yasal örgütlerin korunmasýna feda etti. Bu, boþuna
yadsýnacak; gerçek, ortada. Proletaryanýn devrim hakký, güncel
polis yasaklarýnýn izin verdiði örgütlerden oluþan bir tabak mercimek karþýlýðýnda satýldý.
Almanya sosyal-demokrat sendikalar baþkaný Karl Legienin,
Sendika Görevlileri Partinin Ýç Yaþamýnda Neden Daha Büyük Bir
Yer Almalý? (Berlin 1915) broþürünü alýn. Sendikal hareket görevlilerinin bir toplantýsýnda, 27 Ocak 1915 günü yazar tarafýndan sunulmuþ olan bir rapordur bu. Legien, raporunda, broþürüne de aldýðý
ve askeri sansürün baþka türlü hiçbir zaman yayýnlanmasýna izin
vermeyeceði çok ilginç bir belge okumuþ. Niederbarnium (Berlinin
bir dýþ mahallesi) Bölgesi Raportörleri Ýçin Gereçler olarak sunulmuþ olan bu metin, sol Alman sosyal-demokratlarýnýn görüþlerinin,
partiye karþý protestolarýnýn bir açýklamasý. Devrimci sosyal-demokratlar -deniyor bu metinde- belli bir etkeni, yani:
Alman Sosyal-Demokrat Partisi ile sendikalarýn bütün
örgütlenmiþ gücünün savaþ hükümeti saflarýnda yer alacaðýný; bu gücün, yýðýnlarýn devrimci enerjisini bastýrma ereðiyle kullanýlacaðýný (Legienin broþürü, s. 34) öngörmemiþlerdi ve öngöremezlerdi de.

doðru:

Bu, kesin bir gerçek. Ayný belgeden alýnan aþaðýdaki tez de

Sosyal-demokrat fraksiyonun 4 Aðustos tarihindeki oyla-
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masý, öbür görüþün, yýðýnlarda derince kökleþmiþ bile olsa,
kendine ancak denenmiþ parti yönetiminin dýþýnda, ve parti
ile sendikalarýn direncini aþarak, ancak parti mercilerinin
iradesine karþý bir yol açacaðýný gösterir (ayný).

Bu, kesin bir gerçek.

Eðer sosyal-demokrat fraksiyon 4 Aðustos günü görevini yapsaydý, örgütün dýþ biçimi belki yýkýlýrdý, ama ruhu, sosyalistlere karþý ayrým yasasý döneminde partiyi canlý tutan ve
bütün güçlüklerin üstesinden gelmesine yardýmcý olan ruh,
ayakta kalýrdý (ayný).

Legienin broþüründen, onun raporunu dinlemek için bir
araya gelmiþ bulunan ve kendilerine sendika yöneticileri, sendika
görevlileri diyen önderlerin, onu dinlerlerken katýla katýla güldüklerini öðreniyoruz. Bunalým sýrasýnda, (ayrým yasasý döneminde olduðu gibi) [sayfa 176] yasadýþý gizli örgütler kurulabilmesini ve
kurulmasý gerektiðini gülünç buluyorlardý. Ve Legien, burjuvazinin
iyi bir bekçi köpeði olarak, göðsünü döverek haykýrýyordu:
Sorunun yýðýnlar tarafýndan çözümünü saðlamak için
örgütleri yýkmak: Açýkça anarþist bir fikirdir bu. Bunun anarþist
bir fikir olduðundan en küçük bir kuþkum yok.

Ýþçi sýnýfýnýn sosyal-demokrat örgütlerinin önderleri olduklarýný söyleyen burjuvazi uþaklarý, koro halinde Çok doðru! diye
haykýrýyorlardý (ayný, s, 37).
Aydýnlatýcý bir tablo. Bu adamlar burjuva yasallýðý tarafýndan
öylesine bozulmuþ ve alýklaþtýrýlmýþlardýr ki, devrimci savaþýmýn
yönetimini saðlamak için, yasadýþý gizli baþka örgütler zorunluluðu
fikrini bile anlayamýyorlar. Bu adamlar, polis izniyle varolan yasal
sendikalarýn, aþýlmamasý gereken bir sýnýr olduðundan; bir bunalým döneminde bu türlü sendikalarýn yönetici sendikalar olarak
korunmasýnýn, genellikle anlaþýlabileceðinden baþka bir þey düþünemez bir duruma gelmiþ bulunuyorlar! Ýþte oportünizmin canlý
diyalektiði: yasal sendikalarýn basit geliþmesi, biraz anlayýþý kýt ama
vicdanlý hamkafalarýn hesap defterleri tutmakla yetinme yolunda
sahip olduklarý basit alýþkanlýk, bunalým sýrasýnda, bu vicdanlý küçük
burjuvalarýn ortaya satýlmýþlar, hainler, yýðýnlarýn devrimci enerjisinin
boðazlayýcýlarý olarak çýkmalarýna yolaçmýþ bulunuyor. Ve bu, hiç
de bir rastlantý sonucu deðil. Devrimci örgütlenmeye geçiþ bir
zorunluluktur; yani tarihsel durum bunu gerektiriyor, proletaryanýn
devrimci eylemler çaðý bunu bir zorunluluk durumuna getiriyor;
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ama bu geçiþ ancak devrimci enerjinin boðazlayýcýlarý eski
önderlerin baþý üzerinden, ancak eski partiyi yýkarak, onun baþý
üzerinden gerçekleþtirilebilir.
Ve karþý-devrimci küçük burjuvalar, doðal olarak týpký oportünist Ed. Davidin Karl Liebknechte karþý sövüp sayarken
anarþizm diye haykýrmasý gibi, anarþizm diye haykýrýyorlar.
Almanyada dürüst sosyalistler olarak, yalnýzca oportünistlerin,
anarþizmlerinden ötürü verip veriþtirdikleri önderlerin kaldýðýna inanmak gerek... [sayfa 177]
Modern orduyu alalým. Ýþte iyi bir örgütlenme örneði. Ve bu
örgüt yalnýzca esnek olduðu ve ayný zamanda milyonlarca insana
tek bir irade vermesini bildiði için iyidir. Bugün, bu milyonlarca
insan, ülkenin dört bir yanýnda, evlerinde. Yarýn, seferberlik buyruðu gelir, ve toplanma noktalarýnda toplanýrlar. Bugün, bazan aylar
boyunca siperlerdedirler. Yarýn, baþka bir biçimde kümelenerek
saldýrýya geçerler. Bugün, mermilere ve þarapnellere karþý korunurlarken harikalar yaratýyorlar. Yarýn açýkta savaþýrlarken harikalar
yaratýrlar. Bugün, ileri müfrezeleri toprak altýna mayýn döþerler;
yarýn, toprak üzerinde uçan havacýlarýn verdikleri bilgiler üzerine
kilometrelerce yer deðiþtirirler. Evet, tek bir erek adýna, tek bir
iradeyle hareket ederek, milyonlarca insan, iliþkilerinin ve eylemlerinin biçimini deðiþtirdikleri, faaliyetlerinin uygulandýðý yeri ve
uygulama biçimini deðiþtirdikleri, koþullara ve savaþ gereksinmelerine göre aletlerini ve silahlarýný deðiþtirdikleri zaman, iþte buna
örgütlenme denir.
Ýþçi sýnýfýnýn burjuvaziye karþý savaþýnda da durum aynýdýr.
Bugün, devrimci durum yoktur, yýðýnlar arasýnda bir kaynaþma,
faaliyetlerini bir yoðunlaþtýrma koþullarý yoktur; bugün, eline bir oy
pusulasý verirler, - al onu, hapis korkusundan koltuklarýna sarýlan
adamlarý parlamentoya, güzel koltuklara göndermek için deðil, ama
onunla düþmanlarýný vurmak için örgütlenmeyi öðren. Yarýn,oy pusulasýný senden alýr, eline bir tüfek ve tekniðin son buluþlarýna göre
donatýlmýþ, hýzlý atýþlý görkemli bir top verirler, - bu ölüm ve yýkým
aletlerini al, savaþtan korkan duygusal sulu gözleri dinleme. Ýþçi
sýnýfýnýn kurtuluþu için dünyada demir ve ateþle yýkýlmasý gereken
daha çok þey var. Ve eðer yýðýnlar içinde öfke ve umutsuzluk büyür,
eðer devrimci bir durum oluþursa, yeni örgütler kurmaya ve o
denli yararlý bu ölüm ve yýkým aletlerini kendi hükümetine ve ken-
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di burjuvazine karþý kullanmaya hazýrlan.
Kuþkusuz, kolay deðil bu. Çetin hazýrlýk eylemleri gerektirecek. Büyük özveriler gerektirecek. Öðrenilmesi gereken bir yeni
örgütlenme ve savaþým biçimidir bu; ve [sayfa 178] bilim yanýlgýsýz ve
yenilgisiz edinilmez. Manevralar, yürüyüþler ya da siperlerdeki eðleþmelere göre saldýrý neyse, seçimlere katýlmaya göre sýnýf savaþýmýnýn bu yönü de odur. Tarihte, savaþýmýn bu yönü gündemde
çok ender olarak yer alýr; buna karþýlýk, önemi ve sonuçlarý onlarca
yýlla ilgilidir. Programýna bu türlü savaþým yöntemlerinin konabildiði
ve konmasý gereken günler baþka tarihsel dönemlerin yirmi yýlýyla
eþdeðerlidir.
... K. Kautsky ile K. Legieni karþýlaþtýrýn:
Parti güçsüzken -diye yazar Kautsky- savaþa karþý her
protesto, propaganda açýsýndan, bir cesaret eylemi gibiydi...
Rus ve Sýrp yoldaþlarýn son tutumu genel bir onamayla karþýlandý. Bir parti ne denli güçlenirse, propaganda düþünceleri,
kararlarýndaki güdüler de pratik sonuçlara iliþkin kaygýlarla
o denli karýþýr, her iki düzey güdülerine eþit pay vermek o
denli güçleþir; bununla birlikte, her ikisini de savsaklama
hakký yoktur. Bundan ötürü, ne denli güçlenirsek, her yeni
karmaþýk durumda aramýzda o denli kolayca ayrýlýklar çýkar.
(Enternasyonalizm ve Savaþ, s. 30).

Kautskynin bu düþünceleri Legienin düþüncelerinden yalnýzca ikiyüzlülük ve ödleklikleriyle ayrýlýyor. Kautsky, gerçekte,
Legienlerin devrimci faaliyetten alçakça vazgeçmesini destekleyip
doðruluyor, ama bu iþi el altýndan, düþüncesini açýkça söylemeden, anýþtýrmalar arkasýna sýðýnarak, Legiene olduðu denli Ruslarýn devrimci davranýþýna da okþantýlar daðýtmakla yetinerek yapýyor.
Devrimciler karþýsýndaki bu davranýþa, biz Ruslar ancak liberallerde rastlamaya alýþkýnýzdýr: Liberal1er devrimcilerin cesaretini, ama
aþýrý oportünist taktiklerinden hiç mi hiç vazgeçmeksizin, kabule
her zaman hazýrdýrlar. Kendilerine saygýlarý olan devrimciler Kautskynin onamasýný kabul etmeyecek ve sorunun bu konuþ biçimini öfkeyle geri çevireceklerdir. Eðer devrimci durumun olmadýðý
ve devrimci eylemin zorunlu olmadýðý doðruysa, Ruslarla Sýrplarýn
davranýþý yanlýþ ve taktikleri de temelsizdi. Yiðit þövalyeler Legien
ve Kautsky, hiç deðilse düþüncelerinin cesaretine sahip olsunlar,
onu açýkça söylesinler.
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Ama eðer Rus ve Sýrp sosyalistlerinin taktiði onanmaya
deðerse, Almanya, Fransa vb. güçlü partilerinin karþýt taktiði doðrulanamaz, böyle bir þey yapmak [sayfa 179] cinayettir. Þu bile bile
bulanýklaþtýrýlan pratik sonuçlar deyimiyle, Kautsky, büyük ve
güçlü partilerin, örgütlerinin daðýtýlmasýný, kasalarýna el konmasýný
ve önderlerinin hükümet tarafýndan tutuklanmalarýný görmekten
korktuklarý basit gerçeðini gizlemiþ. Yani Kautsky, devrimci taktiðin can sýkýcý pratik sonuçlarýný anýmsatarak, sosyalizme ihaneti doðruluyor. Marksizmi alçaltmak deðil midir bu?
Berlindeki bir iþçi toplantýsý sýrasýnda, 4 aðustos savaþ ödeneklerinden yana oy vermiþ bulunan sosyal-demokrat milletvekillerinden birinin: Bizi tutuklarlardý! dediði söylenir. Ve iþçiler de
yanýt olarak ona þöyle haykýrmýþlar: Yok caným, peki bundan ne
çýkardý?
Eðer devrimci anlayýþý ve devrimci eylemler hazýrlamanýn
zorunlu olduðu fikrini Almanya ve Fransa iþçi yýðýnlarýna esinlemek için baþka hiçbir belirti olmasaydý bile, bir milletvekilinin gözüpek bir konuþaný yüzünden tutuklanmasý, çeþitli ülkeler
proleterlerinin devrimci çalýþma ereðiyle birleþmelerine bir çaðrý
olarak, yararlý bir rol oynardý. Böyle bir birleþme kolay deðil: iþte bu
nedenle de, doruða yerleþtirilmiþ ve siyasa konusunda genel bir
görüþe sahip bulunan milletvekilleri, bu iþe önayak olmak zorundaydýlar.
Yalnýz savaþ sýrasýnda deðil, ama, hiç kuþkusuz, yýðýnlarýn
herhangi bir devrimci eylemini bir yana býrakalým, siyasal durumun
her bozulmasý sýrasýnda da, en özgür burjuva ülkenin hükümeti,
her zaman yasal örgütleri daðýtmakla, kasalara el koymakla,
önderleri tutuklamakla, ve bu türlü bütün öbür pratik sonuçlarla
tehdit edecektir. O zaman ne yapmalý? Kautskynin yaptýðý gibi
oportünistleri mi doðrulamalý? Ama sosyal-demokrat partilerin,
ulusal-liberal iþçi partileri durumuna dönüþmesini kabul etmek
olurdu bu.
Bir sosyalist için yalnýzca bir tek sonuç olabilirdi: Katýksýz
yasallýk, Avrupa partilerinin an yasallýðý gününü doldurmuþ ve,
ön-emperyalist aþama kapitalizminin geliþmesi sonucu, burjuva
iþçi siyasasýnýn temeli durumuna gelmiþtir. Bir tek yasal konumu
gene de [sayfa 180] býrakmaksýzýn, onu yasadýþý bir temelin, yasadýþý
bir örgütün, yasadýþý bir sosyal-demokrat çalýþmanýn yaratýlmasýyla
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tamamlamak zorunludur. Doðru olarak nasýl davranmalý, bunu
deney gösterecek, yeter ki bu yola girme isteði olsun, yeter ki bunun zorunluluðunun bilinci olsun. Rusya devrimci sosyal-demokratlarý 1912-1914 yýllarýnda bu sorunun çözülebileceðini göstermiþlerdi. Yargýçlar karþýsýnda öbürlerinden daha iyi davranan ve
Çarlýk tarafýndan Sibiryaya sürülen iþçi milletvekili Muranov,
ministrable (bakan olabilir) parlamentarizmden baþka (onlar da,
hem de ne denli bakan olabilir olan, ama bir türlü bekleme odasýný geçemeyen Henderson, Sembat, Vanderveldeden Südekum
ve Scheidemanna deðin ministrable parlamentarizmden baþka),
bir de yasadýþý ve devrimci parlamentarizm olduðunu açýkça göstermiþtir. Kossovskiler ve Potresovlar , köle ruhlarýn Avrupalý parlamentarizmi karþýsýnda istedikleri denli kendilerinden geçsinler ya
da istedikleri denli onunla yetinsinler, bize gelince, biz iþçilere Legienlerin, Kautskylerin, Scheidemannlarýn böyle bir yasallýðýnýn,
böyle bir sosyal demokrasisinin, küçümsemeden baþka bir þeye
deðer olmadýðýný yinelemekten yorulmayacaðýz.
IX
Sonuca baðlayalým.
II. Enternasyonalin batkýsý, en belirgin bir biçimde, Avrupa
resmi sosyal-demokrat partiler çoðunluðunun, Stuttgart ve Basel
görkemli inanç ve kararlarýna yüz kýzartýcý ihanetinde kendini gösterdi. Ama oportünizmin tam zaferinin, sosyal-demokrat partilerin
ulusal-liberal iþçi partileri durumuna dönüþmesinin bir belirtisi olan
bu batký, XIX. yüzyýlýn sonu ve XX. yüzyýlýn baþýnda, bütün II. Enternasyonal tarihsel döneminin bir sonucundan baþka bir þey deðildir. Batý Avrupada burjuva ve ulusal devrimlerin tamamlanmasýndan sosyalist devrimlerin baþlangýcýna deðin uzanan bu geçici
dönemin nesnel koþullarý, oportünizmi doðurmuþ ve beslemiþtir.
Bazý [sayfa 181] Avrupa ülkelerinde, bu dönem boyunca, iþçi ve sosyalist devrimde bir bölünme, genel olarak, oportünist çizginin yadsýnýp yadsýnmamasýna göre oluþan bir bölünme gözlemliyoruz
(Ýngiltere, Ýtalya, Hollanda, Bulgaristan, Rusya); öbür ülkelerde, ayný
sorun çevresindeki akýmlarýn uzun ve direngen bir savaþýmý görülüyor (Almanya, Fransa, Belçika, Ýsveç, Ýsviçre). Büyük savaþýn yarattýðý bunalým örtüyü kaldýrdý, uzlaþmalarý silip süpürdü, uzun
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zamandan beri irin toplayan çýbaný patlattý, ve oportünizmi kendi
burjuvazi baðlaþýðý gerçek rolü içinde gösterdi. Þimdi oportünizmin, örgütlenme alanýnda, iþçi partilerinden büsbütün koparýlýp
atýlmasý zorunlu. Emperyalist dönem, ayný parti içinde, devrimci
proletaryanýn öncüleriyle, iþçi sýnýfýnýn, kendi ulusuna büyük güç
durumunun verdiði ayrýcalýk kýrýntýlarýndan yararlanan yarý küçükburjuva aristokrasisinin bir arada yaþamasýný hoþgörü ile karþýlayamaz. Oportünizmi tek parti içinde, aþýrýlara yabancý yasal bir
nüans olarak gösteren eski teori, bugün iþçilerin en kötü aldatýlmasý
ve iþçi hareketinin en kötü engelidir. Kendini açýkça gösteren, ve
bundan ötürü iþçi yýðýnýný hemen tiksindiren oportünizm, marksist
sözcüklerle oportünist pratiði doðrulayan, bir dizi safsatayla devrimci
eylemlerin yersizliðini vb. tanýtlamak isteyen bu en iyi orta teorisinden daha az korkunç ve daha az zararlýdýr. Bu teorinin en gözde
temsilcisi, ve ayný zamanda II. Enternasyonallin en yetkili savunucusu olan Kautskynin, birinci sýnýf bir ikiyüzlü ve marksizmi deðerden düþürme sanatýnda bir usta olduðu ortaya çýktý. Bir milyon
üyesi bulunan Alman partisinde, Südekumlar ve Scheidemanlar
tarafýndan ateþli bir biçimde savunulan böyle bir otoriteden öfkeyle uzaklaþmayan biraz dürüst, bilinçli ve devrimci hiçbir sosyaldemokrat yok.
Eski önderleri büyük bir olasýlýkla 10 üzerinden 9u burjuvaziye geçmiþ olan proleter yýðýnlar, þovenizmin azgýnlaþmasý karþýsýnda, sýkýyönetim ve askeri sansür baskýsý karþýsýnda, kendilerini bölünmüþ ve güçsüz bir durumda buldular. Ama savaþýn yarattýðý ve
geniþliðine, derinliðine geliþen nesnel devrimci durum hiç kuþkusuz
devrimci bir anlayýþ doðuruyor, proleterlerin en iyi ve en [sayfa 182]
bilinçlilerini piþirip eðitiyor. Yýðýnlarýn anlayýþýnda, 1905 baþlarýnýn
Rusyasýndaki birkaç ay, hatta birkaç hafta içinde, geri proleter
katmanlar proletaryanýn devrimci öncüsünü izleyen milyonlarca
savaþçýdan oluþan bir ordu kurduklarýnda, gaponculuka64 baðlý
bulunan anlayýþa benzer hýzlý bir deðiþiklik olanaklýdýr ve gitgide
daha olasý bir duruma da geliyor. Güçlü bir devrimci hareketin bu
savaþtan hemen sonra, bu savaþ içinde vb. kendini gösterip göstermeyeceði bilinemez, ama ne olursa olsun, yalnýz bu yönde yapýlan çalýþma sosyalist olarak nitelendirilmeye deðer. Bu çalýþmayý
genelleþtirip yönelten, kendi hükümetine ve kendi burjuvazisine
karþý proletaryanýn devrimci savaþýmýna katkýda bulunmak iste-
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yenlerin sýký sýkýya birleþmesine yardýmcý olan belgi, iç savaþ belgisidir.
Rusyada devrimci sosyal-demokrat proleter öðelerin küçükburjuva oportünist öðelerden tam ayrýlmasý, tüm iþçi hareketi tarihi tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Rusyada proleter partinin, oportünizmin çeþitli türlerine karþý uzun bir savaþým içinde nasýl oluþtuðunu
anlama olanaðýndan kendini yoksun býrakarak, bu tarihi gözardý
etmek ve fraksiyonculuka karþý verip veriþtirmek, iþçi hareketine
yapýlabilecek hizmetlerin en kötüsünü yapmaktýr. Güncel savaþa
katýlan bütün büyük devletler arasýnda yalnýzca Rusya, þu son
zamanlarda, bir devrim yaþadý: Proletaryanýn gene de kesin bir rol
oynadýðý bu devrimin burjuva içeriði, iþçi hareketinin ister istemez
burjuva akýmlarla proleter akýmlar biçimindeki bir bölünüþüne yol
açacaktý. Rus sosyal-demokrasisinin (yalnýzca 1813-1894 yýllarýndaki
gibi ideolojik akým olarak deðil) yýðýnsal iþçi hareketine baðlý örgüt
olarak varolduðu bütün bir yirmi yýllýk dönem (1894-1914) boyunca,
proleter devrimci akýmlarla küçük-burjuva oportünist akýmlar
arasýndaki savaþým sürdü. 1894-1902 döneminin ekonomizmi,
hiç kuþkusuz, bu son türden bir akýmdý. Ekonomizm ideolojisinin
birçok kanýt ve belirtici özellikleri -marksizmin struveci çarpýtýlmasý, oportünizmi [sayfa 183] doðrulamak için yýðýna yapýlan iletmeler
vb.,- Kautsky, Cunow , Plehanov ve hempalarýnýn güncel, alçaltýlmýþ
marksizmini çarpýcý bir biçimde anýmsatýyor. Günümüzün Kautskyleri ile bir benzerlik kurmak için, güncel sosyal-demokratlar
kuþaðýna dünkü Raboçaya Misl65 ile Raboçeye Diyeloyu66 anýmsatmak çok yararlý bir iþ olurdu.
Bir sonraki dönemin (1903-1908) menþevizmi yalnýzca
ideoloji alanýnda deðil, örgütlenme alanýnda da, ekonomizmin
dolaysýz ardýlý oldu. Rus devrimi [1905- 1907] sýrasýnda, taktiði nesnel olarak proletaryanýn liberal burjuvaziye baðýmlýlýðý anlamýna
geliyor ve küçük-burjuva oportünist eðilimleri dile getiriyordu. Bunu
izleyen dönemde (1908-1914), menþevizmin ana gövdesi likidatör
akýmý doðurduðu zaman, menþevizmin toplumsal anlamý öylesine
açýk bir duruma geldi ki, en iyi temsilcileri Naþa Zarya grubunun
siyasasýna karþý protestoyu durdurmadýlar. Oysa, bu grup -iþçi sýnýfýnýn marksist partisine karþý beþ altý yýldan beri yýðýnlar içinde yöntemli bir çalýþma sürdürmüþ tek grup olan bu grup- 1914-1915 savaþýnda sosyal-þoven bir parti olarak ortaya çýktý! Hem de otokrasi-
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nin yaþadýðý, burjuva devrimin henüz tamamlanmýþ olmaktan uzak
bulunduðu, nüfusun %43'ünün yerli uluslardan bir çoðunluðu ezdiði bir ülkede. Küçük-burjuvazinin bazý katmanlarýnýn, özellikle
aydýnlarýn, ve küçük bir iþçi aristokrasisi fraksiyonunun, büyük
güç durumunun kendi uluslarýna saðladýðý ayrýcalýklardan yarar
lanabildikleri Avrupalý geliþme tipi,etkilerini Rusyada da göstermekten geri kalamazdý.
Ýþçi sýnýfý ve Rusya Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi, enternasyonalist, yani gerçekten ve sistemli olarak devrimci bir taktik uygulamaya bütün tarihleriyle hazýrlanmýþlardýr.
P.S. - Bu makale, Bernsteinin meslektaþlarý Kautsky ile Haasenin bildirgesi gazetelerde yayýnlandýðý zaman, yazýlmýþ bulunuyordu. Yýðýnlarýn sola doðru [sayfa 184] kaydýklarýný gören bu
adamlar, kuþkusuz Südekumlarla barýþýn sürdürülmesi pahasýna, þimdi sollarla barýþ yapmaya hazýr bulunuyorlar. Tam da Mädchen für alle!. [sayfa 185]
Haziran 1915
Kommunist, N° 1-2, 1915.
Collected Works, Moskova 1964,
vol. 21, s. 205-259.
V. Lénine, OEuvres,
Paris-Moscou, t. 21
pp. 207-266

V. Ý. Lenin
Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky

163

OPORTÜNÝZM VE ÝKÝNCÝ ENTERNASYONALÝN
ÇÔKÜÞÜ67

I
II. ENTERNASYONAL gerçekten var olmaktan çýktý mý?
Kautsky ile Vandervelde gibi en yetkili temsilcileri bunu yadsýmakta
direniyorlar. Hiçbir þey olmadý, diyorlar, iliþkilerin kesilmesinden
baþka; her þey yolunda gidiyor; onlarýn görüþü, iþte bu.
Gerçeði ortaya koymak için, güncel emperyalist dünya
savaþýyla ilgili olan ve dünyanýn bütün sosyalist partileri tarafýndan
benimsenmiþ olan 1912 Basel Kongresi Bildirgesine bakalým. Hiçbir
sosyalistin, teorik bakýmdan, her savaþ üzerine somut bir tarihsel
yargýda bulunma zorunluluðunu yadsýma cüretini gösteremeyeceðini de belirtmek gerek.
Savaþýn patlak verdiði þu anda, Basel Bildirgesini yadsýma,
ya da sosyalist partilerin savaþ içindeki tutumunu onun istemleriyle
karþýlaþtýrma cüretini, ne açýk oportünistler gösterebilir, ne de kautskiciler. Neden? Bildirge hepsinin yüzündeki maskeyi düþürüyor da
ondan.
Bildirge ne yurt savunmasý, ne de saldýrgan bir savaþý savunucu bir savaþtan ayýran þeyler konusunda tek söz [sayfa 186] söylüyor;
bugün Almanya ve Dörtlü Baðlaþma (Entente)68 oportünistleri ile
kautskicilerinin* her köþe baþýnda yineledikleri þeylerden tek söz
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yok. Ayrýca, bildirge bunlardan söz edemezdi de, çünkü söylediði
þeyler kavramlarýn her türlü kullanýlýþýný kesin olarak dýþtalar. Bildirge, onyýllar boyunca bu savaþý hazýrlamýþ, 1912de kendilerini
açýkça göstermiþ ve 1914 savaþýna yol açmýþ bulunan bir dizi iktisadi
ve siyasal anlaþmazlýðý son derece somut bir biçimde belirtir.
Balkanlardaki üstünlük nedeniyle Avusturya-Rusya anlaþmazlýðýný,
Küçük Asyadaki fetih politikalarý nedeniyle Ýngiltere, Fransa ve
A!manya arasýndaki (bütün bu ülkeler arasýndaki!) anlaþmazlýðý,
Arnavutluktaki üstünlük nedeniyle Avusturya-Ýtalya anlaþmazlýðýný
vb. anýmsatýr. Bütün bu anlaþmazlýklarý kýsaca kapitalist emperyalizmin yol açtýðý anlaþmazlýklar olarak tanýmlar. Demek ki bildirge,
bu savaþýn soyguncu, emperyalist, gerici, köleci niteliðini, yani yurt
savunmasýný kabul etmeyi teorik bakýmdan bir anlamsýzlýk ve pratik
bakýmdan bir saçmalýk durumuna getiren niteliði büyük bir açýklýkla
kabul ediyor. Aç gözlü emperyalistler, yabancý yurtlarý yutmak
için savaþýyorlar. Bildirge, bu söz götürmez tarihsel gerçeklerin zorla
kabul ettirdiði sonuçlarý çýkarýyor: Bu savaþ en küçük bir ulusal
çýkar bahanesi ile doðrulanamaz; kapitalistlerin kârlarý ya da hanedanlarýn kendini beðenmiþliði yüzünden hazýrlanmýþtýr bu savaþ.
Birbirlerine ateþ etmek iþçiler için bir cinayet olur. Bildirge böyle
diyor.
Kapitalist emperyalizm çaðý, olgunluk derecesine eriþmiþ
ve bunu aþmýþ bulunan kapitalizmin, yýkýlmasýnýn öngününde bulunduðu; yerini sosyalizme býrakmasý gerekecek denli olgunlaþmýþ
olduðu çaðdýr. 1789den 1871e deðin uzanan dönem, feodalizmin
ve mutlakýyetin yýkýlýþý ile, yabancý boyunduruktan kurtuluþun tarih
gündeminde yer aldýðý, ilerleyici bir kapitalizm dönemi [sayfa 187]
oldu. Yurt savunmasý, yani baskýya karþý kendini savunmak için
savaþým, bu temel üzerinde, ve yalnýzca bu temel üzerinde kabul
edilebilirdi. Bu fikir büyük emperyalist güçlere karþý savaþa bugün
de uygulanabilirdi, ama Balkan devletlerini, Küçük Asyayý vb. kimin
daha çok soyacaðýný bilmenin söz konusu olduðu büyük
emperyalist güçler arasýndaki bir savaþa bu fikri uygulamak saçma
olurdu. Bundan ötürü, bu savaþta yurt savunmasýný kabul eden
* Burada sözkonusu olan þey Almanyadaki Kautky yandaþlarýnýn kiþiliði deðil, ama
oportünizm ile radikalizm arasýnda bocalayan ve gerçeklikte oportünizme apýþ arasýný
örten asma yapraðý hizmetini görmekten baþka bir þey yapmayan o uluslar arasý sözde
marksistler tipi.
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sosyalistlerin, hýrsýzýn hýrsýzlýk yaptýðý yerden kaçmasý gibi, Basel
Bildirgesine yan çizmelerine þaþýlamazdý. Çünkü bildirge, onlarýn
sosyal-þoven, yani yabancý ülkeleri soymasý ve öbür uluslarý köleleþtirmesi için kendi burjuvazilerine yardým eden sözde sosyalist,
gerçekte þoven olduklarýný tanýtlýyor. Þovenizm kavramýný özsel
olarak belirleyen þey, hatta davranýþlarý baþkalarýnýn yurtlarýný
köleleþtirmeye yöneldiði zaman bile, kendi yurdunu savunmaktýr.
Bir savaþýn bir ulusal kurtuluþ savaþý olduðunu düþünmek,
bir taktik, emperyalist savaþ olduðunu düþünmekse bir baþka taktik
içerir. Bildirge açýkça bu öbür taktiði belirtir. Savaþ, yararlanýlmasý
gerekecek iktisadi ve siyasal bir bunalým yaratacaktýr: onu
hafifletmek, ya da yurdu savunmak için deðil, tersine, kapitalist
egemenliðin yýkýlýþýný hýzlandýrmak ereðiyle yýðýnlarý kamçýlamak
için yararlanýlmasý gerekecek bir bunalým. Tarihsel koþullarýn kendisi için henüz olgunlaþmýþ olmadýðý þey hýzlandýrýlamaz. Toplumsal
devrimin olanaklý olduðunu, bunun öncüllerinin olgunlaþmýþ
olduðunu, devrimin savaþla birlikte geleceðini, bildirge kabul
ediyordu: Paris Komünü ve Rusyadaki 1905 Devrimi örneðini, yani
yýðýn grevi ve iç savaþ örneklerini anýmsatarak, yönetici sýnýflarýn
proleter devrimden korktuklarýný açýklar bildirge. Kautskynin
yaptýðý gibi, bu savaþa karþý sosyalizmin tutumunun ne olmasý gerektiðinin belirtilmediðini ileri sürmek, bir yalandýr. Bu sorun, proleter
devrimci yýðýn savaþýmý taktiðinin kabul edildiði Baselde yalnýz
tartýþýlmakla kalmadý, çözüme de baðlandý. [sayfa 188]
Basel Bildirgesini bütünüyle ya da en özsel bölümlerini
suskuyla geçiþtirmek, ve onun yerine, birincisi, Basel öncesi tarihini
taþýyan, ikincisi, tüm dünya partileri tarafýndan kabul edilmiþ kararlar
olmayan, üçüncüsü de çeþitli olanaklý savaþlara iliþkin olan, ama
hiçbir zaman bugünkü savaþa iliþkin olmayan önderlerin
konuþmalarýný ya da bazý partilerin kararlarýný söz konusu etmek,
çileden çýkarýcý bir ikiyüzlülüktür. Sorunun özü, büyük Avrupa devletleri arasýndaki ulusal savaþlar çaðýnýn, yerini bu devletler arasýndaki emperyalist savaþlar çaðýna býrakmasý, ve Basel Bildirgesinin
bu olguyu resmen ilk kez olarak kabul etmiþ olmasýdýr.
Basel Bildirgesinin havada bir sözden, resmi bir söz ebeliðinden, boþ bir tehditten baþka bir þey olmadýðýný düþünmek yanlýþ
olurdu. Bildirgenin yüzlerindeki maskeyi düþürdüðü kiþiler, sorunu
iþte böyle koymak isterlerdi. Ama yanlýþtýr bu. Bildirge, tüm II. Enter-
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nasyonal döneminin büyük propaganda çalýþmasýnýn sonucundan,
her dildeki yüzbinlerce konuþma, makale ve çaðrý içinde,
sosyalistlerin yýðýnlar arasýnda bütün ektiklerinin bir özetinden baþka
bir þey deðil. Örneðin Jules Guesdein 1899da, kapitalist korsanlar
tarafýndan yol açýlan savaþtan söz ederken, savaþ durumunda sosyalistlerin hükümetçiliðini eleþtirdiði zaman yazdýklarýný (En garde! s.
175); ya da Kautskynin 1909da, barýþçýl dönemin bitmiþ ve savaþlar ve devrimler çaðýnýn baþlamýþ olduðunu kabul ettiði Ýktidar Yolu
yapýtýnda yazdýklarýný yinelemekten baþka bir þey yapmýyor bu
bildirge. Basel Bildirgesini boþ bir söz ya da bir yanýlgý olarak
göstermek, sosyalistlerin son yirmibeþ yýl içindeki tüm faaliyetini
boþ bir çaba ya da bir yanýlgý olarak düþünmek demektir. Eðer
bildirge ile onun uygulanmamasý arasýndaki çeliþki oportünistlerle
kautskiciler için bu denli dayanýlmaz bir þeyse, bunun nedeni onun
II. Enternasyonalin faaliyetindeki çok derin bir çeliþkiyi ortaya
koymasýdýr. 1871-1914 döneminin görece barýþçýl niteliði, ilkin
bir anlayýþ, sonra eðilim, ve en sonu iþçi bürokrasisi ile küçük-burjuva yoldaþlarý kapsayan grup ya da katman olarak, [sayfa 189] oportünizmi besledi. Bu öðeler iþçi hareketini ancak devrimci amaçlar ile
devrimci taktiði sözde kabul ederek kendilerine baðlayabilirlerdi.
Yýðýnlarýn güvenini, ancak tüm barýþçýl çalýþmanýn, proleter
devrime bir hazýrlýktan baþka bir þey olmadýðýna yemin billah
ederek kazanabilirlerdi. Bir gün patlamasý gereken bir çýbandý bu
çeliþki, ve patladý. Asýl önemli olan, Kautsky ile hempalarýnýn yaptýklarý gibi, bu irini, (irin ile) birlik adýna yeniden bedene sokmayý
mý, yoksa, eðer gerekiyorsa, iþçi hareketi bedeninin tam iyileþmesine yardým etmek için, bu iþlemin neden olacaðý keskin, ama
geçici acýya karþýn, bu bedeni bu irinden elden geldiðince çabuk
ve olabildiðince özenli bir biçimde kurtarmayý mý denemenin gerektiðini bilmektir.
Savaþ ödeneklerine oy vermiþ, hükümetlere girmiþ ve 19141915te yurt savunmasý fikrini desteklemiþ olan kimselerin sosyalizme ihanet ettikleri açýktýr. Bu gerçeði yalnýzca ikiyüzlüler yadsýyabilir. Bunu açýklamak zorunlu.
II
Bütün bu iþlerde bir kiþiler sorununu görmek, saçma olurdu.
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Bunun oportünizmle ne iliþkisi olabilir, eðer Plehanov ve Guesde
adlý adamlar vb.? - diye soruyordu Kautsky (28 mayýs 1915 günlü
Neue Zeit). Bunun oportünizmle ne iliþkisi olabilir, eðer Kautsky
vb.? - diye yanýtlýyordu Akselrod, Dörtlü Baðlaþma oportünistleri
adýna (Die Krise der Sozialdemokratie, Zürih 1915, s. 21 ). Bütün
bunlar güldürüden baþka bir þey deðil. Tüm hareketin bunalýmýný
açýklamak için, birinci olarak, buna karþýlýk düþen siyasanýn i k t is a d i anlam ve önemini, ikinci olarak, bunun temelinde yatan f ik i r l e r i , ve üçüncü olarak da, sosyalizm içindeki e ð i l i m l e r
t a r i h i ile iliþkisini çözümlemek gerekir.
Yurt savunmasý fikrinin 1914-1915 savaþýndaki iktisadi niteliði
nedir? Bütün büyük devletlerin burjuvazisi, dünyayý parçalamak ve
sömürmek için, halklarý ezmek için savaþýyor. Burjuvazinin gerçekleþtirdiði büyük kârlardan, iþçi bürokrasisi, iþçi aristokrasisi ve
küçük-burjuva [sayfa 190] yoldaþlar tarafýndan oluþturulan küçük bir
azýnlýða bazý kýrýntýlar düþebilir. Sosyal-þovenizmle oportünizmin
sýnýfsal temeli özdeþtir: Küçük bir ayrýcalýklý iþçiler katmanýnýn iþçi
sýnýfý yýðýnýna karþý, kendi ulusal burjuvazileriyle baðlaþmasý,
burjuvazi uþaklarýnýn burjuvazinin sömürdüðü sýnýfa karþý burjuvazi
ile baðlaþmasý.
Oportünizmin siyasal içeriðiyle sosyal-þovenizmin siyasal
içeriði özdeþtir: Sýnýf iþbirliði, proletarya diktatörlüðünden, devrimci
eylemden vazgeçme, burjuva yasallýðýnýn çekincesiz kabulü, proletaryaya güvensizlik, burjuvaziye güven. Sosyal-þovenizm, Ýngiliz
liberal iþçi siyasasýnýn, milerancýlýðýn ve bernþtayncýlýðýn69 dolaysýz
uzantýsý ve doruk noktasýdýr.
Ýþçi hareketinin iki özsel eðilimi, devrimci sosyalizm ile oportünist sosyalizm arasýndaki savaþým, 1889dan 1914e deðin uzanan
tüm bir dönemi kapsar. Ve bugün de, savaþ karþýsýndaki tutuma
iliþkin olarak, her ülkede ayný biçimde iki temel akým vardýr. Kiþisel
sorunlarý ileri sürme yolundaki burjuva ve oportünist davranýþý bir
yana býrakalým. Bir dizi ülkedeki eðilimlere bakalým. On Avrupa
devletini alalým: Almanya, Ýngiltere, Rusya, Ýtalya, Hollanda, Ýsveç,
Bulgaristan, Ýsviçre, Belçika ve Fransa. Ýlk sekiz ülkede, oportünist
bir eðilimle devrimci bir eðilim biçimindeki bölünme, sosyal-þovenlerle enternasyonalistler biçimindeki bölünmeye karþýlýk düþüyor. Almanyada, sosyal-þovenizmin dayanak noktalarý Sozialistische
Monatshefte70 ile Legien ve hempalarýdýr; Ýngilterede, Fabianlerle71
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Ýþçi Partisi72 (I.L.P.73) her zaman onlarla birlik kurmuþ, onlarýn organýný desteklemiþ ve her zaman bu blok içinde sosyal-þovenlerden
güçsüz olmuþtur, oysa B.S.P.74 içinde enternasyonalistler yedide
üçü oluþturuyorlar); Rusyada, bu akým Naþa Zarya75 (bugün Naþa
Diyelo) ile, Örgütlenme Komitesi76 ile Dumada Çheydze kliði ile
temsil ediliyor; Ýtalyada, baþlarýnda Bissolati bulunan reformistler
tarafýndan; Hollandada, Troelstra Partisi tarafýndan; Ýsveçte,
Brantingin yönettiði parti çoðunluðu tarafýndan; Bulgaristanda
Geniþler partisi77 tarafýndan; Ýsviçrede, Greulich ve hempalarý
tarafýndan [sayfa 191] [temsil ediliyor -ç]. Sosyal-þovenizme karþý az
çok canlý protestolar, bütün bu ülkeler devrimci sosyal-demokratlarý
arasýnda yükselmiþ bulunuyor. Yalnýzca iki ülke bunun dýþýnda
kalýyor: Enternasyonalizmin var olduðu, ama çok güçsüz bulunduðu
Fransa ve Belçika.
Sosyal-þovenizm, en geliþmiþ biçimindeki oportünizmdir.
Burjuvazi ve kurmaylarla açýk, çoðu kez herkesçe bilinen bir baðlaþma için olgunlaþmýþtýr o. Ve, ona yasal basýn ve yýðýnlarýn aldatýlmasý tekeli gibi büyük bir gücü kazandýran þey de, iþte bu baðlaþmadýr. Oportünizmin, bugün bile, partinin bir iç olayý olduðunu
düþünmek saçmadýr. Basel kararýný, David, Legien, Hyndman, Plehanov ve Webb ile birlikte uygulamayý düþünmek saçmadýr. Sosyalþovenlerle birlik demek, öbür uluslarý sömüren kendi öz ulusal
burjuvazisiyle birlik demektir; uluslararasý proletaryanýn bölünmesi
demektir. Oportünistlerden kopmanýn her yerde hemen olanaklý
olduðunu söylemek anlamýna gelmez bu; yalnýzca bu kopmanýn
tarihsel bakýmdan olgunlaþmýþ olduðunu, proletaryanýn devrimci
savaþýmý için bunun zorunlu ve kaçýnýlmaz olduðunu, ve, barýþçýl
kapitalizmden emperyalist kapitalizme geçmekle, tarihin bu
kopmayý hazýrlamýþ bulunduðunu söylemek anlamýna gelir.
Volentem ducunt fata, nolentem trahunt.*
III
Burjuvazinin uyanýk temsilcileri bunu çok iyi anlamýþlardýr.
Baþlarýnda yurt savunucularý, yani emperyalist soygun savunucularý bulunan güncel sosyalist partileri bu nedenle böylesine övüyorlar.
* Alýn yazýsý boyun eðeni götürür, direneni sürükler. -Ed.
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Hükümetler sosyal- þovenleri ya bakanlýk koltuklarý ile (Fransa ve
Ýngilterede), ya da engellerden masun yasal bir varoluþ tekeliyle
(Almanya ve Rusyada) bu nedenle ödüllendiriyorlar. Sosyaldemokrat partinin en güçlü olduðu ve karþý-devrimci bir ulusalliberal iþçi partisi durumuna dönüþmesinin en açýk olduðu Almanyada, gene bu nedenle iþler o [sayfa 192] noktaya gelmiþ bulunuyor
ki, savcýlýk azýnlýk ile çoðunluk arasýndaki savaþýmda bir sýnýf
düþmanlýðý kýþkýrtmasý görüyor! Uyanýk oportünistler, 1914-1915te
burjuvaziye öylesine büyük hizmetlerde bulunmuþ olan eski
partilerin eski birlikini kurtarmak için bu nedenle her þeyin
üstünde kaygý duyuyorlar. Alman sosyal-demokrasisi üyelerinden
biri, 1915 nisanýnda, Monitor takma adý altýnda, gerici Preussische
Jahrbücher78 dergisinde, övgüye deðer bir içtenlikle, dünyanýn
bütün ülkelerindeki bu oportünistlerin görüþünü dile getirdiði bir
makale yayýnlandý. Monitor, sosyal-demokrasinin daha da saða
gitmesinin burjuvazi için çok tehlikeli olacaðýný düþünüyor. Sosyal
demokrasi, sosyalist ülkülere sahip iþçi partisi niteliðini korumalýdýr.
Çünkü, o bu niteliði yitireceði gün, eskisi tarafýndan yüzüstü
býrakýlmýþ olan programý alacak ve onu daha da radikal bir biçimde
ileri sürecek yeni bir parti çýkacaktýr. (Preussische Jahrbücher,
1915, n° 4, s. 50-51.)
Monitor tam üstüne basmýþ. Ýngiliz liberalleri ile Fransýz
radikallerinin de her zaman istedikleri þey bu: Lloyd Georgelara,
Sembatlara, Renaudellere, Legienlere ve Kautskylere, bir soygun
savaþýnda yurt savunmasý örgütlemeye yetenekli adamlara
güvenmesi ereðiyle, yýðýnlarý aldatmak için, devrimci týnlayýþlý sözler.
Ama Monitor oportünizmi çeþitlerinden yalnýzca -açýk, kaba,
utanmaz- birini temsil ediyor. Öbürleri, çok ustaca, dürüstçe,
üstü kapalý bir biçimde davranýyorlar. Engels bir gün: dürüst
oportünistler, iþçi sýnýfý için en tehlikeli olanlardýr, demiþti79... Ýþte
bir örnek:
Kautsky (26 kasým 1915 günlü) Neue Zeitta þöyle yazýyor:
Çoðunluða karþý muhalefet büyüyor; yýðýnlarýn genel eðilimi
muhalefette. Savaþtan sonra (yalnýzca savaþtan sonra mý ? -N.
L.) sýnýf çeliþkileri öylesine yeðinleþecektir ki, yýðýnlar arasýnda,
radikalizm aðýr basacak. Savaþta sonra (yalnýzca savaþtan sonra
mý? -N.L.) radikal öðelerin partiden kaçma ve anti-parlamenter (??
doðrusu parlamento dýþý olacak) bir yýðýn eylem partisine [sayfa 193]
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çekilmelerini görme tehlikesi karþýsýndayýz. Böylece, partimiz,
aralarýnda ortak hiçbir yan olmayan iki aþýrý kamp biçiminde parçalanýyor. Birliði kurtarmak için, Kautsky, Reichstag çoðunluðunu,
azýnlýðýn birkaç radikal parlamenter söylev çekmesine izin verme
gereðine inandýrmaya çalýþýyor. Yani Kautsky, birkaç radikal
parlamenter söylev yardýmýyla, devrimci yýðýnlarý, devrimle ortak
hiçbir yanlarý olmayan, uzun zamandan beri sendikalarý yöneten
ve, bugün, burjuvazi ve hükümetle sýký baðlaþmasýna dayanarak,
parti yönetimini de eline geçirmiþ bulunan oportünistlerle uzlaþtýrmak istiyor. Gerçekte Monitorun programýndan hangi konuda
ayrýlýyor bu? Marksizmi alçaltan yapmacýk sözlerden baþka, hiçbir
konuda.
Reichstag grubunun 18 mart 1915 günlü oturumunda, kautskici Wurm, iþçilerin sabrýný taþýrmamak için grubu uyardý, iþçi
yýðýnlarý içinde, -dedi, grubun çoðunluðuna karþý muhalefet büyüyor:
öyleyse marksist (?! kuþkusuz bir dizgi yanlýþý, siz monitorist
okuyun) merkezle yetinmek gerekiyor. (Klassenkampf gegen der
Krieg! Material zum Fall Liebknecht. Als Manuskript gedruckt, s.
67.) Böylece yýðýnlarýn devrimci olduklarý gerçeðinin, bütün kautskiciler (ya da genellikle dendiði gibi, merkez) adýna, daha 1915
martýnda, kabul edilmiþ olduðunu görüyoruz!! Oysa, sekiz buçuk
ay sonra, Kautsky, savaþmak isteyen yýðýnlarý oportünist, karþý-devrimci partiye döndürmeye yönelik önerisini yineliyor, hem de
devrimci týnlayýþlý birkaç söz aracýyla!!
Çoðu kez, savaþýn, kokuþmuþluðu ortaya çýkarmak ve
uzlaþmaya dayanan her þeyi yadsýmak gibi bir yararý oluyor.
Ýngiliz Fabianleri ile Alman kautskicilerini karþýlaþtýralým. Ýþte
gerçek bir marksistin, Friedrich Engelsin, birinciler konusunda
yazdýklarý: ... toplumsal devrimin kaçýnýlmaz olduðunu anlayacak
denli akýllý, ama hiçbir [sayfa 194] zaman bu dev iþini, yalnýzca henüz
temel er eðitimini görmemiþ bulunan proletaryaya býrakmak istemeyen bir ikbal avcýlarý çetesi... Temel ilkeleri, devrim korkusudur... (Sorge ile Mektuplaþma, s. 390).
Ve, 11 kasým 1893 günü þöyle yazar:  ...proletaryayý tepeden
inme kurtarmaya lütfen tenezzül eden ama bunun için bu kadar
ham ve eðitilmemiþ bir yýðýnýn kendi kendini kurtaramayacaðýný,
ve bu akýllý avukatlarýn, yazarlarýn ve duygusal çenesi düþüklerin
lütufkârlýðý olmadan kendi baþýna hiçbir þey yapamayacaðýný
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anlamasýný þart koþan bu kendini beðenmiþ kibirli burjuvalar (Ayný,
s. 401 ).
Teoride, Kautsky, Fabianlere, erdemli geçinen kiþinin yoksul
sarraflara gösterdiði küçümseme ile bakar. Çünkü marksizm
üzerine and içer o. Ama pratik bakýmdan aralarýnda ne fark var?
Basel Bildirgesini birlikte imzaladýlar ve ona karþý, Guillaume IInin
Belçikanýn yansýzlýðý karþýsýnda davrandýðý gibi davrandýlar. Oysa,
tüm yaþamý boyunca, Marx, iþçilerin devrimci ruhunu söndürmeye
çalýþan kiþileri kýnamýþtýr.
Kautsky, devrimci marksistlere karþý yeni ultra-emperyalizm teorisini çýkardý. O, ultra-emperyalizmden, ulusal mali sermayeler arasýndaki savaþýmýn ortadan kalkmasýný, ve bunun yerine
dünyanýn uluslararasý mali sermaye tarafýndan ortaklaþa sömürülmesini anlýyor (Neue Zeit, 30 nisan 1915). Ama, diye ekliyor,
kapitalizmin bu yeni evresinin gerçekleþip gerçekleþemeyeceðini
kararlaþtýrmak için zorunlu öncüllere henüz sahip deðiliz. Öyleyse
bu evre mucidi, bugün, bir savaþ, sýnýf çeliþkilerinin görülmemiþ
bir yeðinleþme bunalýmýnýn baþlamýþ bulunduðu evrede, bir yeni
evreye iliþkin basit varsayýmlara dayanarak, ve onun gerçekleþebilir olduðunu açýkça söyleme cesaretini de gösterememeksizin;
kendi öz devrimci bildirimlerini yalanlýyor ve proletaryanýn devrimci
görevleri ile devrimci taktiðini yadsýyor! En tiksinç fabiancilik deðil
mi bu?
Rus kautskicilerinin lideri, Akselrod, proletaryanýn kurtarýcý
hareketinin enternasyonalleþtirilmesi [sayfa 195] sorununun aðýrlýk
merkezini, her günkü pratik eylemin enternasyonalleþtirilmesinde
görüyor: böylece, emeðin korunmasýna iliþkin yasamayla sigortalar
yasamasý, uluslararasý eylemlerin korkusu, iþçilerin uluslararasý
örgütlenmesinin konusu olmalýdýr. (Akselrod, Sosyal-demokrasinin
Bunalýmý, Zürih 1915, s. 39-40.) Bu enternasyonalizme, yalnýzca
Legien, David, Webblerin deðil, ama Lloyd Georgeun ta kendisinin,
Naumann, Briand ve Milyukovun da tamamen katýlacaklarý apaçýktýr. Eðer gelecek enternasyonal, (savaþ durumunda, hükümetlere
karþý) harekete geçer ve devrimci bir fýrtýna yaratýrsa, 1912de
olduðu gibi, Akselrod, çok, çok uzak bir gelecek adýna; en devrimci
sözleri saçýp savurmaya hazýrdýr. Ne denli yiðidiz, bir bakýn! Ama
bugün yýðýnlar içinde kendini göstermeye baþlayan devrimci kaynaþmayý destekleyip geliþtirmek söz konusu olunca, Akselrod bu dev-
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rimci yýðýn eylemleri taktiðinin, eðer örneðin, öðrenci gösterilerinin,
1901de mutlakýyete karþý kararlaþtýrýcý savaþýmlarý haber verdikleri
Rusyada olduðu gibi, toplumsal devrimin öngününde bulunmuþ
olsaydýk, kendini gene de doðrulayabileceðini bildirir. Ama, þimdilik, bütün bunlar, tamamen Kolb, David, Südekum ve Legienin
düþünme biçimi içinde, ütopyadan, bakunincilikten vb. baþka
bir þey deðildir.
Dillere sýðmaz Akselrod, yalnýzca birinci kararlaþtýrýcý savaþýmýn dört yýl sonra verileceðini -dört yýl sonra, unutmayýn- ve
kararý da getirmeyeceðini 1901de Rusyada hiç kimsenin bilmediðini ve bilemeyeceðini unutuyor. Bununla birlikte, hemen saldýrýya
çaðýran Kriçevski ve Martinovlarla alay etmekte, o dönemde yalnýzca
biz devrimci marksistler haklýydýk. Ýþçilere oportünistleri heryerde
kovmalarýný ve gösterilerle öbür devrimci yýðýn eylemlerini bütün
güçleriyle desteklemeleri, yoðunlaþtýrmalarý ve yaymalarýný örgütlemekle yetiniyorduk. Bugün, Avrupadaki durum tastamam buna
benziyor: hemen bir saldýrýya çaðýrmak çýlgýnlýk olurdu. Ama hem
sosyal-demokrat olduðunu söylemek ve hem de iþçilere oportünistlerden kopmalarýný ve kendini göstermeye [sayfa 196] baþlayan devrimci hareket ve gösterileri bütün güçleriyle pekiþtirmeleri, derinleþtirmeleri, geniþletmeleri ve yoðunlaþtýrmalarýný öðütlememek de
utanýlacak bir þey olurdu. Devrim hiçbir zaman gökten hazýrlop
düþmez ve, devrimci kaynaþmanýn baþlangýcýnda, hiç kimse bu
kaynaþmanýn gerçek, katýksýz bir devrime varýp varmayacaðýný,
varacaksa ne zaman varacaðýný hiçbir zaman bilmez. Kautsky ile
Akselrod, iþçilere geçerliði kalmamýþ, cýlký çýkmýþ, karþý-devrimci
öðütler veriyorlar. Eðer Kautsky ile Akselrod, yýðýnlarý gelecek enternasyonalin hiç kuþkusuz devrimci olacaðý umuduyla besliyorlarsa,
bunu yalnýzca bugün karþý-devrimci öðelerin: Legienlerin, Davidlerin, Vanderveldelerin, Hyndmanlarýn egemenliðini korumak, gizlemek ye allayýp pullamak için yapýyorlar. Gerçekten, Legien ve hempalarý ile birlikin, gelecek devrimci enternasyonali hazýrlamanýn
en iyi yolu olduðu açýk, deðil mi?
Alman oportünistlerinin lideri David, partimizin 1 kasým 1914
tarihli Merkez Komite bildirgesine yanýt olarak, dünya savaþýný bir
iç savaþa dönüþtürmeye çalýþmak bir çýlgýnlýk olurdu, diyor. Söz
konusu bildirgede, baþka þeyler arasýnda, þöyle deniyor:
Bu dönüþümün güçlükleri þu ya da bu anda nedenli büyük
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görünürse görünsün, sosyalistler, savaþýn bir olgu durumuna gelmiþ
bulunduðu þu anda, bu yönde yöntemli, direngen ve eksiksiz bir
hazýrlýk çalýþmasý yapmaktan hiçbir zaman vaz geçmeyeceklerdir.*
(David tarafýndan da aktarýlýyor bu parça, s. 171) Davidin
kitabýnýn yayýnlanmasýndan bir ay önce, partimiz kararlarý yayýnlandý, bu kararlarda bu yöntemli hazýrlýk çalýþmasý þu biçimde tanýmlanmýþ bulunuyordu: 1) Savaþ ödeneklerine oy vermemek. 2) Ýç
barýþý bozmak. 3) Yasadýþý gizli örgütler kurmak. 4) Siperlerdeki
dayanýþma gösterilerini desteklemek. 5 ) Her türlü devrimci yýðýn
eylemini desteklemek.** [sayfa 197]
David de hemen hemen Akselrod denli yiðit: 1912de, bir
savaþ durumu için, Paris Komünü ile iliþki kurmayý bir çýlgýnlýk
olarak görmüyordu.
Plehanov, Antant sosyal-þovenlerinin bu tipik temsilcisi,
devrimci taktiðe karþý David ile ayný yönde davranýyor. Onun için
düþçü bir soytarýlýk bu. Ama açýk oportünist Kolbu dinleyelim.
Þöyle diyor: Liebhnechti çevreleyen kimselerin taktiði, Alman ulusu
içinde kaynama noktasýna deðin götürülmüþ bir savaþým sonucunu
verirdi.  (Die Sozialdemokratie am Scheidewege [Yol Kavþaðýndaki
Sosyal-demokrasi], s. 50).
Ama, kaynama noktasýna götürülmüþ bir savaþým, eðer iç
savaþ deðilse, nedir?
Eðer bizim Merkez Komitemizin, ana çizgileri içinde Zimmerwald solunun80 taktiðiyle örtüþen taktiði, -Davidin, Plehanovun,
Akselrodun, Kautskynin vb. ileri sürdükleri gibi,- bir çýlgýnlýk,
bir düþ, bir serüven, bir bakunincilik olsaydý, ulus içinde savaþýma, hele kaynama noktasýna götürülmüþ bir savaþýma hiçbir
zaman yol açamazdý. Dünyanýn hiçbir yerinde anarþistçe sözler bir
ulus içinde savaþýma yol açmamýþtýr. Buna karþýlýk, olgular, tam da
1915te, savaþýn yol açtýðý bunalým nedeniyle, devrimci kaynaþmanýn
yýðýnlar arasýnda büyüdüðünü gösteriyor: siyasal grev ve gösteriler
Rusyada çoðalýyor; Ýtalya ve Ýngilterede grevler; Almanyada açlýk
ve siyasal gösterilerin ilerlemesi. Sakýn devrimci yýðýn eylemlerinin
baþlangýcý olmasýn bu?
Devrimci yýðýn eylemini desteklemek, geliþtirmek, geniþlet* Bkz. V. Lenine, uvres, C. 21, s. 28. -Ed.
** Ayný, (s.159-160.) -Ed.
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mek, yaymak, yasadýþý gizli örgütler kurmak, bunlar olmaksýzýn,
hatta özgür ülkelerde bile, halk yýðýnlarýna doðruyu söylemek
olanaksýzdýr: Ýþte sosyal-demokrasinin bu savaþtaki tüm pratik programý bu. Geri kalaný, büründüðü oportünist ya da pasifist teori ne
olursa olsun, yalandan ve söz ebeliðinden baþka bir þey deðildir.*
[sayfa 198]

Bize bu Rus taktiðinin (deyim Davidin) Avrupaya uymadýðý
söylendiði zaman, genellikle ortaya olgularý koyarak yanýt veriyoruz.
Berlinde, 30 ekim günü, Berlinli kadýnlardan bir yoldaþlar kurulu
parti merkezine gelmiþ ve þu anda, iyi örgütlenmiþ geniþ bir aygýtýn
varlýðý nedeniyle, yasadýþý broþürler ve bildiriler daðýtmak ve izinsiz
toplantýlar düzenlemek, sosyalistlere karþý yasalar zamanýnda olduðundan çok daha kolay demiþ. Eksik olan yollar ve olanaklar deðil, ama açýkça, istek eksik ( Bemer Tagwach,82 1915, n° 271).
Bu kötü yoldaþlar Rus sekterleri vb. tarafýndan mý doðru
yoldan çýkarýlmýþlar? Gerçek yýðýnlar bu yoldaþlar tarafýndan deðil,
ama Legien ile Kautsky tarafýndan mý temsil ediliyorlar? 27 ocak
1915 günlü raporunda, o gizli örgütler kurma anarþist fikrine karþý
verip veriþtiren Legien tarafýndan; hem de 26 kasýmda, Berlinde,
onbin kiþi toplayacak olan gösteriden dört gün önce, sokak gösterilerini serüven olarak nitelendirecek derecede karþý-devrimci
durumuna gelmiþ bulunan Kautsky tarafýndan!!
Boþ sözler yeter, Kautsky biçimi alçaltýlmýþ marksizm yeter!
II. Enternasyonalin varoluþundan 25 yýl sonra, Basel Bildirgesinden
sonra, iþçiler artýk boþ sözlere inanmak istemeyeceklerdir. Daha
þimdiden kokuþmuþ bulunan oportünizm, sosyal-þovenizme dönüþerek, kesinlikle burjuvazi kampýna geçmiþtir: manevi bakýmdan
da, siyasal bakýmdan da, sosyal-demokrasiden kopmuþtur. Ondan
örgüt alanýnda da kopacaktýr. Bundan böyle, iþçiler sansürden
geçmeyen bir basýn ve izinsiz toplantýlar, yani yýðýnlarýn devrimci
hareketini desteklemeye yönelik gizli örgütler istiyorlar. Yalnýzca
* 1915 martýnda Bernede toplanmýþ bulunan Uluslararasý Kadýnlar Kongresinde,
Partimiz Merkez Komite temsilcileri, yasadýþý gizli örgütler kurulmasýnýn kesinlikle zorunlu
olduðunu belirtmiþlerdi. Önerileri kabul edilmedi. Ýngiliz kadýnlarý bu öneriyle alay ettiler
ve Ýngiliz özgürlüklerini yücelttiler. Ama birkaç ay sonra, Ýngiliz gazeteleri, örneðin Labour
Leader81, elimize yer yer beyaz boþluklarla geçiyordu: sonra da polis aramalarý, broþür
toplatmalarý, Ýngilterede barýþtan; ve yalnýzca barýþtan söz eden yoldaþlara karþý
tutuklamalar ve aðýr yargý kararlarý haberi de bize ulaþtý.
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böyle bir savaþa savaþ, boþ bir söz deðil, sosyal-demokrasiye [sayfa
yaraþýr bir þeydir. Ve, bütün güçlüklere, gelip geçici yenilgilere,
yanlýþlara, yanýlgýlara, geçici duraksamalara karþýn, bu çalýþma
insanlýðý muzaffer proleter devrime ötürecektir. [sayfa 200]
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Ocak 1918de
Almanca olarak
Vorbote dergisi, n°1
içinde yayýnlandý.
Ýmza: V. Ý. Lenin
Rusça ilk kez olarak
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AÇIKLAYICI NOTLAR

1
Sosyal-Demokrat - RSDÝPnin merkez organý; Þubat 1908den Ocak
1917ye deðin yayýnlanan yasadýþý gazete. Birincisi Rusyada olmak üzere 58
sayý yayýnlandý. Sonra, yayýný yurt dýþýna, önce Paris, sonra da Cenevreye
aktarýldý. Sosyal-Demokrat, Leninin 80den çok makale ve notunu yayýnladý.
Aralýk 1911den baþlayarak Lenin tarafýndan yönetildi.
2
Komünist - 1915te Cenevrede Sosyal-Demokrat yazý kurulu
tarafýndan yayýnlanan dergi. Leninin: II. Enternasyonalin Batkýsý, Dürüst Bir
Fransýz Sosyalistinin Sesi ve Ýtalyada Emperyalizm ve Sosyalizm baþlýklý üç
makalesini (bkz. uvres, c. 21, s. 207-266, 361-369, 370-379) içeren (ikili) bir
sayýsý yayýnlandý yalnýzca.
Dergi yazý kurulu içinde, Lenin, anti-bolþevik görüþleri ile dergiyi klikçi
ereklerle kullanma giriþimlerini sergilediði anti-parti Buharin-Piyatakov grubuna
karþý bir savaþým verdi. Bu grubun tutumu karþýsýnda Lenin Sosyal-Demokrat
gazetesi yazý kurulunu onunla her türlü iliþkiyi kesmeye ve derginin ortaklaþa
yayýnlanmasýna son vermeye çaðýrdý. Ekim 1918den baþlayarak, SosyalDemokrat yazý kurulu, Sosyal-Demokrat dergisini ayrý olarak yayýnlýyordu.
3
Eylül1915te Almanca olarak yayýnlanmýþ ve Sosyalist Zimmerwald
konferansý delegelerine verilmiþ olan Sosyalizm ve Savaþ broþürü söz konusu
ediliyor; 1916da, bu broþür Fransýzca olarak da yayýnlandý.
4
Basel Bildirgesi - 24-25 Kasým 1912de Baselde toplanan II.
Enternasyonal Olaðanüstü Kongresi tarafýndan savaþ üzerine oybirliði ile kabul
edilen bildirge. Bildirge emperyalistler tarafýndan hazýrlanan savaþýn soygunculuk
amaçlarýný belirtiyor ve bütün ülkeler iþçilerini savaþa karþý gözüpek bir savaþým
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vermeye çaðýrýyordu. Emperyalist savaþýn baþlamasý durumunda, bildirge sosyalistlere, çarpýþmalar tarafýndan yol açýlacak iktisadi ve siyasal bunalýmdan,
sosyalist devrim ereðiyle savaþým yürütmek için yararlanmalarýný öðütlüyordu
(bu konuda bkz. Lenine, uvres, c. 21, s. 210-220 ve 318).
II. Enternasyonal önderleri, Kautsky, Vandervelde ve öbürleri kongrede
bildirgeden yana oy verdiler. Ama 1914te, emperyalist dünya savaþýnýn baþýnda,
Basel Bildirgesini rafa kaldýrdýlar ve kendi emperyalist hükümetlerinin yanýnda
yer aldýlar.
5
V. Leninin, Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý yapýtýnýn
ilk baskýsýnýn baþlýðý.
6
K. Marx ve F .Engels, Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi, Sol
Yayýnlarý.
7
F .Engelsin A. Bebele 18-28 mart 1875 tarihli mektubuna bakýnýz,
Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi, Sol Yayýnlarý.
8
Bu fikir, K. Marxýn Fransada Ýç Savaþ, 1871 yapýtýna yazýlan giriþte,
F .Engels tarafýndan ileri sürülmüþtür. Bkz. Marx, Engels, Lenin: Paris Komünü
Üzerine, Sol yayýnlarý.
9
Bkz. F. Engels, Otorite Üzerine, Bkz. K. Marx-F. Engels, Seçme Yapýtlar,
c. II içinde.
10
Bkz. K. Marx ve F .Engels, Komünist Manifesto, Bilim ve Sosyalizm
yayýnlarý.
11
Bkz. F. Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Sol
Yayýnlarý.
12
Bkz. K. Marx, Fransada Ýç Savaþ, 1871, Paris Komünü Üzerine
içinde, ayný.
13
Bkz. F. Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, ayný.
14
Bkz. K. Marx, Fransada Ýç Savaþ, 1871, Paris Komünü Üzerine
içinde, ayný.
15
1916da Ýngiltere boyunduruðunun karþýsýnda dikilen Ýrlanda
ayaklanmasýnýn Ýngiliz burjuvazisi tarafýndan kanlý bir biçimde bastýrýlmasý
sözkonusu ediliyor. Avrupada... özgürlük aþýðý Ýngilizlerin idamlarla bastýrdýklarý
Ýrlanda ayaklandý, diye yazýyordu 1916da Lenin.
Ulster - Ýrlandanýn özellikle Ýngilizler tarafýndan yöneltilmiþ Kuzey-doðu
bölgesi. Ulster birlikleri Ýrlanda halkýnýn ayaklanmasýnýn bastýrýlmasýna katýldýlar.
16
Bkz. Karl Marx, Siyasal Aldýrmazlýk.
17
Bkz. F. Engels, Otorite Üzerine.
18
F. Engelsin A. Bebele 18-28 mart 1875 tarihli mektubuna bakýnýz,
Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi, ayný.
19
K. Marx ve F.Engels, Komünist Manifesto, Bilim ve Sosyalizm Yayýnlarý.
20
K. Marxýn Fransada Ýç Savaþ 1871 adlý yapýtýna, Engelsin yazdýðý
giriþ söz konusu ediliyor. Bkz. Paris Komünü Üzerine, ayný.
21
V. Leninin Rusyada Siyasal Partiler ve Proletaryanýn görevleri
makalesi (bkz. uvres, c. 24, s. 85-101). 15 ocak 1918 günlü New York Evening
Post gazetesinde Ýngilizce yayýnlandý; ayrýca, New Yorkta broþür olarak da
yayýnladý.
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22
The New York Evening Post - 1801de kurulmuþ olan burjuva
Amerikan gazetesi. Uzun yýllar boyunca, liberal yönelimli burjuvazinin organý
oldu. Sonra, gazete J. Pirpont ve Morgan firmasý tarafýndan satýn alýnacak ve
ABDnin en gerici emperyalist çevrelerinin organý durumuna gelecektir. Þimdi
The New York Post adý altýnda yayýnlanmaktadýr.
23
General Kornilov tarafýndan 1917 aðustosunda düzenlenen karþýdevrimci komplo söz konusu ediliyor.
24
Petruþka - Gogolun Ölü Canlar romanýndaki kiþilerden biri. Azýcýk
okuma bilen, heceleye heceleye, okuduðunu anlamadan okuyan serf uþak.
25
Küçük-Yuda Golovlev - Saltikov Þçedrinin romaný Golovlev Ailesi
kiþilerinden biri. Ýkiyüzlü ve yalancý sofu, feodal toprakbeyi tipi.
26
Liberdanlar - Demyan Biyedninin, Moskova Bolþevik gazetesi SosyalDemakratýn 25 aðustos (7 eylül) 1917 günlü 141. sayýsýnda Liberdan baþlýklý
makalesinin yayýnlanmasýndan sonra, menþevik önderler Liber ve Dan ile
yandaþlarýna takýlan alaylý ad.
27
A. Bebel tarafýndan, 19 ekim 1891 günü, Alman sosyal-demokrasisinin
kongresinde, Erfurtta yapýlan konuþma söz konusu ediliyor.
28
Frankfurt Gazetesi (Frankfurter Zeitung) - Main-üzeri-Frankfurtta
1856dan 1943e deðin yayýnlanan burjuva Alman gazetesi.
29
Vorwärts (Ýleri) - Alman sosyal-demokrasisinin merkez organý; W.
Liebknechtin yönetimi altýnda, 1876dan baþlayarak yayýnlandý. Bu gazetenin
sütunlarýnda, F. Engels bütün oportünizm belirtilerine karþý, bir savaþým
yürütüyordu. Engelsin ölümünden sonra, 1895ten baþlayarak, Vorwärts, Alman
sosyal-demokrasisine II. Enternasyonal içinde egemen durumda olan
oportünistlerin makalelerini düzenli olarak yayýnladý. Birinci dünya savaþý
sýrasýnda, Vorwärts sosyal-þovenizm konumlarýna dört elle sarýldý. Büyük Ekim
Sosyalist Devriminden sonra, Vorwärts anti-sovyetik propaganda merkezlerinden
biri durumuna geldi; 1933e deðin Berlinde yayýnlandý.
30
Zimmerwald Solu - Enternasyonalistlerin, 1915 eylülü baþlarýnda
Zimmerwalddaki (Ýsviçre) Ýkinci Konferansýnda Lenin tarafýndan kurulan grup.
Lenin bu konferans için savaþa karþý enternasyonalist hareketin geliþmesinde
bir ilk adým diyordu. Zimmerwald solu içinde, savaþa karþý sonuna deðin
doðru ve tutarlý tek konumu, baþlarýnda Leninin bulunduðu Bolþevikler tutuyorlardý. Bu grup içinde tutarsýz enternasyonalistler de vardý. (Bunlarýn
yanýlgýlarýnýn eleþtirisi için Leninin: Juniusun Broþürü Konusunda ve Uluslarýn
Kendi Yazgýlarýný Belirleme Hakký Konusundaki Bir Tartýþmanýn Bilançosu
makalelerine bakýnýz. uvres, c. 22, s. 328-343 ve s. 344-388).
31
K. Marxýn: Fransada Ýç Savaþ, 1871 yapýtýna Engelsin yazdýðý
Giriþten aktarýyor Lenin. Bkz. Paris Komünü Üzerine, ayný.
32
Bkz. Marx, Fransada Ýç Savaþ, 1871, Paris Komünü Üzerine içinde,
ayný.
33
Spartaküs Birliði birinci dünya savaþý sýrasýnda, 1 ocak 1916da
kuruldu. Savaþýn baþýnda, Alman sol sosyal-demokratlarý, Karl Liebknecht, Rosa
Luxemburg, Franz Mehring, Klara Zetkin ve baþkalarý tarafýndan yönetilen
Enternasyonal grubunu kurarlar. Bu grup Spartaküs adýný da alýr.

V. Ý. Lenin
Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky

179

Spartakistler, emperyalist savaþa karþý yýðýnlar arasýnda devrimci propaganda
yapar, Alman emperyalizminin fetih siyasasýný ve sosyal-demokrasi önderlerinin
ihanetini sergilerler. Bununla birlikte, Spartakistler, Alman sollar, en önemli
teorik sorunlarda yarý-menþevik yanýlgýlardan da kurtulma baþarýsýný
gösteremezler. Alman sollarýnýn yanýlgýlarý, Lenin tarafýndan, baþkalarý arasýnda,
Juniusin Broþürü Konusunda (uvres, c. 22, s. 328-343), Marksizmin Bir
Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm (uvres, c. 23, s. 27-83) yapýtlarýnda
eleþtirilmiþtir. Nisan 1917de, Spartakistler, örgütlenme konusunda özerk
kalmakla birlikte, merkezci bir parti olan A1manya Baðýmsýz Sosyal-Demokrat
Partisine katýldýlar. Almanyadaki 1918 Kasým Devriminden sonra,
baðýmsýzlardan ayrýldýlar ve, ayný yýlýn aralýðýnda da, Alman Komünist Partisini
kurdular.
34
Bkz. K. Marx, Burjuvazi ve Karþý-devrim, makale 2, Marx-Engels,
Seçme Yapýtlar içinde, Sol yayýnlarý.
35
Alman elçisi Mirbachýn Sol Devrimci-Sosyalistler tarafýndan
provakatif bir biçimde öldürülmesi ve Sol Devrimci-Sosyalistlerin 6-7 temmuz
1918 ayaklanmasýndan sonra, iki yeni parti, Halkçý-Komünistler partisi ile
Devrimci-Komünistler partisi Sol Devrimci-Sosyalist Partiden ayrýldý. HalkçýKomünistler, Sol Devrimci-Sosyalistlerin anti-sovyetik faaliyetini yerdiler ve,
1918 eylülünde toplanan bir konferansta, bir parti kurdular. Kasým 1918de
yapýlan kongrelerinde, bu partinin daðýlmasýný kararlaþtýrdýlar ve Bolþevik
Komünist Parti ile birleþtiler.
Üyesi çok olmayan Devrimci-Komünistler partisi 1920ye deðin yaþadý.
Ekim 1920de, Rusya Komünist (Bolþevik) Parti Merkez Komitesi, örgütlerine
eski Devrimci-Komünistleri kendi saflarýna alma iznini verdi.
36
Heinrich Weber - Otto Bauer.
37
Karl Marxýn L. Kugelmanna 12 nisan 1871 günlü mektubuna bakýnýz.
Marx, Engels, Lenin, Paris Komünü Üzerine içinde, ayný.
38
Lenin kulaklarýn 1918 yýlýndaki, Ýngiliz-Fransýz emperyalistleri
tarafýndan saðlanan paralarý ve onlarýn kýþkýrtmasýyla Beyaz Muhafýzlar ve
Devrimci-Sosyalistler tarafýndan düzenlenen bir dizi karþý-devrimci kulak
ayaklanmasýna anýþtýrmada bulunuyor.
39
Blankizm - Fransýz sosyalist hareketinde ortaya çýkan, Louis-August
Blanqui (1805-1881) tarafýndan yönetilen eðilim. Blanquiyi seçkin bir devrimci
ve bir sosyalizm yandaþý olarak gören marksizm-leninizm klasikleri, sekterizmi
ve komplocu yöntemleri nedeniyle ayný zamanda onu eleþtirirler de. Blankizm
sýnýf savaþýmýný yadsýyor ve insanlýðýn ücretli kölelikten, proletaryanýn sýnýf
savaþýmý aracýyla deðil, ama küçük bir aydýn azýnlýðýn komplosu ile kurtulmasýný
bekliyordu.
40
Lenin, Devrimci-Sosyalistlerin, Tarýmsal iliþkilerin düzenlenmesi,
Kiralama fonlarý, vb. üzerine, ekim 1917de Devrimci-Sosyalist basýnda kýsmen
yayýnlanmýþ olan yasa tasarýsýna anýþtýrmada bulunuyor. S. Maslovun tasarýsý,
diye yazýyordu Lenin, toprak sahipleriyle bir uzlaþmayý, onlarý kurtarmayý amaçlayan feodal bir tasarýdýr (V. Leninin, Devrimci-Sosyalist Parti Köylüleri Bir Kez
Daha Aldatýyor baþlýklý makalesine bakýnýz, uvres, c. 26, s. 233-239).
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Þubat burjuva demokratik devrimi sýrasýnda, geçici hükümet, köylü
ayaklanmalarýna ve toprak sahiplerinin topraklarýnýn alýnmasýna karþýlýk olarak,
tarým komiteleri üyelerini tutuklatýyordu.
41
Bkz. K. Marx, Artý-Deðer Teorileri, c. II, birinci bölüm.
43
Uluslararasý Sosyalist Büro (B.S.l.), II. Enternasyonalin 1900 Paris
Kongresi kararý üzerine kurulmuþ bulunan yürütme organý.
44
F..Engelsin A. Bebele 18-28 mart 1875 tarihli mektubuna bakýnýz.
45
M. Ostrogorskinin Demokrasi ve Siyasal Partiler adlý kitabý söz
konusuediliyor; birinci baskýsý1903te, deðiþtirilmiþ ikinci baskýsý 1912de
yayýnlandý.
46
Sosyalist Dergi (The Socialist Rewiew) - Ýngiliz oportünistlerinin
Baðýmsýz Ýþçi Partisinin, 1908den 1934e deðin Londrada yayýnlanan aylýk organý.
47
Fabianler - Ýngilterede, 1884te, bir grup aydýn tarafýndan kurulan,
reformist, son derece oportünist Fabianler Derneði üyeleri. Fabianlerin
ayýrdedici özellikleri için, Leninin tüm yapýtlanndaki þu yazýlarýna bakýnýz: J.
Backer, J. Dietzgen, F. Engels, K.Marx, vb.den, F. Sorge ve Baþkalarýna Mektuplar
Kitabýnýn Rusça çevirisine Önsöz (uvres, c. 12, s. 330-331); Rus Devriminde
Sosyal-Demokrasinin Tarým Programý (uvres, c. 15, s. 154); Ýngiliz Pasifizmi
ve Ýngiliz Teori Tiksintisi (uvres, c. 21, s. 267), vb... 71 nolu nota bakýnýz.
48
Baðýmsýz/ar - 1893 te kurulan, Ýngiltere Baðýmsýz Ýþçi Partisi
(lndependent Labour Party) üyeleri. Partinin baþýnda James Keir-Hardy, R.
MacDonald, vb. bulunuyorlardý. Siyasal bakýmdan burjuva partilerden baðýmsýz
olduðunu ileri süren bu parti, gerçekte sosyalizmden baðýmsýz, ama liberlizme
baðýmlý idi (Lenin). Birinci dünya savaþý sýrasýnda (1914-1918) Baðýmsýz Sosyalist
Parti ilkin savaþa karþý bir bildirge yayýnladý (13 aðustos 1914). Sonra 1915
þubatýnda, Antant ülkeleri sosyalistlerinin Londrada toplanan konferansýnda,
Baðýmsýzlar konferans tarafýndan kabul edilen sosyal-þoven karara katýldýlar. O
zamandan sonra, Baðýmsýzlarýn liderleri pasifist sözler altýnda sosyal-þoven
konumlar üzerinde yer alýyorlardý. Komünist Enternasyonalin 1919da
kurulmasýndan sonra, partinin sola doðru bir yönelim göstermiþ olan üyelerinin
baskýsý altýnda, Baðýmsýz Ýþçi Partisi liderleri II. Enternasyonalden ayrýlma kararý
verdiler. Baðýmsýzlar, 1921de 21/2. Enternasyonal adý verilen örgüte girdiler ve
bu örgütün daðýlmasýndan sonra da yeniden II. Enternasyonale katýldýlar.
1921de, Ýngiltere Baðýmsýz Ýþçi Partisinin sol kanadý partiden ayrýldý ve Büyük
Britanya Komünist Partisine katýldý.
49
L. Kugelmanna 12 nisan 1871 günlü bir mektupta ve LaHaye
kongresinin kapanýþýndan sonra, 8 eylül 1872 günü, Amsterdamda yapýlan
konuþmada Marx tarafýndan dile getirilmiþ olan düþüncelere anýþtýrma. Bu
konuda, K. Marxýn Kapitalinin birinci cildinin ingilizce baskýsýna F. Egelsin
yazdýðý önsöz ile V. Leninin Devlet ve Ýhtilâl kitabýna bakýnýz (Bilim ve Sosyalizm
Yayýnlarý).
50
Engelsin A. Bebele 18-28 mart 1875 tarihli mektubuna bakýnýz. Gotha
ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi içinde, ayný.
51
Marxýn Kugelmanna 18 aralýk 1870 günlü mektubuna bakýnýz.
52
Bkz. F. Engels, Anti-Dühring, Sol Yayýnlarý.
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53
Zimmervaldçýlar - Zimmerwaldde (Ýsviçre), 5-8 eylül 1915te,
enternasyonalistlerin birinci konferansýnda örgütlenen birliðin yandaþlarý.
Zimmerwald Konferansý üzerine, Leninin: Bir Ýlk Adým ve 5-8 eylül 1915
Uluslalarasý Sosyalist Konferansta Devrimci Marksistler baþlýklý makalesine
bakýmz (uvres, c. 21, s. 397-403. 404- 408).
54
Struvecilik konusunda bu makalenin üçüncü bölümünün- sonlarýna
bakýnýz.
55
Jizn [Yaþam], Devrimci-Sosyalist Partinin gazetesi; 15 martýnda
yasaklanan Misl gazetesi yerine, 1915 martýndan 1916 ocaðýna deðin, ilkin
Pariste, sonra da Cenevrede yayýnlandý.
56
Kavanoz içindeki adam, Çehovun bir öykü kiþisi. Her türlü yenilik ve
her türlü giriþkenlikten korkan dar görüþlü hamkafa tipi.
57
Bu özdeyiþ Goethedendir.
58
Buligin Dumasý - Çar hükümetinin 1905te, toplamayý vaat ettiði
danýþmacý temsili kurum. Yasa tasarýsý ve seçim yönetmeliði, içiþleri bakaný
Buliginin baþkanlýðý altýndaki bir komisyon tarafýndan hazýrlandý ve 6 (19)
aðustos 1905 günü yayýnlandý. Hükümet bu meclisi toplantýya çaðýrma baþarýsýný
gösteremedi. Bu meclis, ekim genel siyasal grevi tarafýndan silinip süpürüldü.
59
Le Socializme, 1907den 1914 haziranýna deðin Pariste Fransýz
sosyalisti J. Guesde tarafýndan yayýnlanan ve yönetilen dergi.
60
Pravdizm, yani bolþevizm (Bolþevik gazete Pravdanýn baþlýðýndan).
61
Novo Vreme [Yeni Zamanlar] - Bulgaristan Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi
devrimci kanadýnýn (tesnyaki) teorik organý, aylýk dergi; D. Blagoyev tarafýndan
çýkarýldý, 1897den baþlayarak Plovdivde ve 1903ten baþlayarak Sofyada
yayýnlandý. 1923te gerici Bulgar hükümeti tarafýndan kapatýldý. Novo Vreme,
1947den itibaren, Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi teorik organý,
siyasal ve bilimsel, aylýk bir dergidir.
62
Lenin, K. Liebknecht tarafýndan yazýlan: Asýl düþman bizim kendi
ülkemizdedir baþlýklý çaðrýya anýþtýrmada bulunuyor.
63
Preussische Jahrbücher [Prusya Yýllýðý], Alman kapitalist ve büyük
toprak sahiplerinin organý, tutucu aylýk dergi; 1858den 1935e deðin Berlinde
yayýnlandý. 78 nolu nota bakýnýz.
64
Gaponculuk (Gaponade) - Emekçilerin dinsel ve kültürel
gereksinimlerini karþýlamak için polis tarafýndan sözde iþçi bir dernek kurmakla
görevlendirilen kýþkýrtýcý papaz Gaponun adýný taþýyan bir polis sosyalizmi
türü. Gapon, 9 ocak 1905 günü, Çara bir dilekçe sunmak için barýþçýl bir tören
alayý düzenledi. Çarcý birlikler silahsýz iþçilerin üzerine ateþ açtýlar. 9 ocak günü
1905-1907 devriminin baþlangýcýný belirler.
65
Raboçaya Misl [Ýþçi Düþüncesi], ekonomistlerin gazetesi; 1887den
1902ye deðin yayýnlandý. Lenin, Iskra tarafýndan yayýnlanan makalelerde ve Ne
Yapmalý? adlý kitabýnda, uluslararasý oportünizmin Rus türü olan Raboçaya
Mislin düþüncelerini eleþtirdi.
66
Raboçeye Diyelo [Ýþçi Davasý], ekonomistlerin dergisi Yurt
Dýþýndaki Rus Sosyal-Demokratlar Birliðinin devirli olmayan organý; 1899-1902
arasýnda Cenevrede yayýnlandý. Lenin, bu derginin düþüncelerini, Iskra
tarafýndan yayýnlanan makalelerde ve Ne Yapmalý?da eleþtirdi.
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67
Oportünizm ve II. Enternasyonalin Çöküþü baþlýklý makale, Lenin
tarafýndan Almanca yazýlmýþ ve 1916 ocaðýnda Zlmmerwald solunun teorik
organý olarý Vorbote [Haberci] dergisinin birinci sayýsýnda yayýnlanmýþtýr. Lenin
daha önce, ayný baþlýk altýnda, ilk kez olarak 1924te, Proletarskaya Revolutsiya
dergisi n° 5 (28) içinde yayýnlanan ve Leninin yapýtlarýnýn 21. cildine (uvres,
s. 455-471) girmiþ olan Rusça bir makale yazmýþtý. Rusça metin Vorbotede
yayýnlanan metinden biraz farklýdýr.
68
Dörtlü Baðlaþma, Ýngiltere, Fransa, Rusya ve Ýtalya arasýndaki
emperyalist baðlaþma; Ýtalyanýn Üçlü Baðlaþmadan (Almanya, AvusturyaMacaristan ve Ýtalya) çekilip, 1907de kurulmuþ bulunan öbür emperyalist
baðlaþmaya, Üçlü Baðlaþma ya da yalnýzca Baðlaþmaya (Entente) katýlmasý
üzerine, 1915te kurulmuþtur.
69
Bernþtayncýlýk, uluslararasý sosyal-demokrasi içinde marksizme karþýt
akým. Bu akým XIX. yüzyýl sonunda Almanyada ortaya çýktý ve Marxýn devrimci
teorisini burjuva liberalizmi yönünde deðiþtirmeye giriþen Alman sosyal
demokrat Edouard Bernsteinin adýyla adlandýrýldý.
Yasal marksistier, ekonomistler, bundçular, menþevikler,
Barnsteinin Rusyadaki yandaþlarý oldular.
70
Sozialistsche Monatshefte [Aylýk Sosyalist Defterler], dergi, Alman
sosyal-demokrasisi oportünistlerinin baþlýca organý ve uluslararasý oportünizmin
organlarýndan biri; dünya emperyalist savaþý (1914-1918) sýrasýnda, dergi sosyalþoven bir konumu benimsedi; 1897den 1933e deðin Berlinde yayýnlandý.
71
Fabianler, 1884de bir grup Ýngiliz aydýn tarafýndan kurulmuþ ve her
türlü kesin savaþtan kaçýnmaya dayanan bekleme taktiði ile ünlü Roma generali
Fabius Cunetatorun (Zamanlamacý) adýyla adlandýrýlmýþ, olabildiðince reformist,
olabildiðince oportünist bir dernek oldu. Fabian Socieýy ya da Fabian Derneði
üyeleri, Lenine göre, Fabian Society oportünizmin ve liberal iþçi siyasasýnýn
en geliþmiþ anlatýmý idi. Fabianler proletaryayý sýnýf savaþýmýndan caydýrýyor
ve kapitalizmden sosyalizme reformlar aracýyla geçiþin olanaklý olduðunu
söylüyorlardý. Emperyalist dünya savaþý (1914-1918) sýrasýnda, Fabianler sosyalþoven bir konum aldýlar. Fabianler üzerine, Leninin þu yapýtlarýna bakýnýz: J.
Becker, J. Dietzgen, F. Engels, K. Marx, ve baþkalarýndan, F. A. Sorge ve
baþkalarýna Mektuplar kitabýnýn Rusça çevirisine önsöz (uvres, c. 12); Rus
Devriminde Sosyal-Demokrasinin Tarým Programý (uvres, c. 15); Ýngiliz
Pasifizmi ve Ýngiliz Teori Tiksintisi (uvres, c. 21, s. 268-269), vb.. 47 nolu nota
bakýnýz.
72
Ýþçi Partisi (Labour Party), parlamentoda bir iþçi temsili saðlama
ereðiyle, sendikal iþçi örgütleri (trade-unions), sosyalist partiler ve gruplarýn
birleþmesiyle, 1900de kuruldu. Ýþçi Temsil Komitesi adýný taþýyan bu topluluk,
1906da Labour Party (Ýþçi Partisi) adýný aldý. Baþlangýçta bileþimi bakýmýndan
(sonradan büyük bir sayýda küçük-burjuva öðelerin girecekleri) iþçi partisi olarak
kurulan Labour Party, ideolojisi ve taktiði bakýmýndan, oportünist bir örgüttü.
Daha kuruluþundan baþlayarak, liderleri burjuvaziyle bir sýnýf iþbirliði siyasasý
uyguladý. Emperyalist dünya savaþý sýrasýnda (1914-1918), Labour Party liderleri
sosyal-þoven bir tutum benimsediler. 1924, 1929, 1945 ve 1950de hükümetler
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kurdular. Ýktidara geçtikleri zamanlar, halka karþýt bir iç ve dýþ siyasa uyguladýlar.
Ýþçi hükümetleri Marshall Planýnýn sert koþullarýný kabul etti, Brüksel
antlaþmasýný imzaladý ve Ýngiltereyi Kuzey-Atlantik antlaþmasýna sürüklediler.
Labour Party yöneticilerinin siyasasý, parti siyasasýnda bir deðiþiklik isteyen
sýradan partililerin genel bir hoþnutsuzluðuna yol açýyor. Labour Partynin son
konferanslarýnda, ulusallaþtýrma, Kuzey-Atlantik Paký, yakýn ve uzak doðudaki
Britanya siyasasý vb. konularýnda, taban örgütleri ile yönetimin fikirleri
birbirlerinden açýkça ayrýlmýþ bulunuyor. Sýradan üyelerin zorlamasý altýnda,
yönetim içinde, Ýþçi Partisinin resmi siyasasýna karþý çýkan sol bir grubun
kurulmasýna yol açan çeliþkiler belirdi (1960).
73
I.L.P., Independent Labour Party (Baðýmsýz Ýþçi Partisi), 1893te
kuruldu. Baþýnda James Keir Hardie ile R. MacDonald bulunuyordu. Siyasal
bakýmdan burjuva partilerinden baðýmsýz olduðunu ileri sürmekle birlikte, I.L.P,
gerçeklikte sosyalizmden baðýmsýz, ama liberalizme baðýmlý idi (Lenin).
Emperyalist dünya savaþý sýrasýnda (1914-1918), ilkin savaþa karþý bir bildirge
yayýnladý (13 aðustos 1914). Sonra, 1915 þubatýnda, Entente ülkeleri
sosyalistlerinin Londra Konferansý sýrasýnda, baðýmsýzlar bu konferansta kabul
edilen karara katýldýlar. Ondan sonra, baðýmsýz önderler, barýþçý sözler altýnda,
sosyal-þoven bir konum aldýlar. Komünist Enternasyonalin kurulmasýndan sonra,
1919da, I.L.P. yöneticileri, sola kaymýþ olan parti yýðýnlarýnýn baskýsý altýnda, II.
Enternasyonalden çýkmayý kararlaþtýrdýlar. Baðýmsýzlar, 1921de, 21/2.
Enternasyonal denilen örgüte katýldýlar, bunun çöküþünden sonra da, yeniden
II. Enternasyonal saflarýna döndüler. 1921de, Baðýmsýz Ýþçi Partisinin sol kanadý
partiden ayrýldý ve Büyük- Britanya Komünist Partisine katýldý.
74
B.S.P., British Socialist Party [Britanya Sosyalist Partisi], Sosyaldemokrat partinin öbür sosyalist gruplarla birleþmesinden sonra, 1911de
Manchesterde kuruldu. B.S.P. Propagandasýný marksist bir anlayýþ içinde
yapýyordu ve libarellerden gerçekten baðýmsýz, oportünist olmayan bir parti
idi. (uvres, c. 19). Üyelerinin azlýðý ve yýðýnlarla iliþki eksikliði ona gene de
belli bir sekter nitelik kazandýrýyordu.
Emperyalist dünya savaþý (1914-1918) sýrasýnda, parti içinde iki eðilim
baþ gösterdi: biri, baþýnda Hyndmanýn bulunduðu, sosyal-þoven; öbürü, A.
lnkpin, T. Rothstein, D. Mc. Lean, W. Gallacher gibi kimselerin baþýný çektiði,
enternasyonalist iki eðilim. Enternasyonalist eðilim içinde bazý sorunlarda
merkezci bir konumu benimseyen sallantýlý öðeler de vardý.
1916 Þubatýnda, B.S.P.den bir grup, enternasyonalistlerin bir araya
gelmesine büyük katkýda bulunacak olan Call gazetesini kuruyordu. Bu
dönemde, B.S.P.nin Salfordda toplanan yýllýk konferansý, Hyndman ile
yandaþlarýnýn sosyal-þoven konumunu suçladý, onlar da partiden ayrýldýlar.
Büyük-Britanya Sosyalist Partisi, Büyük Ekim Devrimini alkýþladý. B.S.P. üyeleri,
Sovyet Rusyanýn yabancý müdahaleye karþý savunmasý için Ýngiliz emekçilerinin
hareketinde önemli bir rol oynadýlar. 1919da, yerel parti örgütlerinin çoðu (4e
karþý 98), Komünist Enternasyonale girmekten yana çýktýlar. Büyük-Britanya
Sosyalist Partisiyle Komünist Birlik grubu, Büyük-Britanya Komünist Partisinin
kurulmasýnda baþlýca rolü oynadýlar. 1920 birinci kongresinde, B.S.P. yerel
örgütlerinin engin çoðunluðu Komünist Partiye katýldý.
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75
NaþaZarya {Þafaðýmýz], likidatör menþeviklerin aylýk yasal dergisi;
1910dan 1914edeðin Petersburgda yayýnlandý. Rusya likidatörler merkezi bu
dergi çevresinde kuruldu. 1915 ocaðýndan baþlayarak, Naþa Zaryanýn
yasaklanmasýndan sonra, Naþa Diyelo [Davamýz] dergisi yayýnlanmaya baþladý.
76
Örgütlenme Komitesi (Rusçada O.K., buna dayanarak oksitler),
1912de, likidatör-menþeviklerle bütün anti-parti grup ve akýmlarýn Aðustos
Konferansýnda kurulmuþ bulunan, menþeviklerin yönetici merkezi.
77
Geniþler Partisi, Bulgar sosyal-demokrat partisinin oportünist, sosyalþoven fraksiyonu.
78
Preussische Jahrbücher, [Prusya Yýllýðý] kapitalistlerin ve toprak
sahiplerinin organý, tutucu aylýk dergi: 1858den 1935e deðin Berlinde
yayýnlandý. 63 nolu nota bakýnýz.
79
F .Engels, 1891 Sosyal-Demokrat Program Tasarýsýnýn Eleþtirisine Katký.
80
Zimmerwald solu grubu, 1915 eylülü baþýnda, Ýsviçrede,
Zimmerwaldda toplanmýþ olan enternasyonalist sosyalistlerin ilk konferansýnda
Lenin tarafýndan kuruldu. Lenin bu konferansý, savaþa karþý uluslararasý
hareketin geliþmesi yolunda atýlmýþ ilk adým olarak nitelemiþtir. Bolþevikler,
baþlarýnda Lenin, Zimmerwald solu içinde tek doðru ve tutarlý konumu temsil
ettiler. Bu grup bocalayan enternasyonalistleri de kapsýyordu. Bunlarýn
yanýlgýlarýnýn eleþtirisi için, Leninin þu makalelerine bakýnýz: Juniusun Broþürü
Konusunda (uvres, C. 22, s. 328-343), Uluslarýn Kendi Yazgýlarýný Belirleme
Hakký Üzerine Bir Tartýþmanýn Bilançosu ayný. 30 nolu nota bakýnýz.
81
Labour Leader - [Ýþçilerin Önderi] 1890 yýlýnda kurulmuþ olan haftalýk
gazete; sonradan Ýngiltere Baðýmsýz Ýþçi Partisi organý oldu. 1922den sonra
New Leader [Yeni Önder] ve, 1946dan sonra da Soscialist Leader [Sosyalist
Önder] adýyla yayýnlandý.
82
Berner Tagwacht - [Bern Nöbetçisi], Ýþviçre sosyal-demokrat parti
organý günlük gazete; 1893te Bernede kuruldu. Birinci dünya savaþýnýn baþýnda,
bu gazete K. Liebknecht, F. Mehring ve öbür sol sosyal demokratlarýn
makalelerini yayýnladý. 1917den sonra, Berner Tagwacht açýkça sosyal-þovenleri
desteklemeye koyuldu; bugün de anti- komünist ve anti-sovyetik bir konum
içinde yayýnlanýyor.

V. Ý. Lenin
Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky
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