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İNTERNET BASKISINA ÖNSÖZ

Kitap hacmindeki bu metin 2009’da bir derleme içinde 
yayınlanmıştı. Önemsiz birkaç küçük değişiklik dışında metin 
aynen bu kez internette yayınlanıyor. 

Rus devrimi bitmez bir inceleme alanıdır. “Bu konuda 
daha ne yazılabilir?” diye sorarken yeni soruların ortaya çıktığı-
nı görürsünüz. 

Rusya’da iktidar Petograd ve Moskova’da kolayca ele ge-
çirildi ama devrim dünyanın altıda birini kaplayan bu büyük 
ülkeye nasıl yayıldı? Devrim bu iki kent dışına fazla yayılama-
saydı iktidarı almış olmak anlam taşımaz ve kaçınılmaz olarak 
kısa sürede yıkılırdı. 

Rus devrimi bu yönden de incelenmelidir. Devrimin geri 
bir tarım ülkesinde yayılabilmesi toprak dağıtımı sonucu yeni 
oluşan küçük ve orta köylünün desteği olmadan mümkün de-
ğildir. Gerek Rus devriminde gerekse de sonraki devrimlerde 
sadece yoksul köylülük değil, küçük ve hatta orta köylülük de 
sosyalist devrime katılmıştır. O kadar ki onların katılımı ve des-
teği olmadan sosyalist devrimin başarıya ulaşması mümkün 
değildi. 

Gelecek yıl (2021) SSCB’nin çözülerek tarihe karışmasının 
30. yılı oluyor. SSCB’nin devrim sonrası tarihini yeterince dikkat 
gösterilmemiş yönlerden inceleyen bir kitap doğrusu iyi olur. 
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YAZAR HAKKINDA

Engin ERKİNER 1950’de doğdu. ODTÜ’yü bitirdikten sonra 
aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. 

1971’de Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu’nun yayın 
organı İleri’nin 6. ve son sayısının yazı işleri sorumluluğunu üst-
lendi. Bir süre cezaevinde kaldı, 1980 sonunda ülke dışına çıktı. 
Almanya’da 26 yıl Yazın Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini 
yaptı. 2006’da Frankfurt’taki Goethe Üniversitesi politik bilim bölü-
münü, 2019’da aynı üniversitenin felsefe bölümünü bitirdi. Elinizdeki 
kitapla birlikte birisi Almanca 21 kitabı yayımlanmıştır. Birkaç 
tanesi şöyle sıralanabilir:

• Avrupa Birliği ve Türkiye / Soldan Bir Bakış 

                (Öteki Yayınevi, 1998, 1999)

• Alt Emperyalizm ve Türkiye (Pencere Yayınları, 2000)

• 1989 Berlin Duvarı (İmge Kitabevi, 2005)

• Yazın’dan Seçmeler (Ütopya Yayınları, 2005)

• 40 Yıl Sonra TDAS (Türkiye Devriminin Acil Sorunları) 

                (TDAS Yayınları, 2015)

• Mülteciler Göçmenler (TDAS Yayınları, 2016)

• Geleceğe Dönüş (TDAS Yayınları, 2016)

• Che Guevara (Kısa Uzun Bir Hayat) (TDAS Yayınları, 2017)

• Küresel İç Savaş ve Türkiye (TDAS Yayınları, 2019)

• TDAS’ın Tarihi (TDAS Yayınları, 2020)
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Vladimir İlyiç Ulyanov 
LENİN

(22 Nisan 1870 - 21 Ocak 1924)

 

Yaşamı ve Eserleri

Lenin, matematik ve fizik öğretmeni bir babayla ve Alman 
asıllı bir annenin çocuğu olarak 22 Nisan 1870’te Simbirsk’te 
doğdu. Asıl adı Vladimir İlliç Ulyanov’dur. 1887’de biyoloji 
eğitimi gören büyük kardeşi Alexander, Çar III. Alexander’a 
suikast düzenleme hazırlığı içinde olduğu suçlamasıyla idam 
edildi. Kardeşinin idamı Lenin’in geçerli toplumsal değer 
yargılarından kopmasını ve devrimci politik mücadeleye 
girmesini hızlandırdı.

1895’te İşçi Davası adlı yasadışı gazetenin hazırlık 
çalışmaları sırasında tutuklandı. On dört ay gözaltında kaldıktan 
sonra üç yıl Güney Sibirya’daki Schuschenkoje’de sürgüne 
mahkum edildi. Orada Nadya Krupskaya ile tanıştı ve 1898’de 
sürgünde iken onunla evlendi.
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1900 yılında Rusya’da yasadışı bir gazeteyi yayına 
hazırlamak amacıyla ülke dışına çıktı ve yine bu yıldan 
başlayarak Lenin takma adını kullanmaya başladı. 

1902’de Ne Yapmalı?’yı Münih’te yazdıktan sonra 
1903’te Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Bolşevikler ve 
Menşevikler olarak ikiye ayrıldığı (Londra’da yapılan) ikinci 
parti kongresi’ne katıldı. 1905-1907 devrimi sırasında Rusya’ya 
dönen Lenin, 1907’de güvenlik nedeniyle yeniden ülke dışına 
çıktı ve 1917 Şubat devrimine kadar İsviçre’de kaldı. 

Nisan 1917’de Çarlık Rusya’sı ile savaş halinde olan 
Almanya hükümetinin özel izni ile Almanya üzerinden trenle 
Rusya’ya dönen Lenin, Petrograd’daki konuşmasında geçici 
hükümet’in devrilmesi ve sosyalist devrim için hazırlanılması 
çağrısında bulundu. 

Kasım 1917’de yapılan Kurucu Meclis seçimlerinde 
Bolşevikler yenilgiye uğradılar. Ekim Devrimi’nden birkaç ay 
sonra, Ocak 1918’de toplanan kurucu meclis Lenin’in direktifiyle 
dağıtıldı ve çok sayıda milletvekili tutuklandı. 

30 Ağustos 1918’de Sosyalist Devrimci Fanny Kaplan 
tarafından Lenin’e suikast yapıldı. Omzundan ve boğazından 
iki kurşunla yaralanan Lenin sağlığına yeniden kavuşamadı. 
1919’de Lenin’in de kuruluşunda aktif rol oynadığı Üçüncü 
Enternasyonal ilk toplantısını yaptı.

1921 sonlarında iç savaş Bolşeviklerin zaferiyle son buldu. 
1922’de savaşın yarattığı yıkımı onarmak için Yeni Ekonomik 
Politika (NEP) ilan edildi. 30 Aralık 1922’de Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği kuruldu.

Lenin, 21 Ocak 1924’te Moskova’da 54 yaşında öldü.

Başlıca eserleri şunlardır:

 » Halkın Dostları Kimlerdir ve Sosyal Demokratlara Karşı 
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Nasıl Savaşırlar? (1894)

 » Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi

 » Rus Sosyal Demokrasisinin Tarım Programı (1902)

 » Ne Yapmalı? (1902)

 » Bir Adım İleri, İki Adım Geri (1904)

 » Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Taktigi 
(1905)

 » Materyalizm ve Ampiriokritisizm (1909)

 » Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (1916)

 » Emperyalizm (1916)

 » Nisan Tezleri (1917)

 » Devlet ve Devrim (1917)

 » Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky (1918)

 » Sol Komünizm – Bir Çocukluk Hastalığı (1920)

 » Az Olsun, Temiz Olsun (1923)

1914-1916 yılları arasında yazılmış felsefe yazılarını bir 
araya toplayan Felsefe Defterleri ölümünden sonra yayınlandı. 
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Giriş
“Filozoflar dünyayı yalnızca 

değişik biçimlerde yorumladılar, 

oysa sorun onu değiştirmektir.”

Marx

20. yüzyıl tarihini derinden etkilemiş bir düşünce ve eylem 
insanı olan Lenin’i, Marx’ın Feuerbach Üzerine Tezler’inin 11. 
sinden, yani “Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde 
yorumladılar, oysa sorun onu değiştirmektir” ifadesinden 
daha uygun tanımlayacak kısa bir cümle bulunamaz 
herhalde. Dünyayı yorumlamak önemlidir, daha da önemli 
olansa onu değiştirmektir. Sahip olduğunuz yorumu hayata 
geçiremiyorsanız, o yorumun gerçeklikteki karşılığı -en azından 
o dönem için- yok demektir. O zaman dünyanın hangi yorumuna 
sahip olduğunuzun önemi kalmadığı gibi, gerçeklikte karşılığını 
bulamayan bu yorum, yorum olarak da eksik olacaktır. Hayat 
hiçbir zaman kendi yorumuna denk düşmez, yorumun 
gerçekleşmesi teorik yorumda da değişikliğe neden olur. Teori 
eski teori durumundan çıkar, gerçekleştirilmiş yorumla değişmiş 
teori olur. Aynı yorumun farklı koşullarda gerçekleşmesi farklı 
değişimlere neden olur ve teori uygulanabildiği oranda dallara 
ayrılır.

Leninizm olarak bilinen, genellikle Marxizm-Leninizm 
olarak ve Marxizmi geliştirerek tamamlayan bir öğreti olarak 
ele alınan Leninist düşünce ve eylem de benzeri bir gelişmeyi 
yaşadı. Leninizm, 20. yüzyılın başlarında varolan değişik Marxist 
görüşler arasındaki çatışma içinde şekillendi, o çatışmanın 
taraflarından birisi oldu ve ağır bastığı oranda da diğer tarafları 
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Marxizm dışına itmeye çalıştı. Yüzyılın sonraki yıllarında 
benzeri bir durumla Leninizm karşılaşacak, farklı Lenin 
yorumları ortaya çıkacak ve güçlü olan kendisini tek temsilci 
ilan ederek diğerlerini Leninizm’in dışına itmeye çalışacaktır.

Lenin’de temel sorun Çarlık ve burjuvazinin devrilmesi 
ve sosyalizmin kurulmasıdır. Bu durumda Leninizm’in temel 
bileşenlerinin güç, iktidar ve devlet olması, başka alanlardaki 
görüşlerin ancak bu bileşenlerle ilişkisi içinde anlam kazanmaları 
kaçınılmazdır. Lenin’in “ekonomik araştırma” gibi algılanabilen 
yazıları ya da teorik fizikteki son gelişmeleri yorumlayan kitabı 
gerçek anlamlarını güç-iktidar-devlet bağlamında kazanırlar.

Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi’nde Lenin, Rus 
komününde kapitalizmin gelişmesinin kaçınılmazlığını 
gösterir. Özellikle tarımla ilgili çok sayıda istatistik veriye 
dayanmasına karşın kitabın asıl hedefi, Rusya’nın kapitalist 
gelişme aşamasını atlayarak sosyalizme yönelebileceğini 
savunan Narodniklerin görüşlerini çürütmektir. Kapitalizmin 
gelişmesinin kaçınılmazlığı sanayi işçilerinin ve yoksul 
köylülerin güçlenmesi, çarlık ve burjuvazinin devrilerek iktidarın 
ele geçirilmesinde (o zamanki adlarıyla) sosyal demokratların 
ana dayanağını oluşturmaları anlamına gelir. 

Ne Yapmalı? Lenin’in büyük işçi grevleri sonucu ortaya 
çıkan yaygın ama oldukça amatör çalışan potansiyeli toparlamak 
için nasıl bir örgüte ve hangi araçlara sahip olunması gerektiği 
konularıyla uğraştığı kitaptır. Kitap ekonomistleri ya da Çarlığa 
karşı burjuva muhalefetin görüşlerini hedef alır. Bir Adım 
İleri İki Adım Geri, Çarlık koşullarında iktidara yürüyebilecek 
bir parti hangi özelliklere sahip olmalıdır? sorusuna cevap 
arar. Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği, 
1905 devriminde Çarlığın devrilmesi ve bu devrimde liderliğin 
(inisiyatifin) liberal burjuvaziye kaptırılmaması konusuyla 
ilgilenir. İşçi sınıfı ve köylülüğün devrimci demokratik 
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diktatörlüğü bu kitapta Lenin’in kullandığı temel kavramdır.

Devrimin yenilgisinin ardından 1905-1917 arasındaki 
gericilik yıllarında Lenin sendikalardan Duma seçimlerine, 
kitle içinde çalışmadan teorik fizikteki yeni gelişmelerin 
değerlendirildiği ve Mach’in görüşlerine cevap olarak yazılan 
Materyalizm ve Ampiriokritisizm’e kadar makale kısalığında ve 
kitap uzunluğunda çok sayıda yazı kaleme alır. Teorik fizikle 
ilgili kitap bile sonuçta iktidar mücadelesiyle ilgilidir. Diyalektik 
Materyalizm yetersiz ya da yanlış ise, Tarihsel Materyalizmin 
ve giderek Demokratik ve Sosyalist Devrim teorilerinin, işçi 
sınıfının devrimin sürükleyici gücü olmasının, kısacası Marxist 
sosyalist teorinin baştan aşağıya yeniden ele alınması gereklidir.

Savaş öncesinde Zimmerwald Konferansı’nda, değişik 
ülkelerden toplanan, aralarında Lenin’in de bulunduğu az 
sayıda sosyal demokrat, burjuvazinin devrilebilmesi için 
yeniden paylaşım savaşının iç savaşa çevrilmesi konusunda 
görüş birliğine varırlar. Lenin, Birinci Dünya Savaşı yıllarında 
Emperyalizm kitabını kaleme alır. Kitap, kapitalizmin 
gelişmesinde yeni bir aşamayı, tekelci kapitalizmi ve finans 
kapitalin egemenliğini -ağırlıkla Hobson’un Finans Kapital 
kitabına dayanarak- açıklamakla birlikte, dünyanın tekeller 
arasında paylaşımının tamamlandığını, yeniden paylaşımın ya 
da başka deyişle yeniden paylaşım savaşı olarak da adlandırılan 
genel bir savaşın, dünya savaşının kaçınılmazlığı vurgulanır. 
Böyle bir savaşın tek tek ülkelerdeki sosyal demokrat partilerinin 
önüne koyduğu yeni mücadele ve iktidarı ele geçirme olanakları 
üzerinde durulur. 

Lenin’in bütün eserleri arasında yakın bağlantı bulunmakla 
birlikte 1917 Nisan’ında yazılan Nisan Tezleri için kısaca “1917 
Sovyet devriminin kitabı” (daha doğrusu broşürü) denilebilir. 
Çarlığın devrilmiş olduğu ikili iktidar koşullarında Lenin, 
devrimin sosyalist devrime doğru geliştirilmesini savunarak 
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“bütün iktidar sovyetlere” hedefini gösterir. Demokratik devrimle 
sosyalist devrimin farklı bir ilişkisini ortaya koyan Lenin’in bu 
görüşü Bolşevikler arasında bile zorlukla benimsenebilmiştir.

Devlet ve İhtilal’de Lenin, devletin hakim sınıfların baskı 
aracı olduğunu, öncelikle devletin zor güçleri olan polis ve ordu 
ile sembolize edilebileceğini, iktidarı ele geçiren işçi sınıfının 
bu devleti kullanmakla yetinemeyeceğini, onu parçalaması 
gerektiğini, yerine kurulan ve halkın çoğunluğunu temsil eden 
devletin ise artık “devlet olmayan devlet” özelliği taşıdığını 
açıklar. Yani artık devlet, toplumunun genel amaçlarına 
hizmete yönelik bir örgütlenme biçimi olarak görülebilir.

Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky’de Lenin, bir dönem 
görüşlerinden etkilendiği ve benimsediği Alman Marxisti Karl 
Kautsky ile Rus Marxisti Plekhanov’a eleştiriler yöneltir. Kitabın 
amacı, kısaca, 1917 devriminde iktidarın işçi sınıfı ve askerler 
tarafından ele geçirilmesinin savunulmasıdır denilebilir.

1917’den ölüm yılı olan 1924’e kadar geçen sürede 
Lenin devrimin kendisini savunması, geri bir ülkede sosyalist 
iktidar koşullarında devlet kapitalizminin örgütlenmesi (Yeni 
Ekonomik Politika ya da NEP) ve sosyalist iktidarın öncelikle 
yerine getirmesi gereken görevler, yeni bir enternasyonalin 
kurulması (III. Enternasyonal) ve sömürge halklarının kurtuluşu 
üzerinde durur. 

Lenin’in Toplu Eserler’inin cilt sayısı basıma hazırlayan 
yayınevine göre değişmekle birlikte genellikle 45 cilttir. Toplu 
Eserler’in eksenini; “işçi sınıfı örgütlenerek bir güç haline nasıl 
gelebilir”, “iktidarı nasıl ele geçirebilir ve işçi sınıfı devletini nasıl 
örgütleyebilir?” soruları oluşturur. Bu nedenle Lenin’in hemen 
her konuda ifade ettiği görüşlerini kısıtlı bir sayfa sayısı içinde 
ifade etmeye çalışmak yerine, bu yazıda güç-iktidar-devlet 
ekseninin özellikle somutlandığı yapıtların ele alınmasıyla 
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yetinilecektir. 

Bunlar Ne Yapmalı, İki Taktik, Sosyalizm ve Savaş, 
Nisan Tezleri, Proletarya İhtilali ve Dönek Kautsky ile 
Sosyalizmin İnşası Üzerine’dir. Okurun hem kitapları kolaylıkla 
edinip okuyabilmesi hem de alıntıları zorluk çekmeden 
değerlendirebilmesi için metin içinde zorunlu kalınmadıkça 
Türkçe dışındaki dillerden alıntı yapılmayacaktır. Metnin 
sonunda Türkçenin yanı sıra Almanca ve İngilizce yapıtları 
da içeren, kaynak sayısının çok fazla olması nedeniyle sınırlı 
tutulmuş bir kaynakça yer alacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM

Örgüt Teorisi

Ne Yapmalı?

“Bizim teorimiz dogma değil, eylem klavuzudur.”

Engels’in, “Bizim teorimiz dogma değil, eylem klavuzudur” 
cümlesi, sanki Lenin için söylenmiştir. Teori donmuş, 
kalıplaşmış bir dogma değildir; yeni ortaya çıkan sorunlara, 
ihtiyaçlara cevap bulmak için değişir, gelişir. Bu gelişme yeni 
sorunlara çözüm getirmek için açılımın yanı sıra, Marxizm’in 
orijinal metinlerinin de yeniden yorumlanmasını içerir. 
Lenin’in bazen anlaştığı çoğu kez de tartıştığı ve tartışırken 
de haklarında “oportünist” ve “dönek” sözcüklerini bolca 
kullandığı Martov, Troçki, Kautsky ve diğerleri de Marxisttirler 
ve tartıştıkları dönemde Lenin’i “tepeden inmeci”, “darbeci” ya 
da “Marxizmden sapma” olarak nitelendirirler. Lenin’in değişik 
yazılarında yer alan polemikleri Çarlık ve burjuvaziden çok, 
son tahlilde onların “soldaki uzantısı” olarak gördüklerine karşı 
yöneltilmiştir. Marxizmdeki her önemli gelişme aynı zamanda 
yeniden yorumu da içerir. Bu, bütün büyük teoriler için geçerlidir. 
Lenin ve Bolşeviklerin kavgası sadece Çarlık ve burjuvazinin 
devrilmesinin değil, öteki Marxistlere karşı Marxizm’in yeniden 
yorumlanmasının da kavgasıdır.

Bu mücadelede sonuçta belirleyici olan “teorik üstünlük” 
değildir; güçlü olabilen ve bu gücü iktidarı ve devleti ele 
geçirmeye yöneltebilen ve onu ele geçirebilen belirleyicidir. 
Bunu yapabilen ötekilerini -en azından- kenara iter. Ulaşılan 
güç –devlet iktidarı gibi- büyüdüğü oranda kenara itilmeler de 
-değişik oranlarda tasfiye- artar.
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Önemli bir güce ulaşmak, iktidarı ve devleti ele geçirmek 
ve onu yeniden yapılandırmak ancak güçlü bir örgütle 
mümkündür. Kısaca “Leninist parti” olarak da adlandırılan 
örgüt anlayışı Lenin’in görüşlerinin eksenini oluşturur dersek 
yanlış olmaz. Leninizmden partiyi çıkarın, geriye neyin-nasıl 
yapılacağı belirsiz saptamalar kalır.

Politika, yapmaktır; eğer yapamıyorsanız, neyi 
savunduğunuz -en azından o dönem için- önemli değildir. Lenin, 
politik mücadelede bir görüşün, o görüşü gerçekleştirmenin 
uygun araçlarıyla birlikte düşünülmediğinde işlevli 
olamayacağına inanır. Politik mücadelenin yıllardan beri bilinen 
bu kuralı, ancak -özellikle Almanya sosyal demokrasisine 
dayanan- yoğun bir deney birikiminden sonra Marxizm içinde 
kendisine önemli bir yer bulabilmiştir. 

Lenin’in örgüt teorisi iki esasa dayanır: İşçi sınıfına 
dışarıdan bilinç götürülmesi ve merkeziyetçilik.

Dışarıdan Bilinç

İşçi sınıfı ilk ezilen sınıf olmadığı gibi, yaşam koşullarına 
isyan eden ilk sınıf da değildir. Eşitlik, kardeşlik, insanca 
yaşamak da ilk kez onun özlemleri olarak ortaya çıkmıyor. 
Ne ki, Marx’a göre, kendisini ve tüm insanlığı kurtarabilecek, 
sömürüyü ve sınıfları ortadan kaldırabilecek koşullara sahip ilk 
ezilen sınıf. Üretici güçlerin ulaşmış olduğu gelişme düzeyi bu 
sınıfa bu olanağı sağlıyor. Önceki sınıflı toplumlarda ne köleler 
ne de köylüler amaçlarına nasıl ulaşabileceklerini bilmezler; 
ulaşabilseler bile bunu sürekli kılamazlardı. İşçi sınıfı, ekonomik 
isteklerinin ötesinde, burjuvaziyi mülksüzleştirmek, sömürüyü 
kaldırmak ve sınıfsız topluma ulaşmak olanağına sahiptir; ama 
o, kendi başına ne böyle bir olanağın bulunduğu düşüncesine 
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ne de kendisinin böyle bir güce sahip olduğunun bilincine 
ulaşabilir. 

Başka bir deyişle işçi sınıfı tarihsel misyonunu kendisi 
bilemez, bu misyonun bilgisi (bilinç) ona dışarıdan verilmelidir. 

Bilincin dışarıdan iletilmesi Lenin’e ait bir görüş 
olarak bilinmekle birlikte, kaynak Karl Kautsky’dir. Lenin Ne 
Yapmalı’da, Kautsky’nin 1901-1902’de Neue Zeit’taki yazısından 
aktardığı uzun bir pasajda bunu belirtir:

“Revizyonist eleştirmenlerimizden bazıları, Marx’ın, 
ekonomik gelişme ve sınıf mücadelesinin, sadece sosyalist 
üretimin önkoşullarını değil, aynı zamanda doğrudan bunun 
zorunluluğu bilgisini (italikler K. Kautsky’nin) de yarattığını 
iddia ettiğini varsayıyorlar ve kapitalist gelişmenin en yüksek 
düzeyine ulaştığı ülke olmasına rağmen, modern ülkeler 
içinde bu bilgiden en uzak ülkenin İngiltere olduğu itirazıyla işi 
hallediveriyorlar.

(...)

Bu bağlamda sosyalist bilinç, proleter sınıf mücadelesinin 
zorunlu doğrudan sonucu olarak görünür. Fakat bu yanlıştır. 
Öğreti olarak sosyalizmin kökleri, elbette, tıpkı proletaryanın 
sınıf mücadelesi gibi, bugünkü ekonomik koşullarda yatar, tıpkı 
onun gibi kapitalizmin yarattığı kitlesel yoksulluk ve kitlesel 
sefalete karşı mücadeleden doğar; fakat bu ikisi birbirinden 
değil, birbirinin yanı sıra ve farklı koşullar altında doğar. Modern 
sosyalist bilinç ancak derin bilimsel kavrayış temelinde ortaya 
çıkabilir. Gerçekten de bugünkü ekonomi bilimi, tıpkı bugünkü 
teknoloji gibi, sosyalist üretimin bir önkoşulunu oluşturur, ne 
var ki proletarya, ne kadar isterse istesin, ne birini ne de ötekini 
yaratabilir; bunların ikisi de bugünkü toplumsal süreçten 
doğarlar. Oysa bilimin taşıyıcısı proletarya değil, burjuva aydın 
katmanıdır (italikler K.K.’nın); zaten modern sosyalizm de bu 
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katmanın tek tek bireylerinde ortaya çıkmış ve onlar tarafından 
ilkönce düşünsel bakımdan öne çıkan proletarlere iletilmiştir; 
koşullar izin verdiği yerde bunlar onu proletaryanın sınıf 
mücadelesine taşımışlardır. Yani sosyalist bilinç, proletaryanın 
sınıf mücadelesine dışarıdan taşınan bir şeydir, onun içinden 
kendinden bitme çıkan bir şey değil” (Lenin, 1993: 44-45).

Marxist partiler 1917 yılına kadar “sosyal-demokrat” adını 
taşıdılar. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında 
dünyanın en büyük sosyal-demokrat partisi Almanya’da idi. 
Lenin’in Ne Yapmalı’daki görüşleri büyük oranda bu partinin 
deneyimlerine ve bunların Rusya koşullarına uyarlanmasına 
dayanır. 

İşçi sınıfının düşük ücretlere, uzun çalışma saatlerine 
karşı işgücünü daha uygun koşullarda satabilmek için 
mücadelesi fabrika üretiminin Rusya’dan daha önce başladığı 
Almanya’da da önemli yer tutar. Birçok işçi ekonomik mücadele 
içinde politikleşti; ne ki, bir süre sonra bu politikleşmenin 
sosyal-demokrat politikleşme olmadığı, daha iyi çalışma 
koşulları için mücadele eden işçilerin zorunlu olarak sosyalizm 
için de mücadele etmeyecekleri ortaya çıktı. Ekonomik 
mücadele çerçevesinde kazanılan politik bilinç, işçilerin 
genellikle kendiliklerinden harekete geçerek mücadele içinde 
kazandıkları bu bilinç, sendikal örgütlenmenin ve “işçinin 
hakkını da gözeten kapitalizm” anlayışının ötesine geçmiyordu. 
Ekonomik mücadele ile sınırlı politikleşme işçilerin en fazla iş 
kolu düzeyindeki birliğini sağlayabiliyor; sınıfın birliği, politik 
iktidar sorunu ve sosyalizm gibi konuları ise gündeme bile 
getirmiyordu. 

Almanya sosyal-demokrasisi Lassalle döneminden 
başlayarak “ekonomik mücadelenin kendisine politik nitelik 
kazandırmak” ile sınırlı bir politik mücadele ile en fazla güçlü 
sendikalar kurulabileceğini, daha ileriye gidilemeyeceğini 
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pratikte yaşayarak gördü. Burada Marx’ın “işçi sınıfının 
kurtuluşu onun kendi eseri olacaktır” sözünün yeniden 
yorumlanması gündeme gelir. Kendi eseri olacaktır, ama bunun 
bilgisi dışarıdan verilmek zorundadır. 

Sanayileşmenin Almanya’dan daha geç başladığı Rusya’da 
20. yüzyılın başında büyük işçi grevleri ortaya çıkar. İşçilerin 
büyük ölçüde kendiliğinden gelişen eylemi ile ilgili olarak nasıl 
bir tutum belirlenecektir?

Birinci tutum: Lenin’in görüşleriyle polemiğe girdiği 
Raboçaya Mysl ve Raboçeye Dyelo gazetelerinde1 belirlenen 
ve kısaca “ekonomik mücadelenin kendisine politik bir içerik 
kazandırmak” olarak ifade edilen tutumdur. Lenin’in “burjuva 
sosyalizmi” olarak nitelendirdiği bu tutum özünde politik 
mücadeleye uzaktır. Çarlık ve burjuvaziyi devirmek gibi bir 
sorunu da gerçekte bulunmamaktadır. Liberal burjuvazi ve 
sendikal örgütlenmeyi yasaklamış olsa bile Çarlık, işçilerin 
çalışma koşullarını iyileştirmeleri için mücadele etmelerine 
karşı değildir; yeter ki mücadele daha ileriye gitmesin.

İkinci tutum: Lenin’in Almanya sosyal-demokrasisinin 
deneylerine dayanarak aktardığı tutumdur. Politik ajitasyonun 
ekonomik mücadeleyle sınırlandırılmasına karşı çıkar. Kitleleri 
politik mücadeleye çekmek için toplumsal eşitsizlik ve 
haksızlıkların, polis baskısının ve otokrasinin keyfi tutumlarının 
her çeşidinin kullanılmasından yanadır. Sosyal-demokrat 
politikanın amacı, işçilerin işgüçlerini daha iyi koşullarda 
satmalarını sağlamak değildir; amaç, onları işgüçlerini satmaya 
mecbur bırakan düzenin değiştirilmesidir.

Sosyal-demokratlar sadece işçilere giderek, onları kendi 
1 Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDİP) 1898’de kuruldu. Kuruluş Kongresi’den kısa süre sonra 
Parti Merkez Yönetim Kurulu üyeleri tutuklandı, bunun ardından parti yerel örgütlerin dağınık 
birliği haline geldi. Bu dönemde RSDİP içinde önemli yer tutan aydınlar arasında ekonomizm 
yaygınlaştı. Rusya dışında yayınlanan Raboçeye Dyelo ve Raboçaya Mysıl, ekonomizm görüşünün 
savunulduğu yayın organları haline geldiler. 
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sorunları hakkında aydınlatarak dışarıdan bilinç iletemezler. 
İşçiler kendi ekonomik sorunlarını zaten bilmektedirler ve 
bunların yeniden anlatılması onların sosyal-demokrat bilince 
ulaşmasına hizmet etmez.  Ekonomik alan, sosyal demokrat 
bilinç için dar bir alandır. Böyle bir bilinç ancak toplumun 
tüm kesimleriyle ilgili bilgi ve değerlendirme temeli üzerinde 
iletilebilir.

“İşçilere politik sınıf bilinci ancak dışarıdan, yani ekonomik 
mücadelenin dışından, işverenlerle işçiler arasındaki ilişki 
alanının dışından götürülebilir. Bu bilginin edinilebileceği biricik 
alan, bütün sınıf ve katmanların devlet ve hükümetle ilişki alanı, 
bütün sınıflar arasındaki karşılıklı ilişkiler alanıdır. Bu nedenle 
işçilere politik bilinç götürmek için ne yapmalı sorusuna, tek 
başına ve sadece, çoğu durumlarda pratisyenlerin –Ekonomizme 
eğilimli pratisyenleri tamamen bir yana bırakıyoruz- yetindiği 
yanıt, yani ‘işçilerin arasına gidilmeli’ yanıtı verilmemelidir. 
İşçilere politik bilinç götürmek için sosyal-demokratlar nüfusun 
bütün sınıfları arasına gitmeli, ordu birliklerini bütün yönlere 
göndermelidir” (Lenin, 1993: 87-88).
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Nasıl Bir Örgüt?

Ne yapmak istiyorsanız, ona uygun bir örgüte ihtiyacınız olur. 

“’İşverenlere ve hükümete karşı ekonomik mücadele’ için, 
politik muhalefetin bütün gösterilerini, protestolarını ve öfkesini 
ortak bir saldırıda birleştirecek, profesyonel devrimcilerden 
oluşan ve tüm halkın gerçek önderleri tarafından yönetilen, 
bütün Rusya’yı kapsayacak Merkezi bir örgüte gerek yoktur, 
bu nedenle de böyle bir örgüt bu mücadele içinde doğamaz. 
Bu anlaşılırdır. Her kuruluşun örgütlenme karakteri, doğal ve 
kaçınılmaz olarak, bu kuruluşun faaliyetinin içeriği tarafından 
belirlenir” (Lenin, 1993: 106).

Ne Yapmalı’nın yazıldığı 1902 yılında Rusya’da devrimci 
mücadelede amatörlük hakimdi. Kendiliğinden gelişen işçi 
hareketiyle bağ kurmak isteyen ve genellikle öğrencilerden 
oluşan gruplar amatörce çalışıyorlar ve genellikle de harekete 
geçer geçmez –bu genellikle ilk bildiriyi çıkarmak demekti- 
polis tarafından yakalanıyorlardı. Devrimci propaganda ve 
ajitasyon gruplarının sürekli olamaması işçilerde güvensizlik 
yaratmasının yanı sıra tecrübe birikimini ve az çok düzenli bir 
faaliyeti de engelliyordu. 

Lenin, bir devrimciler örgütünün şu özelliklere sahip 
olması gerektiğini savunur:

Birincisi: Sosyal-demokrat parti, işçi örgütünden 
farklı olmak zorundadır. Bu partiye ekonomik çıkarları için 
mücadele eden bütün işçilerin üye olması düşünülemez. 
Çünkü parti, kitle örgütü değildir. Aynı zamanda parti kendisini 
sınıfla özdeşleştiremez. Parti ile işçi sınıfı arasındaki sınır 
çizgisinin silinmesi partiyi yığının düzeyine indirmek, partiyi 
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şekilsizleştirmek olur. Partinin görevi yığını kendi düzeyine 
yükseltmektir. 

İkincisi: Bu parti sadece boş saatlerini değil bütün 
zamanını sosyal-demokrat politik mücadeleye ayırabilen, 
polis ile mücadelede uzmanlaşmış profesyonel devrimcilerden 
oluşmalıdır. Ancak böyle bir parti devrimci mücadelenin 
sürekliliğini sağlayabilir. 

Lenin burada yeni bir saptama yapmıyor. Sadece sosyal-
demokrat hedefleri olan mücadelede değil, her çeşit politik 
mücadelede süreklilik esastır. Süreklilik olmadığında tecrübe ve 
deney aktarımı olmayacağı gibi, ikide bir dağılan ya da faaliyeti 
görülmeyecek kadar belirsizleşen bir örgüt de kitlelere ancak 
güvensizlik aşılar ve giderek ciddiye alınmaz duruma gelir. 

Süreklilik, yasadışı çalışmak zorunda olan, Çarlık 
polisinin sıkı-sürekli takibi altında üyeleri sık sık tutuklanan, 
bazen yenilen darbelerin boyutları geniş bölgeleri kapsayacak 
denli büyük olan bir örgüt için yaşamsal önem taşır. Yapılması 
gereken, kaçınılmaz olan polis darbesini olabildiğince aza 
indirmek, darbe yenildiğinde bunun zararını sınırlandırabilmek 
ve kopan ilişkileri, dağılan örgütlenmeleri mümkün olduğu 
kadar kısa süre içinde yeniden kurabilmektir. Bu ise, ancak 
devrimcilikte önemli bir deneyim biriktirmiş, profesyonelliğe 
ulaşmış insanlar tarafından yapılabilir. 

Üçüncüsü: Bu partide meslekler arasındaki ayrımlar 
silinmelidir. Önemli olan işçi ya da aydın kökenli olmak değil, 
profesyonel devrimci olmaktır. Lenin profesyonel devrimcilerin 
seçilmesi ve yetiştirilmesinden yanadır. Yetenekli insanlar 
-özellikle de her gün saatlerce çalışmak zorunda kaldığı için 
birçok yeteneği körelmiş, genellikle düşük eğitim düzeyine 
sahip- işçiler arasından fazla çıkmıyor. Bu nedenle yetenekli her 
işçi ile özel olarak ilgilenmek, ona yeteneklerini geliştirebileceği 
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koşulları sağlamak gereklidir. Lenin burada Almanya sosyal-
demokrasisinden örnek verir ve “işçi kitlelerinden Bebeller ve 
Auerler böyle ve ancak böyle çıkıyor” dedikten sonra, sendikanın 
bile yasak olduğu otokrasi koşullarında konunun daha da büyük 
önem taşıdığını şöyle açıklar:

“Fakat politik bakımdan özgür bir ülkede kendiliğinden 
olan şeyler, bizde sistematik olarak örgütlerimiz tarafından 
gerçekleştirilmek zorundadır. Biraz yeteneği olan ve ‘umut vaat 
eden’ işçi sınıfından gelme bir ajitatör, on bir saat fabrikada 
çalışmamalıdır. Geçiminin parti kaynaklarından karşılanmasını, 
zamanında illegaliteye geçecek durumda olmasını ve faaliyet 
alanını sık sık değiştirmesini sağlamalıyız, çünkü aksi taktirde 
büyük deneyim edinemeyecek, ufkunu genişletemeyecek, 
jandarmaya karşı mücadelede kendisini en azından birkaç yıl 
boyunca koruyamayacaktır” (Lenin, 1993: 141-142).

Dördüncüsü: Otokrasi koşullarında böyle bir partinin 
demokratik olması mümkün değildir. Lenin, legalde çalışan 
Almanya sosyal-demokrasisi ile sendika kurmanın bile yasak 
olduğu Rusya’daki sosyal-demokrat partinin benzer işleyiş 
kurallarına sahip olmasının mümkün olmadığını savunur. 

Demokratiklik, açıklık ve bütün kademelerdeki 
yöneticilerin seçimle işbaşına gelmesi demektir. “Aleniyet, hem 
de sadece örgüt üyeleriyle sınırlı olmayan bir aleniyet olmadan, 
demokrasiden söz etmek gülünçtür” (Lenin, 1993: 147). Lenin, 
“parti örgütünün geniş demokratik ilkesi”ni savunan Raboçeye 
Dyelo’yu “neyi savunduğunu bilmemekle” suçlar. 

Demokratik açıklık parti üyelerinin –özellikle de 
önderlerinin- yürüttükleri faaliyetin açık denetimini gerekli 
kılar. Her önder son tahlilde doğru mevkide midir, gücüne 
ve yeteneklerine uygun düşen işi mi yapmaktadır, eksikleri 
nelerdir? Bunların değerlendirilmesi, eleştirisi ve özeleştirisi 
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zaman içinde her önderi kendine uygun alana yönlendirir. Bu 
süreç Rusya’da uygulanamaz.

“Şimdi bu tabloyu, otokrasimizin çerçevesine yerleştirmeye 
çalışın bakalım! Bizde ‘parti programının temel ilkelerini kabul 
eden ve Parti’yi gücü oranında destekleyen’ herkesin, konspiratif 
çalışan bir devrimcinin her adımını denetlemesi düşünülebilir 
mi?” Çalışmanın çıkarı gereği, devrimcinin kimliğni, bu 
‘herkes’in onda dokuzundan saklaması bir yükümlülükken, 
herkesin konspiratif çalışan devrimciler arasından şunu ya da 
bunu seçmesi mümkün mü?” (Lenin, 1993: 148).

Parti Örgütlenmesinin Aracı Olarak Gazete

Lenin’e göre, güçlü bir sosyal-demokrat parti kurmanın 
Rusya çapında Merkezi bir yayın organı çıkarılmasından başka 
yolu yoktur. Böyle bir yayın organı, öncelikle parti kadrolarının 
ve taraftarlarının eğitimi için önemlidir. Partinin görüşleri tüzük 
ve programdan ibaret değildir; her somut durumda partinin ne 
düşündüğü, hangi taktikleri kullanacağı kadro ve sempatizanlara 
sürekli olarak iletilmelidir. Kadro ve sempatizanların sürekli 
eğitimi olmadan somut parti politikalarından söz etmek 
mümkün değildir.

Lenin bu konuda da Almanya sosyal-demokrasinin 
deneyiminden yararlanır. 1883 yılından beri partinin teorik 
yayın organı olarak yayınlanan “Neue Zeit” ve öteki yayın 
organlarında izlenen politika ve bu organların yerine getirdikleri 
işlev, sosyal-demokrat bir parti yayın organının nasıl olması 
gerektiği hakkında yeterli fikir vermektedir.

Ek olarak Rusya’da farklı bir durum vardı: Sosyal-
demokrat parti ve çıkaracağı yayın organı yasal değildi. Gazete 
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gizlice hazırlanmak, basılmak ve dağıtılmak zorundaydı. Bu 
durumda gazetenin dağıtımı kaçınılmaz olarak örgütsel ilişkiyi 
gerektiriyordu. Gazete, işlevli bir parti yapısının oluşmasında 
binanın dışına yapılan iskele görevini üstlenecekti. 

Tüm Rusya için yayınlanan politik bir gazete böylece 
sadece kolektif bir propaganda organı olmakla kalmayacak, 
kolektif bir örgütleyici de olacaktır. Gazete siyasi gerçekleri 
sürekli olarak açıklar, politik ajitasyon için malzeme sağlarken, 
aynı zamanda farklı parti örgütlerini birbirine bağlayan somut 
bir bağ da olacaktır.

Lenin, gazetenin çok yönlü işlevini şöyle açıklar:

“... O nedenle parti örgütümüzün faaliyetinin ana içeriği, 
bu faaliyetin odak noktası, hem en güçlü devrimci patlama 
döneminde, hem de tamamen durgun bir dönemde olanaklı 
ve gerekli olan bir çalışma, yani Rusya çapında bütünleşmiş, 
hayatın bütün yanlarını aydınlatan ve en geniş kitlelere 
yönelmiş politik ajitasyon çalışması olmalıdır. Fakat bu çalışma 
günümüz Rusyası’nda çok sık çıkan bir Merkezi yayın organı 
olmadan düşünülemezdir. Bu gazete etrafında kendiliğinden 
oluşan örgüt, onun çalışanlarının (sözcüğün en geniş anlamıyla 
çalışanların hepsinin) örgütü, en büyük devrimci ‘baskı’ anında 
partinin onurunu, prestijini ve sürekliliğini korumaktan, genel 
silahlı halk ayaklanmasının hazırlanmasını, zamanının tespiti 
ve gerçekleştirilmesine kadar her şeye hazır olacaktır” (Lenin, 
1993: 187).

Merkezi olarak düzenli yayınlanan bir gazete Merkezi 
bir örgütün inşa edilmesinin de aracı olacaktır. Burada dikkat 
edilmesi gereken, bu aracın zaman içinde önemini kaybetmekle 
birlikte varlığını her zaman koruyacak olmasıdır. Herhangi bir 
bölgede gerçekleşen geniş bir tutuklama sonucu bu bölgede parti 
yapısı dağılsa bile, yasadışı yayın yeni bağların kurulmasında 
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önemli bir araçtır. Sonuçta yapılması gereken, varolan geniş bir 
mekanizmanın tahrip olmuş bir bölümünün öteki bölgelerdeki 
işleyiş örnek alınarak yeniden kurulmasıdır. Yasa dışı bir gazete, 
bu nedenle, her zaman kolektif bir örgütleyicidir. Örgütleme 
işlevi zamanla azalabilir, ama asla ortadan kalkmaz. 

Bir Adım İleri İki Adım Geri

RSDİP’nin İkinci Kongresi’nde parti, tüzüğün birinci 
maddesi üzerinde yapılan tartışmaların ardından Bolşevikler 
(çoğunluk) ve Menşevikler (azınlık) olarak ikiye bölündü. Lenin, 
kitabın önsözünde, Martov ve Akselrod’un tüzüğün birinci 
maddesini yazarken yapmış oldukları yanlış ve bu yanlışı 
savunmaları sonucu ortaya çıkan durumu şöyle özetler:

“... sımsıkı kaynaşmamış gevşek bir parti örgütünü 
savunmaları; parti kongresinden ve onun seçtiği kurullardan 
başlayarak, partiyi yukardan aşağı örgütleme düşüncesine 
(bu ‘bürokratik’ düşünceye) düşmanlıkları; her profesöre, her 
yüksek okul öğrencisine, her ‘grevciye’, kendini parti üyesi 
ilan etme olanağı verecek biçimde, partiyi aşağıdan yukarıya 
örgütleme eğilimi; bir parti üyesinin, parti tarafından tanınmış 
bir örgüte bağlı olmasını öngören ‘biçimciliğe’ düşmanlıkları; 
‘örgütlenme ilişkilerini yalnızca platonik olarak kabule’ yatkın 
burjuva aydınının anlayışına kaymaları; oportünist anlayışta 
daha da derine gitme ve anarşistçe sözlere bağlanma eğilimleri; 
merkeziyetçiliğe karşı özerkliğe yatkınlık göstermeleri – kısaca 
bütün bunların hepsi, yeni Iskra’da şimdi bol bol çiçekleniyor 
ve ilk yanılgının, tümüyle ve somut biçimde giderek daha çok 
açığa çıkmasına yardım ediyor” (Lenin, 1976: 7).

Lenin, kitap boyunca kongredeki tartışmalar üzerinde 
durur, özellikle karşı görüşün sözcülerinin konuşmalarını bazen 
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cümle cümle inceler. Gerçekte, Bir Adım İleri İki Adım Geri, Ne 
Yapmalı’nın uzantısı olarak ele alınmalıdır. Ne Yapmalı’da 
Rusya’da gizli ve Merkezi örgütlenmeye sahip bir partinin 
gerekliliği ortaya konulmuştur. Sendikanın bile yasak olduğu 
Çarlık otokrasisi altında sosyal-demokrat bir partinin açık 
örgütlenmesi mümkün değildir. 

Böyle bir parti isteyenin kendisini parti üyesi olarak 
görmesine izin veremez.  “Çarlığa karşı halk ayaklanmasını 
hazırlamak” gibi bir görevi önüne koymuş olan partinin “emir-
kumanda zinciri”ni dışlayarak örgütlenebilmesi mümkün 
görünmüyor. Böyle bir parti büyüyebildiği oranda yöneticiler 
artan oranda güce sahip olacaklar, Merkezi ve militarist 
otokrasiye karşı çıkan yine Merkezi olan ve askeri örgütlenmeye 
özgü yanlar da taşıyan bir parti, ancak böyle bir parti iktidarı ele 
geçirme gücüne sahip olabilecektir. 

Lenin hem Ne Yapmalı hem de Bir Adım İleri İki Adım 
Geri’de yaşanılan ülkenin özelliklerini hiçbir zaman unutmaz 
ve Batı Avrupa’da yasal koşullarda çalışan sosyal-demokrat 
partilerin örgütlenme anlayışı ile Rusya’daki partinin 
örgütlenmesinin –bilinçli ya da bilinçsiz- karıştırılmasına 
sürekli karşı çıkar. 

Lenin’in Bir Adım İleri İki Adım Geri’nin sonunda Rosa 
Luxemburg’un kendisinin parti anlayışına yönelik eleştirilerine 
verdiği cevap da bu bağlamda ele alınabilir. Almanya ve Rusya 
birbirinden oldukça farklı ülkelerdir, sosyal-demokrat partilerin 
mücadele koşulları da oldukça farklıdır. Bu önemli farkı dikkate 
almayan eleştirinin maddi zemini yoktur. 
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Birinci Bölüm: Sonuç

Lenin ve Bolşevikler 1902-03 yıllarında savundukları 
parti anlayışını ancak 1905-1906 yıllarında ve 1917 Şubat 
devriminden sonra geniş olarak uygulayabileceklerdir. 1905’in 
ocak ayında Kanlı Pazar’dan sonra başlayan devrim ile ve 1917 
Şubat Devrimi büyük ölçüde kendiliğinden gelme hareketin 
sonucu gerçekleşecektir. 

Burada teorideki “doğruluk” ile hayattaki gerçeklik 
arasında sürekli rastlanan farklılıkla yeniden karşılaşırız. 
Lenin, kendiliğinden işçi hareketinin sendikal bilinçten öteye 
geçemeyeceğini savundu. Ama 9 Ocak 1905’te Çar’a içinde 
yaşadıkları kötü koşulların düzeltilmesi amacıyla dilekçe 
vermek için yürüyen binlerce işçinin üzerine ateş açılıp çok 
sayıda kişinin ölmesi üzerine yürüyüş ayaklanmaya dönüştü. 
1905 devrimi, başarıya ulaşamamış bir devrim olmakla birlikte, 
gerçekleşebildiği kadarıyla işçilerin kendiliğinden eylemi sonucu 
hayata geçmişti. Bu devrim sırasında işçiler yine kendiliğinden 
gelme bir şekilde -daha sonra işçi sınıfının yönetim organları 
olarak tanınacak- işçi sovyetlerini oluşturdular.

1905’te kısa süren açık çalışma döneminde Lenin 
partinin olabildiğince legal koşullardan yararlanmasından, açık 
propaganda ve örgütlenme yapılırken gizli parti örgütünün 
de korunmasından yanadır. Çarlık henüz devrilmemiştir ve 
devrimin yenilgisinin ardından yasadışı parti çalışması yine 
öne çıkacaktır.

 Kendiliğinden ayaklanma, 1917 Şubat Devrimi için de 
geçerlidir. Sürüp giden Birinci Dünya Savaşı ve Rus ordusunun 
başarısızlıkları, savaşın ülke ekonomisini büyük oranda 
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sarsması ve sonuçta öncelikle Petograd ve Moskova’da işçilerle 
asker elbisesi giymiş köylüler, yine büyük oranda kendiliğinden 
gelişen bir ayaklanma ile Çarlık rejimini devirdiler. 

RSDİP’nin Bolşevikleri oluşturan kesimi aynı yılın temmuz 
ayına kadar legal, daha sonra da yarı legal olarak faaliyet 
gösterdi ve önemli bir güce ulaştı. RSDİP’nin kuruluşundan 
sonra geçen yaklaşık yirmi yıl içinde Rusya’da yaşanan üçüncü 
devrim, 1917 Ekim Devrimi ise kendiliğinden değil, Bolşevikler 
tarafından hazırlanan bir devrim olacaktı. 
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İKİNCİ BÖLÜM

Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği

Lenin 1905 devrimi sırasında yazdığı ve kısaca İki Taktik 
olarak anılan kitabında, RSDİP’nin Menşevik kanadının aynı yıl 
yapılan Cenevre Konferansı’nda (zamandaş olarak Londra’da 
yapılan RSDİP’nin 3. Kongresi’ne ise sadece Bolşevikler 
katılmıştı) ifade ettikleri sosyal-demokrasinin demokratik 
devrimdeki taktiklerinin ne olması gerektiği konusundaki 
görüşlerini eleştirir. 

Kitabın ilk sayfalarındaki iki cümle, İki Taktik’teki 
anlayışın özünü ortaya koyar:

“Devrimin bizi ve halk yığınlarını eğiteceğinden kuşku 
yoktur. Ama militan bir siyasal partinin şimdi karşı karşıya 
olduğu sorun, bizim, devrime herhangi bir şey öğretip 
öğretemeyeceğimiz sorunudur” (Lenin, 1976: 8).

Rusya’da sosyalistlerin önündeki aşama, demokratik 
devrimdir. Amaç, çarlığın yıkılarak demokratik cumhuriyetin 
kurulmasıdır. Otokratik hükümet biçiminin sona ermesi, 
siyasi özgürlüklerin sağlanması, toprak devrimi ve demokratik 
devrimin öteki kazanımları burjuvazinin egemenliğini 
zayıflatmayacak, tersine güçlendirecektir. Burjuvazi işçi 
sınıfının kazanımlarını geri almak için elinden geleni ardına 
koymayacağına göre, RSDİP ve işçi sınıfı devrimde nasıl bir 
tutum takınmalıdır? İki Taktik, Bolşeviklerle Menşeviklerin 
iki farklı tutumunun tartışılmasını içerir. Demokratik devrim 
burjuva içerikli bir devrimdir. Menşevikler böyle bir devrimde 
aktif bir rol üstlenmemekten yanadır. Bolşevikler ise devrime 
aktif olarak katılmak ve onu ulaşabileceği son sınıra kadar 
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götürmek yanlısıdır. “Biz devrime bir şey öğretebilecek miyiz?” 
sorusu da bunu ifade eder. Demokratik devrim ama nereye 
kadar? Burjuvazinin istediği derecede mi, yoksa burjuva düzeni 
içinde ulaşılabilecek son noktaya kadar mı?

İki Taktik, Lenin’in iktidar mücadelesindeki anlayışını 
ortaya koyan iki temel eserden birisidir (diğeri Nisan 
Tezleri’dir).  İşçi sınıfı kendi devrimi için sırasını beklemez, 
tersine toplumdaki her çelişkiye karışır, tutum belirler ve onun 
sosyalist devrim koşullarını olabildiğince kolaylaştırabilecek 
biçimde çözülmesi için mücadele eder. 

Lenin’in politik mücadele anlayışı, döneminde geçerli 
olan Almanya sosyal-demokrasisinin ve onun yönetiminde 
sayılan İkinci Enternasyonal’in Marxizm yorumundan 
kaynaklanan ve kısaca “gelişme sosyalizme doğrudur” olarak 
ifade edilebilecek anlayışa karşıdır. Lenin’e göre, “toplumun 
sosyalizme götürülmesinin maddi koşulları vardır” ya da 
toplumlar sosyalizme doğru götürülmek zorundadırlar. Aksi 
durumda sosyalizm hiç de kaçınılmaz değildir. İki Taktik, bu 
iki anlayışın çatışmasını açık olarak sergiler. İktidarı nasıl ele 
geçireceksiniz; sıranızı bekleyerek mi, yoksa her fırsattan 
yararlanıp gelişmeleri yönlendirerek mi? 

İki Burjuvazi

Lenin “liberal ve monarşist burjuvazi” ile “devrimci ve 
cumhuriyetçi burjuvazi” ayrımını yapar. İlki, büyük kentlerde 
yoğunlaşmış ve Çarlık ile çelişkileri de bulunmakla birlikte 
onunla yakın ilişki içinde bulunan burjuvazidir. Lenin, 
burjuvazinin bu kesiminin, Almanya demokratik devriminde 
olduğu gibi, feodallerle (Rusya’da otokrasi) ile anlaşarak 
demokratik devrimin yarıda kalmasını ciddi bir tehlike olarak 
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değerlendirir. Liberal burjuvazinin feodallere yakınlaşması işçi 
sınıfının eylemliliğinin artması oranında önemli bir tehlike 
olarak ortaya çıkar. Liberal burjuvazinin otokrasi ile çelişkisi 
vardır ama işçilerle çelişkisi daha büyüktür. Bu nedenle, işçileri 
Çarlık üzerinde baskı aracı olarak kullanıp onu geri çekilmeye 
zorlarken, işçilerin de talep ve eylemlerinde “fazla ileri 
gitmemeleri” için çalışır. 

Lenin, Konferans kararlarının liberal burjuvazinin 
talepleriyle büyük oranda örtüştüğünü söyler. Menşevikler 
liberal burjuvaziyi desteklemiyorlar, ama demokratik devrim 
sürecinde işçi sınıfının -bu devrim kendi devrimi olmadığı için-  
kenarda durmasını istemeleri ya da RSDİP’nin ve işçilerin sıranın 
kendilerine gelmesi için beklemeleri tam da liberal burjuvazinin 
isteklerine uygun bir tutumdur. Lenin, Konferans kararlarının 
gerçek anlamını şöyle belirtir: “Konferansınız adına formüle 
ettiğiniz taktik sloganlar, ‘anayasacı demokrat’ partinin, yani 
monarşist burjuvazinin partisinin sloganlarıyla çakışmaktadır; 
ayrıca siz bu çakışmanın farkına bile varmıyorsunuz ya da 
kavramıyorsunuz...” (Lenin, 1976: 46).

Lenin’in iddiası, demokratik devrimin liberal burjuvaziye 
bırakılamayacağıdır. 

Lenin’in “devrimci burjuvazi” ile kastettiği köylülüktür. 
Tarımda kapitalizmin gelişmiş olduğu ülkelerde zengin 
köylülükle tarım proletaryası iki ucu temsil etmek üzere 
sınıflara ayrışmış olan köylülük, Rusya’da kapitalizmin düşük 
gelişme düzeyi sonucu büyük oranda ayrışmamış, iç çelişkileri 
keskinleşmemiş durumdadır. Köylü yığınları demokratik 
devrimden en büyük faydayı elde edecektir. Feodalizmin toprak 
devrimiyle tasfiye edilmesi, otokrasinin politik kurumlarının 
dağıtılarak genel oy sistemine dayalı demokratik cumhuriyetin 
oluşturulması, en fazla nüfusun çoğunluğunu oluşturan 
köylülere yarayacaktır. Köylülüğün çıkarları bu nedenle 
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demokratik devrimde işçi sınıfı ile birlikte hareket etmeye, bu 
devrimi Çarlık ile anlaşarak yarıda bırakmaya değil, sonuna 
kadar götürmeye uygundur. 

“... çünkü ancak tamamıyla başarılı bir devrimdir 
ki, köylülüğe tarımsal reformlar kapsamı içine giren her 
şeyi verebilir – (‘sosyalist devrimciler’in düşündükleri gibi 
kapitalizmi ortadan kaldırmak için değil de) yarı-serfliğin 
boyunduruğundan, baskı ve uşaklığın zulmünden kurtulmak 
için, yaşam koşullarını meta üretimi sistemi içerisinde ne kadar 
iyileştirmek mümkünse o kadar iyileştirmek için köylülerin 
istedikleri, düşledikleri ve gerçekten gereksindikleri her şeyi. 

Üstelik, köylülüğü devrime bağlayan şey, yalnızca köklü 
bir tarım reformu umudu değil, genel ve sürekli çıkarlarıdır da. 
Proletaryaya karşı savaşım verirken bile, köylülük demokrasiye 
gereksinme duyar, çünkü ancak demokratik bir sistem, bir yığın 
olarak, bir çoğunluk olarak onun çıkarlarını doğru bir biçimde 
ifade edebilir ve egemenliğini güvence altına alabilir” (Lenin, 
1976: 117-8).

Rusya’daki demokratik devrimde sınıflar mevzilenmesi 
Lenin’e göre şöyle olacaktır: Çarlık ile liberal burjuvaziye karşı 
işçi sınıfı ve köylülük. Demokratik devrimde -özellikle işçi 
sınıfının güçlü olduğu ülkelerde- burjuvazinin iki parça olması 
ve bir parçasının işçi sınıfıyla birlikte öteki parçaya karşı tavır 
alması sonraki yıllarda –özellikle sömürge ve yarı sömürge 
ülkelerde- büyük önem kazanacaktır. Köylülüğün devrimci 
demokrat burjuvazi olarak ortaya çıkabilmesi için iki koşul 
gereklidir:

Birincisi: Liberal burjuvazi –ya da sömürge ve yarı sömürge 
ülkelerdeki komprador burjuvazi- Çarlıkla (ya da feodallerle, 
sömürge ve yarı sömürge ülkelerde emperyalizmle) anlaşmaya 
her zaman hazırdır. Ülkede işçi ve köylü hareketinin gelişmişliği 
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oranında bu anlaşma olasılığı artar. Liberal ya da monarşist 
burjuvazi Çarlık ya da feodaller olmadan yaşayamayacak 
duruma gelir. Aynı durum sömürge ve yarı sömürge ülkelerde 
emperyalizmin uzantısı durumundaki komprador burjuvazi 
için de geçerlidir. Burjuvazinin bir kesimi her an barikatın öteki 
tarafına geçmeye hazırdır.

İkincisi: Ülke nüfusunun büyük bölümünü köylüler 
oluşturmaktadır. Bu koşul, ekonomik yapıda feodalizmin 
önemli bir ağırlık taşıması demektir. Çarlık Rusya’sı için geçerli 
olan bu durum sömürge ve yarı sömürge ülkeler için de geçerli 
olacaktır. 

“Köylülüğün devrimci potansiyelinin keşfedilmesi” ancak 
köylülüğün ayrışmasının gelişmemiş olduğu ülkelerde söz 
konusu olabilirdi. Köylülük kapitalist ilişkilerin az gelişmişliği 
sonucu zengin köylülük, orta köylülük, küçük köylülük, yoksul 
köylülük ve tarım işçileri olarak yeterince ayrışmamıştır; büyük 
oranda bütünlüğünü korumaktadır ve bu aşamada asıl çelişkisi 
feodal büyük toprak sahipleriyledir. 

Toprak devrimi, kırsal alanda devrimin eksenini oluşturur. 
Bu devrimin kapitalizm karşıtlığıyla ilgisi yoktur. Toprağın 
millileştirilmesi ya da toprağın devletin malı olması bile ücretli 
emek ve sömürü ilişkisi ortadan kaldırılmadığı için-  sonuçta 
kapsam olarak kapitalizmin dışına taşmaz. 

Köylülük toprak devriminin demokratik devrimin özünü 
oluşturduğu ülkelerde işçi sınıfı ile birlikte devrime katılmaya 
objektif olarak yatkındır. Köylülüğün demokratik devrimdeki 
bu farklı rolünün ancak “geç kalmış demokratik devrim”in 
gündemde olduğu ülkelerde ortaya çıkması rastlantı değildir. 
Bu ülkelerin yapısında feodal ilişkiler önemli yer tutmakla 
birlikte, kapitalizm de özellikle kentlerde gelişmiş ve az çok 
güçlü bir işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Demokratik devrim sadece 
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işçilerin, burjuvazinin ve köylülerin feodallerle mücadelesini 
değil, işçilerin burjuvaziyle mücadelesini de içermektedir. 
Batı Avrupa ülkelerindeki demokratik devrimlerde olduğu gibi 
burjuvazinin bütünlüğünü koruması, köylülükle karşı karşıya 
gelmemesi, nüfusun geri kalanını kendisiyle birlikte feodallerin 
karşısına dikebilmesi, kısaca demokratik devrimin tek aktörü 
olması artık mümkün değildir. 

İki Taktik; eski teoriye bağlı kalan Marxistlerle, koşulların 
değiştiğini, Rusya’da bu değişimin açık olarak ortada olduğunu 
savunan ve demokratik devrim konusunda eskinin örneklerine 
bağlı kalmanın kişiyi bugün ister istemez liberal burjuvazinin 
safına savuracağını savunan Lenin arasındaki polemiği içerir. 

Demokratik Devrim – Sosyalist Devrim

İşçi sınıfının demokratik devrimde -eskiden az gelişmiş 
olduğu dönemde olduğu gibi- burjuvazinin yedeği olması değil, 
bu devrime öncülük etmesi, demokratik devrim ile sosyalist 
devrim ilişkisinin değişmesini de gündeme getirir. Lenin, iki 
devrimde sınıfların mevzilenmesini şöyle belirtir:

“Proletarya, kuvvet yoluyla otokrasiyi ezmek ve 
burjuvazinin tutarsızlığını etkisiz hale getirmek için köylü 
yığınlarıyla ittifak kurarak, demokratik devrimi sonuna kadar 
götürmelidir. Proletarya, kuvvet yoluyla burjuvazinin direncini 
kırabilmek için, köylülüğün ve küçük-burjuvazinin kararsızlığını 
etkisiz hale getirmek için, halkın yarı-proletar unsurlarıyla 
ittifak kurarak sosyalist devrimi başarmalıdır” (Lenin, 1976: 120).

  Demokratik devrimin işçi sınıfı ve köylülük tarafından 
sonuna kadar götürüldüğü koşullarda kapitalizm eskisinden 
daha hızlı gelişme koşullarına sahip olur. İşçi sınıfı ile köylülük 
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arasındaki irade birliği sona erer. Otokrasiden cumhuriyete 
ulaşılmıştır, şimdi söz konusu olan küçük-burjuva demokratik 
cumhuriyetten sosyalizme geçilmesidir. 

“Bir sosyal-demokrat, proletaryanın, kaçınılmaz olarak, 
sosyalizm uğruna, en demokratik ve cumhuriyetçi burjuvaziye 
karşı sınıf savaşımı açmak zorunda olduğunu bir an için bile 
olsun unutmamalıdır” (Lenin, 1976: 99).

Lenin, iki devrim arasındaki zaman diliminin uzunluğu 
konusunda herhangi bir belirleme yapmaz. Bu süre sınıf 
çelişkisinin keskinleşmesine ve işçi sınıfının örgütlü 
mücadelesine bağlıdır. Anarşistlerin “sosyalist devrimi 
geciktiriyorsunuz” suçlamasına karşı şunları söyler: “Biz 
sosyalist devrimi geciktirmiyoruz, biz mümkün olan tek yoldan 
ve tek doğru yoldan, yani demokratik bir cumhuriyet yolundan, 
sosyalist devrime doğru ilk adımı atıyoruz. Kim sosyalizme 
siyasal demokrasi dışında, başka bir yoldan varmak istiyorsa, 
kaçınılmaz olarak, hem ekonomik, hem de siyasal anlamda 
saçma ve gerici sonuçlara varır” (Lenin, 1976: 22).

  Hemen ardından işçilerin bilinç ve örgütlenme düzeyinin 
ne kadar geri olduğunu belirten Lenin, “bu örgütlendirme 
ve bilinçlendirme işinin, bu sosyalist eğitim işinin başarısı, 
demokratik dönüşümlerin eksiksiz gerçekleştirilmesine 
bağlıdır” der. İşçi sınıfının demokratik devrimde öncülüğü elde 
etmesi ve köylülükle birlikte bu devrimi gerçekleştirmesinin 
ardından oluşan demokratik cumhuriyet koşullarında, sınıf 
çelişkilerinin sertleşmesi ve işçi sınıfının sosyalist eğitimi 
ne kadar sürecektir; Lenin’de bu konuda açık bir belirleme 
bulunmuyor. 

1905 devriminden sonra Troçki’nin formüle ettiği 
“sürekli devrim” tezinde; demokratik devrimin işçi sınıfının 
öncülüğünde gerçekleşmesinin ardından iki devrim arasına 
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sınıf çelişkilerinin keskinleştiği az çok uzun sayılabilecek 
bir dönemin girmeyeceğini, işçi sınıfının sosyalist devrime 
yöneleceğini savunulur. Bu anlamda devrim süreci gerçekte 
tektir; demokratik devrim sosyalist devrime dönüşür. İki 
devrimi birbirinden açık olarak ayırmak mümkün değildir.

Lenin de burjuva devrimle sosyalist devrimin kesin 
olarak ayrılmasının mümkün olmadığı, bu iki devrimin tek tek 
unsurlarının iç içe geçebileceğini savunur:“Hepimiz burjuva 
devrimle sosyalist devrimi karşı karşıya koruz; hepimiz ikisi 
arasında kesinkes bir ayrımın mutlak zorunluluğu konusunda 
direniriz; ama tarihin akışı içersinde, bu iki devrimin tek tek özgün 
unsurlarının içiçe geçmiş oldukları yadsınabilir mi? Avrupa’da 
demokratik devrimler dönemi birtakım sosyalist hareketler 
ve sosyalizmi kurma yolundaki girişimlerle karşılaşmadı 
mı? Ve Avrupa’daki geleceğin sosyalist devrimi, demokrasi 
alanında geride bırakılmış olan bir sürü tamamlanmamış şeyi 
tamamlamak zorunda kalmayacak mıdır?” (Lenin, 1976: 99).

Lenin işçi sınıfının önderliğindeki demokratik devrimin 
kısa sürede sosyalist devrime dönüşeceğini öngörmemekle 
birlikte, iki ayrı devrimin bazı unsurlarının kaçınılmaz olarak iç 
içe geçeceği düşüncesindedir.

Devrimin Avrupa’ya Taşınması

Rusya’daki devrimin Avrupa devriminin öncüsü olacağı 
görüşünü Ne Yapmalı’dan başlayarak Lenin’de bulmak 
mümkündür. Otokratik Rusya hem Avrupa’da hem de Asya’da 
despotizmin kalesidir ve bu kalenin yıkılması Avrupa’da devrim 
için de güçlü bir itki olacaktır. 

Lenin, bu konuda Ne Yapmalı’da şöyle yazıyor: “Tarih 
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önümüze şimdi, herhangi bir başka ülkenin proletaryasının 
karşı karşıya kaldığı bütün acil görevlerin en devrimcisi olan 
bir acil görev koymuştur. Bu görevin gerçekleştirilmesi, sadece 
Avrupa gericiliğinin değil, aynı zamanda (şimdi diyebiliriz 
ki) Asya gericiliğinin de en güçlü dayanağının yıkılması, Rus 
proletaryasını, uluslar arası devrimci proletaryanın öncü 
müfrezesi durumuna getirecektir” (Lenin, 1993: 187).

Lenin, demokratik devrimle Çarlığın yıkılmasından sonra 
işçi sınıfı ve müttefiki köylülüğün iktidarı elinde tutabilmesinin 
devrimin Avrupa’ya da taşınmasını sağlayacağını düşünür. 
İki Taktik’te şunları yazar: “Eğer cumhuriyet ve demokrasi 
uğruna savaşımımızda proletaryaya olduğu kadar, köylülüğe de 
dayanmamış olsaydık, ‘iktidarı elde tutma’ umudumuz olmazdı. 
Ama bu umudu taşıyorsak, devrimin çarlık üzerindeki kesin 
zaferi bize böyle bir olasılığı sağlıyorsa, o zaman bu belirtmeli, 
bunun gerçeğe dönüşmesi için çağrıda bulunmalı, ve yalnızca 
devrimin Avrupa’ya taşınması olasılığı için değil, aynı zamanda 
devrimin orada olması amacıyla pratik sloganlar atmalıyız” 
(Lenin, 1976: 97).

Burada Rusya’da devrimin geleceği açısından dikkate 
alınması gereken üç nokta bulunuyor:

Birincisi: Ne Yapmalı ve İki Taktik’te söz konusu olan 
Rusya’da demokratik devrimdir, Çarlığın devrilmesidir. Lenin, 
bu devrimin, Avrupa’da sosyalist devrim için güçlü bir itki 
olacağı düşüncesindedir. Bunun neden böyle olması gerektiği 
konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Çarlık, Avrupa 
ve Asya’da gericiliğin kalesi durumundadır; ne ki, “bu kalenin 
yıkılması Avrupa’da neden sosyalist devrime yol açsın?” 
sorusunun tek yanıtı ancak güçlü bir devrim beklentisi olabilir. 
Avrupa’da devrim bekleniyor. Bu güçlü beklenti konusunda Rus 
devrimcileri arasında Lenin tek örnek değildir.
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İkincisi: Rusya’daki devrim demokratik olmakla birlikte, 
Avrupa’da beklenen sosyalist devrimdir. Rusya’da demokratik 
devrim iktidarı ele geçirmekle yetinmeyip orada tutunabilirse, 
Avrupa’da sosyalist devrim için önemli bir itici güç olacaktır.

Üçüncüsü: Avrupa devrimi tek ülkede değil, kıtasal çapta 
düşünülmektedir. Lenin, bu konuda, Marx-Engels’ten bu yana 
süregelen düşünceyi korur: Avrupa’da tek ülkede devrim olamaz, 
birisinde gerçekleşen hızla ötekilerine yayılmak zorundadır. 
Rusya’da demokratik devrimin başarısı da bu devrimin itici 
gücü olacaktır. 

Burada Rusya koşullarından kaynaklanan bir “umut”tan 
söz etmek daha yerinde olur. Rusya, Avrupa ülkelerinde benzeri 
olmayan yoğunlukta kitle hareketlerinin yaşandığı bir ülkedir. 
Bu ülkede devrim yakındır; ne ki, Lenin ve diğer Rus devrimcileri 
de Avrupa’da sosyalist devrimin yardımı olmadan Rusya’nın –
bu ülkede demokratik devrim gerçekleştirilebilse bile- ileriye 
gidemeyeceği, sosyalist devrim yapamayacağı görüşündedir. 

“Tarihte sırasını beklemek” gerektiği bu kez uluslar arası 
düzlemde ortaya çıkıyor. 

Demokratik devrimde kendisine göre daha az gelişmiş 
olan liberal burjuvaziyi tecrit edip köylülüğü de yanına çekerek 
önderliği ele geçirebilen işçi sınıfı, böyle bir burjuvaziyi de 
devirmekte zorlanmaz. Ne ki, Rusya’nın koşulları sosyalist 
devrim için uygun değildir. Üretici güçlerin ulaşmış olduğu 
gelişme düzeyi böyle bir devrime -gerçekleşebilse bile- 
yaşama şansı tanımıyor. Sosyalist devrim, üretici güçlerin en 
fazla gelişmiş olduğu ülkelerde, Avrupa’da gerçekleşecek ve 
görece geri Rusya’daki (sosyalist) devrim de ancak Avrupa’nın 
yardımıyla ayakta kalabilecektir. 

Avrupa’da -özellikle de sosyal-demokrasinin en gelişmiş 
ülke olduğu Almanya’da- 1900’lü yılların başlarında böyle bir 
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devrim olasılığı bulunmuyor. Lenin “tarihte sıra beklemek” 
istemiyor; ancak Avrupa’nın yardımı olmadan Rusya’da 
iktidar ele geçirilebilse bile, sosyalist bir iktidarın bu ülkede 
tutunamayacağını, dolayısıyla Rus devriminin başlıca işlevinin 
uluslar arası gericiliğin en güçlü kalesini yıkarak Avrupa 
devrimini hızlandırmak olduğunu düşünüyordu.

Lenin’in devlet ve iktidar anlayışı önemli bir umudu da 
içerir. Burada söz konusu olan iktidarın ele geçirilebilmesi 
umudu değildir. Rus sosyal demokratları arasında, özellikle 
Lenin’de, Çarlık Rusya’sında iktidarın ele geçirilebileceği, 
rejimin zayıf olduğu ve fazla dayanamayacağı düşüncesi vardır. 
Rusya’da iktidar alınabilir, ama elde tutulabileceği şüphelidir. 
Bunun için Avrupa sosyal demokrasisinin üzerine düşeni 
yaparak Rusya’daki sosyal demokratların da yolunu açması 
gerekmektedir.  

RSDİP içindeki Bolşevikler ellerinden geleni yapacaklardır, 
ama asıl sorun Avrupa’nın da kendisinden beklenileni yerine 
getirmesidir. Bu beklenti, 1920’li yılların sonlarına kadar sonraki 
adlarıyla Sovyet komünistlerinin büyük sorunlarından birisini 
oluşturacaktır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm

Materyalizm ve Ampiryokritisizm

Kitap, “Marxist geçinen bazı yazarlar, bu yıl, Marxist 
felsefeye karşı gerçek bir kampanyaya giriştiler. Altı aydan kısa 
bir zamanda, esas olarak ve hemen hemen sadece diyalektik 
materyalizme saldıran dört kitap çıktı.” cümleleriyle başlar. 
Bazarov, Bogdanov, daha geri planda Mach ve Avenarius’un 
amaçlarını; “materyalizmin gözden geçirilmesi”, “materyalizmle 
idealizmin kaynaştırılması”, “materyalizmin aşılması” olarak 
ifade ediyorlardı. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlangıcı 
fiziğin önemli değişim geçirdiği, eski fizik teorilerinin 
değerini yitirdiği, “fiziğin bunalımı”ndan söz edildiği yıllardı. 
Materyalizmin temel tezi olan, özneden bağımsız olarak varolan 
madde, yeni atom teorisi bağlamında sorgulanıyor ve buradan 
hareketle materyalizmin iflası ya da açık yetersizliği ilan 
ediliyordu. Lenin’in Materyalizm ve Ampiryokritisizm – Gerici 
Bir Felsefe Üzerine Eleştirel Notlar kitabının güncel politik önem 
taşıması kolaylıkla anlaşılabilir. Eğer materyalizm iddia edildiği 
gibi çöküyor idiyse; diyalektikten, artı-değer teorisinden, sınıf 
mücadelesinden, kapitalizmden ve emperyalizmden söz 
etmenin anlamı da büyük oranda ortadan kalkardı. 

Lenin, ilk olarak, “materyalizmi gözden geçirmek” ya da 
“materyalizmle idealizmi birleştirmek” isteyenlerin 1710’da 
Berkeley’in görüşlerini tekrarladıklarını ya da idealizmin 
bilinen tezinden -varolmak algılanmaktır- farklı bir görüş 
getirmediklerini ortaya koyar. 

Fiziğin konusunu, “duyumlar arasındaki ilişki” olarak 
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tanımlayan Mach, duyumun bizden bağımsız olarak varolan 
madde tarafından oluşturulmasını böylece devre dışı 
bırakır (Lenin, 1993: 33 ve 50). Lenin, kitap boyunca birkaç 
kez materyalizmin temel önermesini, “dış dünyanın, bizim 
bilincimizin dışında ve ondan bağımsız şeylerin varlığının 
kabulü” olduğunu tekrarlar. “Materyalizm, doğanın nesnel 
yasalarının ve bu yasaların insan zihninde yaklaşık bir 
uygunlukla yansımasının kabulüdür” (Lenin, 1993: 166).

 Materyalizmle idealizm arasındaki çatışmanın özellikle 
bu dönemde şiddetlenmesinin nedeni, doğa bilimlerindeki 
özellikle fizikteki büyük değişimdir. Eski kavramların çökmesi, 
daha doğrusu sınırlılıklarının ortaya çıkması, doğa anlayışının 
da değişmesini birlikte getirir ve materyalizm-idealizm 
çatışması bu yeni temel üzerinde tekrar şekillenir.

“Fiziğin Bunalımı” ve İdealizm 

Lenin, “modern fiziğin bunalımı”nı ve fiziğin 
matematikleşmesini, idealizmin yeni atağının ve idealizmle 
materyalizmin birleştirilmesi çabalarının temeli olarak 
görür. “Modern ‘fiziksel’ idealizm ile modern fiziğin bunalımı 
arasındaki bağlar (...) herkesçe kabul edilmektedir” (Lenin, 1993: 
340).

Atomun maddenin son sınırı olmadığının anlaşılması, 
elektronun bulunması, maddeyi eskisine göre çeşitlendirerek 
doğa anlayışının değişmesine yol açmıştır. Buradan doğanın 
yeniden yorumlanmasına geçmek zor değildir. Eski fizik 
-Newton mekaniği- görülebilir cisimlerin fiziği olduğu 
için doğanın idealist felsefesine fazla olanak tanımıyordu. 
Yüksek hızla hareket eden ve son derece küçük oldukları için 
görülemeyen cisimlerin fiziği ise spekülasyonlara daha fazla 
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alan bırakmaktadır.

Fiziğin matematikleşmesi idealizm için daha da uygun bir 
zemin yaratır. Lenin’in, felsefeci Rey’in görüşlerini aktardıktan 
sonraki yorumu ilginçtir: “(...) Fiziği matematiğe yaklaştırmak 
yolunda sürekli girişimler olmuştur, ve genel bir matematik 
anlayışı, genel bir fizik anlayışına aktarılmıştır. ... Bu bütün 
deneycilerin karşı çıktıkları fiziği anlama ve değerlendirme 
yöntemlerinin matematik anlayış tarafından istilasıdır. Üstü 
örtülü olmakla birlikte gene de egemen bulunan bu etkiden ötürü 
değil midir ki, düşünce, fiziğin nesnelliği konusunda zaman 
zaman kesin görüşlere varmaktan çekiniyor, duraksamalara, 
dolambaçlı yollara sapıyor ya da fiziğin nesnelliğini kanıtlamak 
için engelleri aşmak zorunda kalıyor...” 

Uzun alıntıyı sürdüren Lenin sonunda şu değerlendirmeyi 
yapar:

“‘Fiziksel’ idealizmin ilk nedeni budur işte. Gerici 
girişimler, bizzat bilimin ilerlemesinden doğarlar. Doğa biliminin 
sağladığı büyük başarılar, maddenin öğelerine bunların 
hareket yasalarının matematiksel olarak ele alınabilmelerini 
olanaklı kılacak kadar türdeş ve yalın bir biçimde yaklaşılması, 
matematikçilerin maddeyi görmezlikten gelmelerine yol 
açmıştır. ‘Madde kayboluyor’, geriye denklemler kalıyor” (Lenin, 
1993: 341-3).

Sonuç, eski Kantçı anlayıştır: Us kendi yasalarını doğaya 
kabul ettirir. Burada daha sonra, 20. yüzyılın ikinci yarısında, 
ortaya çıkacak bir sorunun köklerini görmek mümkündür. 
Doğa bilimlerindeki gelişmelerin materyalist yorumunu 
felsefecilerden önce bu bilimcilerin yapması gerekir. 20. yüzyılın 
başından sonra da büyük bir hızla süren fizikteki gelişme, temel 
fizik ve matematik eğitimi almamış felsefecilerin bu gelişmeyi 
yorumlamayı sürdürmeleri sonucu, diyalektik materyalizm 
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adına fizikçilerin ciddi bulmadıkları açıklamalara yol açmıştır. 

20. yüzyılın başında “matematik anlayışın fizik alanını 
fethetmesi” konusunda bu yorumun ilk izlerini görmek 
mümkündür. Newton fiziği ya da klasik fizikte de matematik 
önemli yer tutar, ne ki, fiziğin inceleme nesneleri görülebilecek 
kadar büyük olduklarından matematiğin rolü geri planda kalır. 
Fizik, atom ve atom altı parçacıklar ile uğraşabilecek kadar 
geliştiğinde ise, matematiğin rolü daha büyük önem kazanır. 
Bu, kasıtlı bir tutum değildir,  kaçınılmazdır. 

Fiziğin daha fazla matematikleşmesinden hareketle 
savunulan idealist doğa anlayışı sonraki yıllarda daha da 
somutlanacaktır: Atom altı parçacıkların durumuyla ilgili 
olarak değişik matematik formüller birbirlerinden türetilirler. 
Bu türetilme işlemi değişik ara aşamalardan ya da ara 
denklemlerden geçer. Bu ara denklemlerin hepsinin fiziksel bir 
karşılığı olduğu söylenemez. 

Bu iddia kısmen doğru olduğu durumda bile doğanın 
idealist yorumunu haklı çıkarmaz. Sonuçta, denklemler 
maddenin içinde bulunduğu durumu yansıtırlar, ya da fiziksel 
bir karşılıkları vardır. En azından başlangıçtaki ve sonuçtaki 
denklem için durum böyledir. Bu denklemlerin doğruluğunun 
sağlanması deneyle olur. Denklem deneyin sonucunu doğru 
olarak formüle edebilmiş midir? Yanıt, evet ise, maddenin 
söz konusu parçasının ve onun içinde bulunduğu konumun 
matematik ifadesi bulunmuş demektir. Bu ifade fiziksel bir 
durumu, realitenin bir parçasını temsil eder. Kendi yasasını 
doğaya kabul ettirmez, tersine oradaki yasanın özlü ifadesini 
oluşturur.

Materyalizm ve Ampiryokritisizm 1908 yılında yazılmış 
olmasına karşın, 1905 yılında Einstein tarafından ortaya atılan 
ve “modern fizikteki bunalımı” belirli oranda çözecek Özel 
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Görelilik Kuramı’ndan söz etmez. Bu kuram, Lenin’in fizikçi ve 
filozoflardan yaptığı alıntılarda da sözü edilen “ağırlıksız esir”i 
gündemden çıkardığı gibi, özellikle ışık ve elektronla ilgili olarak 
gerçekleştirilmiş değişik deneylerde ortaya çıkan sonuçları 
da açıklamaktaydı. Özellikle “zamanın göreliliği” konusunda 
dönemin fizikçileri arasında büyük tartışmalara yol açan bu 
kuramla ilgili herhangi bir değerlendirme kitapta yer almıyor. 

Materyalizm ve Ampiryokritisizm bir felsefecinin fizikteki 
gelişmelerin yorumlanması konusunda yazdığı ve “elektrik 
atomu” gibi belirlemelere karşın, doğruya oldukça yakın belki 
de son yapıttır. Modern fizik klasik mekanikten uzaklaştıkça 
felsefecilerin fizikteki gelişmeyi yorumlamaları iyice sorunlu 
olacaktır.

Marx-Engels ve Toplumsal Bilimler

Marx ve Engels çabalarını materyalizm konusunda 
bilinenleri yinelemeye değil, diyalektik materyalizmi toplumsal 
bilimler alanına uygulamakta yoğunlaştırdılar. “Felsefede 
yeni çizgi bulmak”, “materyalizmle idealizmi birleştirmek” 
girişimlerine ve şüphecilere prim vermediler. Lenin, özgürlük 
ve zorunluluk ilişkisi bağlamında, doğa yasalarıyla toplumsal 
yasalar arasındaki ilişkiyi şöyle belirtir: “(...) Özgürlük doğa 
yasaları karşısında düşlenmiş bir bağımsızlık değil, ama bu 
yasaların bilinmesinde ve bu bilme aracıyla bu yasaların belirli 
erekler için yöntemli bir biçimde kullanılma olanağındadır. Bu, 
dış doğa yasaları için olduğu kadar, insanın maddi ve manevi 
varlığını yöneten yasalar, -gerçeklikte değil, olsa olsa kafamızın 
içinde ayırabildiğimiz iki yasa sınıfı için de böyledir” (Lenin, 
1993: 204).

Özgürlük ve zorunluluk ilişkisi bağlamında anlatılan 
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şudur: Toplumsal yasalar da, doğa yasalarında olduğu gibi, 
öznenin zihninde oluşturulup dış dünyaya kabul ettirilmezler. 
Akıl, tersine, doğanın ve tarihsel olayların yapısında bulunan 
yasaları tanır ve onları belirli amaçlar için sistemli olarak 
kullanmaya yönelir. 

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı sosyal bilimlerin 
görece yeni olduğu yıllardır ve bu yılların tipik yanılgısı, 
doğa yasalarıyla toplumsal yasalar arasında fazlasıyla yakın 
paralellikler kurmaktır. Konu özellikle 20. yüzyılın ikinci 
yarısında yoğun tartışma konusu olacaktır.

Felsefe Defterleri

Felsefe Defterleri’nde bulunan metinler çoğunlukla 
1914-1916 döneminde yazılmış ancak Lenin’in ölümünden 
sonra yayınlanmışlardır. Kitap Lenin’in 1895 yılından 1916’ya 
kadar okuduğu değişik felsefe kitaplarıyla ilgili olarak çıkardığı 
özetlerden ve yaptığı değerlendirmelerden oluşur. Türkçedeki 
baskısı 550 sayfa tutan kitabın yarısına yakını Hegel’in Mantık 
Bilimi ve Felsefe Tarihi kitaplarının değerlendirilmesine 
ayrılmıştır.

Lenin, Hegel’in Mantık Bilimi’nden, “diyalektiği anlamak 
bakımından alabildiğine önemli bu” notunu düşerek şu bölümü 
aktarır: “... ama bu başka, özsel bir biçimde, boş olumsuz değil, 
diyalektiğin alışılmış sonucu olarak alınan hiç değil, birincinin 
başka’sıdır, dolayımsız’ın olumsuz’udur; bundan ötürü de, 
dolayımlanmış olarak belirlenmiştir ve birincinin belirlenimini 
ilke olarak kendinde barındırır. Bunun sonucunda birinci, özsel 
biçimde, başka’nın içine alınır ve orada korunur” (Lenin, 1976: 
184).
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Burada söz konusu olan yadsıma’dır. Yadsıma, bilinen 
anlamıyla reddetme değil, yadsınanın özsel anlamıyla 
korunması ve sonraki aşamaya taşınmasıdır. Diyalektik, 
değişimin nasıl olduğunu açıklar. Lenin, bu nedenle, daha 
sonra, “Hegel’in ve Marxizmin bilgi teorisi, doğrudan doğruya 
diyalektiğin kendisidir” saptamasını yapacaktır.

Lenin daha sonra bu bağlamda Deborin’in Diyalektik 
Maddecilik yapıtını inceler. Burada Lenin’in özellikle dikkatini 
çeken bir nokta, Deborin’in “fizikte yeni akım”dan söz etmesidir. 
Lenin, Plehanov’un yazılarında bu akımdan hiç söz etmemesini 
“demek ki bilmiyor” şeklinde değerlendirir. Deborin, atomun 
bölünmez olmadığının ortaya çıkmasını diyalektik maddeciliğin 
doğrulanması olarak görür. Lenin, Deborin’in şu cümlesinin 
de altını çizer: “Modern fizik teorileri, diyalektik maddeciliği 
çürütmek şöyle dursun, tam tersine bu görüşün doğruluğunu 
ve sağlamlığını ortaya koymaktadır” (Lenin, 1976: 404).

Gerek Materyalizm ve Ampiryokritisizm ve gerekse 
de Felsefe Defterleri’nde incelenen yapıtlar ve eleştirilen 
görüşlerin tümü diyalektik materyalizmin temel kabullerinin ve 
kurallarının savunulması ekseninde ele alınırlar. Lenin, Engels’in 
“doğa bilimleri alanında (ve daha da önemlisi insanlık tarihinde) 
çığır açan her buluşla materyalizm, biçimini değiştirmelidir” 
(Lenin, 1993: 279), saptamasını aktarır. Ancak bununla birlikte, 
ne incelediği çok sayıda yapıtta ne de kendisinin bunlar üzerine 
yazdıklarında, “insanlık tarihinde çığır açan” yeni fizikle birlikte 
materyalizmin biçimini nasıl değiştirmesi gerektiği konusunda 
bazı müphem değerlendirmelerden ötesi bulunmamaktadır.

 Modern fizik diyalektik materyalizmi yalanlamaz, 
doğrular. Fizikteki ve doğa bilimlerindeki bu önemli gelişme 
materyalizmde nasıl bir biçim değişikliğini gerekli kılmaktadır; 
cevap henüz yoktur. Böyle bir cevabı, nedenleri önceden 
açıklandığı gibi, felsefecilerden beklemek de artık mümkün 
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değildir. Bu kitap dizisinin ileriki ciltlerinde ele alınacak Einstein, 
Bohr, Heisenberg, Planck gibi 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki bazı 
önemli fizikçilerin konuyla ilgili olarak yaptıkları tartışmalar 
içerik olarak daha zengindir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyalizm ve Savaş

Lenin’in Sosyalizm ve Savaş başlığıyla yayınlanan 
kitabı, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yazılmış 
bazı makalelerinin toplanmasından oluşuyor. Bu makaleler 
özellikle sosyal-demokratların emperyalist yeniden paylaşım 
savaşı konusundaki tutumlarının ne olması gerektiği ve 
İkinci Enternasyonal partilerinin sosyal şoven bir politikaya 
yönelmelerinin nedenleri üzerinde duruyor. 

Avrupa ülkelerindeki sosyal-demokrat partiler 1907 gibi 
erken bir tarihten başlayarak yaklaşan savaşın niteliğini ve 
buna karşı alınması gereken tavrı ortak bir görüş oluşturarak 
saptamışlardı. Ne ki, özellikle de politikada bir konuda karar 
almakla o kararı hayata geçirmenin farklı şeyler olduğu bir kere 
daha ortaya çıkmış ve İkinci Enternasyonal’i oluşturan partilerin 
büyük bölümü savaşta kendi burjuvazilerini desteklemeye 
yönelmişlerdi. Bu, uluslar arası sosyal-demokrasinin ilk büyük 
kriziydi. Burada söz konusu olan burjuvaziyle savaşta yenilmek 
ya da şu veya bu sapma değil, sosyal-demokrat partilerin önemli 
bir bölümünün kendi burjuvazileriyle anlaşması, “anavatan 
savunması” adı altında yeni sömürgeler elde etmek için savaşa 
giren kendi hükümetlerini desteklemeleri, değişik uluslardan 
işçilerin birbirlerini boğazlamasını adeta teşvik etmeleriydi.  

Birinci Dünya Savaşı karşısında alınan tutum kısa süre 
sonra işçi hareketinin de sosyal-demokratlar ve komünistler 
olarak bölünmesini gündeme getirecekti.



Vladimir İlyiç Ulyanov - Engin ERKİNER - 51

Savaşa Karşı Konferans ve Kongreler

 

İkinci Enternasyonal 1914 yılında başlayan savaşa 
hazırlıksız yakalanmadı. O zamana dek yaşanmamış ölçüde 
büyük bir savaşın adım adım yaklaştığı ve bu savaşın 
asıl amacının emperyalist ülkeler arasında sömürgelerin 
yeniden paylaşımı olduğu ve buna karşı uluslar arası sosyal-
demokrasinin nasıl bir tutum alması gerektiği görüşülmüş ve 
karara bağlanmıştı.

1907’de Stuttgart’ta yapılan Sosyalist Enternasyonal 
Kongresi’nde yaklaşan olası savaş konusu da ele alındı. Kongre, 
sosyal-demokratların savaşın yarattığı bunalımı burjuvaziyi 
devirmek yolunda kullanması yönünde karar aldı. Bu kararın 
Lenin’in önerisiyle alınmış olması, onun her olanağı kullanarak 
iktidarı ele geçirme anlayışıyla uyum içindedir (Lenin, 1978: 
179-80).

24-25 Kasım 1912’de İkinci Enternasyonal İsviçre’nin 
Basel kentinde düzenlediği özel kongrede oy birliği ile kabul 
edilen kararda; yakın gelecekte başlayacağı açıkça görülen 
savaşın paylaşmacı emperyalist karakteri açıklanıyor, işçiler 
savaş tehlikesine karşı savaşıma çağrılıyor, sosyalist bir 
devrimin hızlandırılması için sosyalistlerin ekonomik ve politik 
bunalımlardan yararlanmaları isteniyordu.

Basel Kongresi’nde Kautsky de karara olumlu oy 
vermişti; ancak sadece o değil diğer Avrupa ülkelerinin sosyal-
demokratları da savaşın iyice yakınlaşmasıyla tutumlarını 
değiştireceklerdi. 

5-8 Eylül 1915’te İsviçre’nin Zimmerwald kentinde 
toplanan uluslar arası konferansta saflar açık olarak belli 
olmuştu. İkinci Enternasyonal partileri yaklaşık bir yıldır süren 
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savaşta ya açıkça kendi hükümetlerini destekliyorlar ya da 
onlara dolaylı bir destek sunuyorlardı. Savaşın emperyalist ve 
yağmacı karakterini sergilemek, bu gerçeği yığınlara açıklamak, 
yaşanılan ekonomik ve politik çalkantıları sosyalist devrim 
için kullanmak; bunların hiç birisi söz konusu değildi. Kautsky 
ve Plehanov gibi sosyal-demokrasinin tanınmış isimleri de 
İkinci Enternasyonal partilerinin genel çizgisine aykırı bir 
tutum almıyorlardı. Lenin ve Rosa Luxemburg, Zimmerwald 
Konferansı’nda azınlıkta kalırlar. 

Kautsky, Plehanov ve İkinci Enternasyonal partilerinin 
diğer önde gelen sosyal-demokratları, savaşta kendi 
burjuvazilerini desteklemelerini haklı göstermek için Marxist 
metinlerdeki belirli bölümlere başvururlar. Lenin, Sosyalizm 
ve Savaş başlığı altında toplanan makalelerinde İkinci 
Enternasyonal partilerinin Marxizme dayanarak kendilerini 
haklı gösterme çabalarını eleştirir.

Haklı ve Haksız Savaşlar

Lenin’e göre, sosyal-demokratlar savaşın her türlüsünü 
reddederek genel bir pasifizm yanlısı olamazlar, tersine, haklı 
ve haksız savaş ayrımı yaparlar. Sömürülenlerin başkaldırması 
ve sömürenlerin elindeki iktidarı zor yoluyla almaya çalışması 
haklı bir savaştır. Keza sömürge bir ülkenin sömüren ülkeye 
saldırması temelinde haklı bir savaştır. Savunma savaşı da bu 
bağlamda ele alınmalıdır.

“Örneğin, yarın, Fas Fransa’ya, Hindistan İngiltere’ye, İran 
ya da Çin Rusya’ya... savaş açsalar, ilk saldıran kim olursa olsun, 
bu savaşlar, ‘haklı savaşlar’, ‘savunma’ savaşları sayılırlar; 
ve her sosyalist, ezilen, bağımlı, eşit olmayan devletin, ezen, 
köleci, soyguncu ‘büyük’ devlete karşı kazanacağı zaferi sevgi 
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ile karşılar” (Lenin, 1978: 13).

Buna karşılık, yüz kölesi olan bir köle sahibinin kölelerin 
daha “adil” dağılımı için iki yüz kölesi olan bir köle sahibiyle 
girdiği savaş, “savunma savaşı” ya da “ana yurdun savunulması 
savaşı” olarak adlandırılamaz. Lenin, burada, Almanya ve Rusya 
gibi Fransa ve İngiltere’ye göre daha az sömürgeye sahip olan 
ülkelerin “daha adil paylaşım” için girdikleri savaşla benzetme 
yapmaktadır. Bu savaş, bir yağma ve yeniden paylaşım savaşıdır.

Konuyla ilgili önemli bir başka nokta da, Lenin’in Rusya’yı 
emperyalist bir ülke olarak görmesidir. “Rusya’da yeni tipte bir 
kapitalist emperyalizm, İran, Mançurya ve Moğolistan’a karşı 
güdülen çarlık politikasında kendini açıkça ortaya koymuştur; 
ama genellikle Rus emperyalizminde egemen unsur, militarizm 
ve feodalizmdir” (Lenin, 1978: 19). Lenin daha sonra, “Çarlık, 
Galiçya’yı ele geçirmek, Ukraynalıları ezmek, Ermenistan’ı, 
İstanbul’u vb. almak için savaşmaktadır” demektedir.

Birinci Dünya Savaşı’nda savaşan taraflar arasında 
Almanya ve Rusya da vardı. Rusya, Fransa ve İngiltere ile ittifak 
halindeyken, Almanya da Avusturya-Macaristan ve Osmanlı 
İmparatorluğu ile birlikteydi. Savaşın başlamasının ardından 
Osmanlı İmparatorluğu yönetimindeki İttihat ve Terakki, İngiliz 
savaş gemilerinden kaçarak bir Osmanlı limanına sığınan iki 
Alman savaş gemisine Osmanlı bayrağı çekti ve bu gemiler 
Karadeniz’e açılarak Rus limanlarını bombaladı ve -doğal 
olarak- Almanya’nın yanında Osmanlı İmparatorluğu da savaşa 
girmiş oldu. 

Osmanlı İmparatorluğu bu savaşa kaybettiği toprakları 
geri almak için girdi. Saldırıya uğrayan değil, saldıran taraftı. 
İngiltere ve Fransa tarafından (Rusya tarafından değil) yarı 
sömürgeleştirilmiş bir ülkeydi ama yeniden paylaşım savaşına 
katılmaktan da geri durmadı. Rusya gibi o da esas olarak 
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feodal-militarist bir devletti. Lenin, Osmanlı İmparatorluğu 
hakkında olumsuz bir şey söylemez. Gerçekte ise, Rusya’nın 
savaş halinde olduğu Osmanlı İmparatorluğu’ndan İstanbul’u 
almak istemesiyle, Osmanlının Kafkasları ele geçirmek istemesi 
arasında özde fark yoktur. Rusya’nın olduğu gibi Osmanlı’nın 
da yayılma istekleri vardı. Rusya’nın daha güçlü bir ülke olması 
bu durumu değiştirmez.

Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalistler o yıllarda çok 
zayıf oldukları için, bırakalım İkinci Enternasyonal’e katılmayı, 
varlıklarından ve savaş hakkında ne düşündüklerinden de 
küçük bir çevrenin dışında kimsenin haberi yoktu. Uluslar 
arası sosyal-demokrasi içindeki keskin tartışmada, Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki sosyalistlerin adının geçmemesi normal 
olmakla birlikte, Lenin’in Birinci Dünya Savaşı’nın taraflarından 
birisi olan Osmanlı hakkında olumsuz bir değerlendirme 
yapmaması ilginçtir. Lenin’in Osmanlı İmparatorluğunu 
Almanya’nın kuklası olarak değerlendirmiş olması mümkündür. 
Gerçekten de o dönemin İttihat ve Terakki yönetimindeki 
İmparatorluğu, Almanya’nın ne istese yaptırabileceği bir devlet 
durumundaydı. Ne ki, Osmanlı’nın da kendisine göre yayılma 
istekleri vardı ve savaşa da sadece Almanya’nın zorlamasıyla 
değil, bu amacına ulaşmak için de girmişti.

Sosyal Şovenizm

“Sosyal-şovenizm, bugünkü savaşta, ‘anayurdun 
savunulması’ fikrinden yana çıkmaktır. Ayrıca bu fikir, savaş 
sırasında sınıf savaşımının bir yana atılmasına ve savaş 
borçlarını vb. kabullenmeye yol açmaktadır. (...) Sosyal-şovenler, 
saldırgan büyük devletler grubundan birisinin hükümetini ve 



Vladimir İlyiç Ulyanov - Engin ERKİNER - 55

burjuvazisini haklı çıkaran ve övenler ile, Kautsky gibi bütün 
saldırgan devletlerin sosyalistlerinin ‘anayurdu savunmada’ 
eşit hakları olduğunu öne sürenlerdir” (Lenin, 1978: 19-20).

Lenin’e göre sosyal şovenizm, oportünizmin çeşitlerinden 
bir tanesidir. Oportünizm işçi sınıfı hareketi içinde burjuva 
politikasını dile getirir, burjuvaziyle işbirliğini savunur. Sosyal 
şovenistlerin yeniden paylaşım savaşında kendi burjuvazilerini 
destekleyerek yaptıkları da bundan farklı değildir. 

Savaşın bir süre sonra yığınlardaki hoşnutsuzluğu 
artıracağını, çelişkileri keskinleştireceğini öngören Lenin, 
savaşın yarattığı sıkıntıların burjuvazinin devrilmesi için 
kullanılmasından, emperyalist savaşın iç savaşa çevrilmesinden 
yanadır.

“Bu görev ancak şu slogan ile doğru olarak ifade edilebilir: 
emperyalist savaşı iç savaş durumuna çeviriniz; ve savaş 
sırasındaki bütün tutarlı sınıf savaşımları, ciddi bir biçimde 
yürütülen bütün ‘yığın hareketleri’, eninde sonunda bu amaca 
yöneltilmelidir” (Lenin, 1978: 27).

Burada iki önemli nokta vardır: Birincisi; iki ya da daha 
fazla ülke arasındaki paylaşım ya da belirli bir alandaki nüfuz 
mücadelesi savaşında sosyalistlerin görevi kendi burjuvazilerini 
desteklememek, kendi ülkesinin yenilmesini istemek ve 
savaşın yarattığı gerilim ve zorlukları burjuvaziyi devirmek 
için kullanmaktır. “Kendi ülkesinin yenilmesini istemek” 
ulusalcılıktan hiç de ayrılmayan sosyalistlerin bir kesimi için 
“ağır bir belirleme” gibi görünse de, Lenin açık olarak şunları 
söylemektedir:

“Bugünkü savaşta, gerek ‘kendi’ hükümetinin zaferini 
savunmak, gerek ‘ne zafer, ne yenilgi’ sloganını savunmak, 
sosyal-şovenizm görüşünden kaynaklanır. Gerici bir savaşta, 
devrimci bir sınıf, hükümetinin yenilmesini istemekten başka 
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bir şey yapamayacağı gibi, hükümetin askeri başarısızlıkları ile 
onu devirme olanaklarının arttığını görmemezlik de edemez” 
(Lenin, 1978: 29).

İkinci Enternasyonal partilerinin değişik sözcüleri kendi 
ülkelerinin “ilerici bir savaş, haklı bir savaş” verdiğini savunurlar. 
Lenin bu gerekçeleri kolayca çürütür. Sömürge paylaşım 
savaşına katılan bir ülke haklı bir savaş veriyor olamaz!

İkincisi: Lenin, haksız bir savaşa katılmış ülkenin 
sosyalistlerinin alması gereken tutumu belirlerken, bu 
ülkede sosyalistlerin güçlü olup olmadıklarını dikkate almaz. 
Sosyalistler her durumda yeniden paylaşım ve yeni nüfuz 
alanları elde etme savaşına karşı çıkmalı ve bu savaşta kendi 
ülkelerinin yenilmesini istemelidirler. Güçleri varsa savaşın 
yarattığı olanaklardan yararlanarak burjuvaziyi devirirler. 
Lenin’in genel yaklaşımına uygun olarak ortaya çıkan her yeni 
olanak, burjuvazinin devrilmesi, iktidarın ele geçirilmesi için 
kullanılmalıdır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Emperyalizm

Lenin, 1916’da kaleme aldığı Emperyalizm kitabında 
büyük ölçüde Almanca kaynaklara ve özellikle de Hilferding’in 
“Finans Kapital” kitabına dayanır. Lenin, kitabın başında, “... 
içinde bulunduğum çalışma koşullarından ötürü, doğal olarak, 
bazı Fransız ve İngiliz kaynaklarından ve büyük ölçüde Rus 
kaynaklarından yoksun durumdaydım.” der. İngilizce olarak 
sadece Hobson’un kitabından yararlanabilir. 

Kitap, savaşın neredeyse iki yıldır sürdüğü, İkinci 
Enternasyonal partilerinin “vatan savunması” söylemleri ve 
savaşı desteklemeleriyle sosyal-demokrat olmaktan tümüyle 
uzaklaştıklarının açığa çıktığı bir dönemde yazılmıştır.

Emperyalizm Nedir?

Kitabın önemli bir bölümü emperyalizmin ekonomik 
temelini açıklamaya ayrılmıştır. Emperyalizm, ekonomide 
tekellerin egemenliği demektir; serbest rekabetçi kapitalizmin –
ortadan kalkmasa bile- geriye itilmesi, tekellerin her alanda öne 
çıkması demektir. Lenin, 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 
kapitalizmde tekellerin belirleyici duruma gelmesini inceler ve 
20. yüzyılın başını kapitalizmin tekelci kapitalizme dönüşme 
tarihi olarak saptar. Tekelci kapitalizm; ekonomide tekelleşme, 
bankaların yeni rolü, sermaye ihracı, dünyanın paylaşılmasının 
tamamlanması ve yeniden paylaşım savaşlarının kaçınılmazlığı 
demektir. Tekelci kapitalizm, öteki adıyla emperyalist kapitalist, 
kapitalizmin gelişmesi sonucu ortaya çıkmıştır, tercih edilmiş 
bir politika değildir. 
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Lenin emperyalizmi tek cümleyle şöyle tanımlar: 
“Emperyalizm, tekellerin ve mali-sermayenin egemenliğinin 
ortaya çıktığı; sermaye ihracının birincil planda önem kazandığı; 
dünyanın uluslar arası tröstler arasında paylaşılmasının 
başlamış olduğu ve dünyadaki bütün toprakların en büyük 
kapitalist ülkeler arasında bölüşülmesinin tamamlanmış 
bulunduğu bir gelişme aşamasına ulaşmış kapitalizmdir” 
(Lenin, 1978: 108).

Serbest rekabetçi kapitalizmdeki sermayenin, tekelci 
sanayi sermayesiyle banka sermayesinin iç içe girmesi sonucu 
mali sermayeye ya da öteki adıyla finans kapitale dönüşmesi 
tekelci kapitalizmin ayırıcı bir özelliği olmakla birlikte, sanayi 
ve banka sermayesi arasındaki ilişki Anglo-Sakson ülkelerde 
Lenin’in Almanya örneğini esas alarak anlattığı gibi değildir. 
Burada ortaya çıkan sonuçta tekelci kapitalizm içindeki bir 
farklılıktır, daha fazlası değil.

Sömürge Ülkeler

Tekelci kapitalizmde meta ihracının yanı sıra sermaye 
ihracının da önem kazanması dünya genelinde kapitalizmin 
gelişmesini hızlandırır. Sömürge ve yarı-sömürge ülkelere ihraç 
edilen sermaye bu ülkelerdeki feodal yapıyı belirli oranda çözer, 
pazar ilişkisini geliştirir,  ülkenin iç bölgelerinden hammaddeleri 
limanlara taşımak için demiryolu inşa eder; ülkede 
emperyalizme doğrudan bağımlı komprador burjuvazinin yanı 
sıra sanayi ve tarım işçileri ortaya çıkmaya başlar. 

“İhraç edilmiş sermaye, ihraç edildiği ülkelerde, 
kapitalizmin gelişmesini etkiler, hızlandırır. Böylece, sermaye 
ihracı, ihracatçı ülkelerdeki gelişmeyi bir parça durdurma eğilimi 
taşısa da, bunun, bütün dünyadaki kapitalizmi derinlemesine 
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ve genişlemesine geliştirmek pahasına olduğunu unutmamalı” 
(Lenin, 1978: 78).

Böylece sermaye ihracı emperyalist ülkelerdeki 
çelişkileri belirli oranda yumuşatsa bile, sömürge ülkelerde 
keskinleştirecektir.

Lenin, İngiliz emperyalizmiyle ilgili olarak Hobson’dan 
bir alıntı yapar ve ifade edilen görüşlere katılır: “Yazara göre, 
eski imparatorlukların gücünü aşağıdaki iki durum dizisi 
zayıflatmaktaydı: (1) ‘ekonomik asalaklık’; (2) ordunun bağımlı 
halklardan meydana getirilmesi. (...) İmparatorluğumuzun 
Hindistan’da kazanmış olduğu savaşların çoğu, yerlilerden 
oluşan askeri birliklerimizin eseridir. (...) Güney Afrika’yı 
saymazsak, Afrika kıtasındaki bütün savaşlarımız, bizim 
adımıza, yerliler tarafından kazanılmıştır” (Lenin, 1978: 124-5).

Lenin’in aynı kitabın 97. sayfasında verdiği listeye göre, 
dünyanın en büyük sömürgeci devleti olan İngiltere’nin nüfusu 
1914 yılında 46,5 milyon iken, sömürgelerinde toplam 393,5 
milyon kişi yaşamaktadır. Benzer bir durum Fransa ve Rusya 
için de söz konusudur. 

Sömürgelerdeki emperyalist politika sadece sermaye 
ihracı, yoğun sömürü, baskı ve zulümden ibaret değildir. 
Emperyalizm sömürge ülkenin halkını bölmek ve bir bölümünü 
kendi yanına çekmek zorundadır. Emperyalist bir ülkenin 
kendisinden hem nüfus hem de toprak olarak fazlasıyla büyük 
sömürgeleri başka türlü yönetebilmesi mümkün değildir. İngiliz 
ordusunda Hintliler, Fransız ordusunda Afrikalılar, Çarlık 
ordusunda Kazaklar bu nedenle önemli yer tutmuştur. 

Emperyalist bir ülke sömürge ülke halkının olabildiğince 
fazla bir bölümünü hizmetine alabildiği oranda daha güçlü 
olur. Bu nedenle, sömürge kurtuluş savaşlarında halk sadece 
sömürgeci ülkeyle değil, onların kumandası altında hareket 
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eden aynı halktan askerlerle de çatışır. Bu nedenle, ülkenin 
bağımsızlığını kazanmasının ardından çok sayıda sömürgeci 
ülke yandaşının ülkeyi terk etmesi de (Fransa-Cezayir örneğinde 
olduğu gibi) söz konusu olur. 

Emperyalist Ülkeler

Emperyalist ülkelerde sınıf mücadelesinin zayıflaması, 
sömürgelerin varlığına bağlıdır. Lenin, Die Neue Zeit 
gazetesinden İngiliz burjuvazisinin bir politik temsilcisinin 
bu konudaki görüşünü aktarır: “Birleşik Krallığın 40 milyon 
nüfusunu kanlı bir iç savaştan kurtarmak için, bizler, 
sömürge politikacıları, fazla nüfusu yerleştirebileceğimiz, 
fabrikalarımızın ve madenlerimizin ürünleri için yeni pazarlar 
kazanabileceğimiz yeni topraklar elde etmek zorundayız. Her 
zaman söylerim, İmparatorluk bir mide sorunudur. İç savaştan 
kaçınmak istiyorsanız, emperyalist olmak zorundasınız” (Lenin, 
1978: 96).

Alıntıda fazla nüfustan söz edilmektedir, gerçekte 
ise gelişme tersi yöndedir. Emperyalist dönemle birlikte 
İngiltere’den -ve diğer emperyalist ülkelerden- göç azalmış, 
buna karşın ücretlerin düşük olduğu ülkelerden gelen işçi 
sayısında önemli bir artma söz konusudur. Bu işçiler emperyalist 
ülkelerde en kötü ve düşük ücretli işlerde çalışırlarken, “yerli 
işçi” ayrıcalıklıdır; daha iyi ücret alır, daha hafif işte çalışır. Bu 
durum, 20. yüzyılın ikinci yarısında, kapitalizmin fordist üretim 
döneminde gelişerek sürer.

Lenin, “Emperyalizm, işçiler arasında da ayrıcalıklı 
kategoriler yaratma, onları proletaryanın büyük yığınından 
ayırma eğilimindedir” der (Lenin, 1978: 129). Buradaki “ayrıcalıklı 
kategori” zamanla kategori olmaktan çıkmış ve “yerli işçi”lerin 



Vladimir İlyiç Ulyanov - Engin ERKİNER - 61

önemli bir bölümünü kapsar duruma gelmiştir. Emperyalist 
ülkelerdeki “yerli işçi” ile “yabancı işçi” sürtüşmesi 20. yüzyılın 
ilerleyen yıllarında belirgin olarak ortaya çıkacaktır.

Ek olarak, emperyalist ülkelerde herhangi bir üretici 
faaliyete katılmadan kupon keserek rantiye geliriyle yaşayan ve 
gittikçe büyüyen bir tabaka ortaya çıkmaktadır. Sömürgelerden 
sağlanan büyük gelir emperyalist ülkede sayısı gittikçe artan 
asalak bir tabaka yaratmaktadır.

İşçilerin ayrışması konusunda Engels ve Lenin’in 
birbirinden farklı saptamalar yaptıkları söylenebilir. Lenin, 
Engels’ten aktarıyor: “En sonu Engels, 7 Ekim 1858’de Marx’a 
şöyle yazmıştı: ‘Gerçekte, İngiliz proletaryası giderek daha fazla 
burjuvalaşmaktadır; öyle görünüyor ki, başka uluslara göre daha 
burjuva olan bu ulus, kendi burjuvazisinin yanısıra bir burjuva 
aristokrasisi ve bir burjuva proletaryası yaratmaya yönelmekte. 
Bütün dünyayı sömürmekte olan bir ulus için bu, elbette, bir 
dereceye kadar mantıksal bir şeydir.’”

Engels, 1882’de Kautsky’ye yazdığı mektupta ise şöyle der: 
“... işçilere gelince onlar da İngiltere’nin sömürgeler ve dünya 
pazarı üzerinde kurduğu tekele rahatça katılıyorlar” (Lenin, 1978: 
129-30). Engels, en azından İngiltere işçi sınıfının neredeyse bir 
bütün olarak sömürgecilik politikasına katılmasından ve onun 
nimetlerinden –burjuvazi kadar olmasa bile- yararlanmasından 
söz ederken, Lenin, bunun geçici bir olgu olduğu görüşündedir.

“Oportünizm, bugün 19. yüzyılın ikinci yarısında 
İngiltere’de olduğu gibi, on yıllar boyunca bir ülkenin işçi 
hareketi içinde tamamıyla zafer kazanamaz. Ancak, şu da var 
ki, bir dizi ülkede tam olgun bir hale gelmiştir; sosyal-şovenizm 
biçimi altında burjuva politikasıyla her noktada kaynaşarak 
olgunluk dönemini de aşmış ve çürümüştür” (Lenin, 1978: 131).

Bu satırlara verdiği dipnotta Lenin, Rusya’dan söz eder. 
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Gerçekte ise Rusya bu konuda diğer emperyalist ülkelerle 
karşılaştırılamaz. Sendikaların bile yasak olduğu Rusya’da işçi 
aristokrasisi neredeyse yoktur.

Lenin, 1920 yılında kitabın Fransızca ve Almanca 
baskılarına yazdığı önsözde, işçi aristokrasisi ile sömürgelerden 
sağlanan büyük kazancı ilişkilendirir. “Anlaşılıyor ki, sağlanan 
bu muazzam aşırı karlarla (çünkü bu karlar, kapitalistlerin 
‘kendi’ ülkelerinin işçilerinden sızdırdıkları karların çok daha 
üzerindedir) işçi liderlerini ve işçi aristokrasisini oluşturan bu 
yüksek tabakayı bozmak olanaklı olabilmektedir. (...)

Yaşam tarzlarıyla, ücretleriyle, dünya görüşleriyle 
tamamen küçük-burjuva niteliği taşıyan bu burjuvalaşmış 
işçi tabakası ya da ‘işçi aristokrasisi’, II. Enternasyonalin 
başlıca desteği olmuştur; günümüzde de burjuvazinin başlıca 
toplumsal (askeri değil) desteğidir” (Lenin, 1978: 15).

Lenin’in, işçi sınıfının aristokrat bölümünü işbirlikçi olarak 
değerlendirmesi, bunu özellikle işçi sınıfının örgütlenmesinin 
ve sosyal-demokrat partinin güçlü olduğu Almanya örneğinden 
hareketle yapması doğrunun yanında eksiği de içerir. 
Almanya’da sosyal-demokrasinin önderlerinin (Luxemburg 
ve Liebknecht dışında) savaşı desteklemeleri, burjuvazinin 
bu oldukça sıkışık zamanında ondan yana çıkmaları açık bir 
işbirlikçiliktir. Onlar bunu yaparken de kendilerini Marxist 
olarak görüyorlardı. Burada eksik olan, Alman işçilerinin büyük 
çoğunluğunun sosyal-demokrat önderlerin savaşı desteklemesi 
sonucu bu savaşa neredeyse koşar adım katılmış olmalarıdır. 
Bu önderler savaşa karşı çıksalardı, bu tutumları etkili olurdu, 
ama yine de işçilerin önemli bölümünü etkileyemezlerdi. 
Almanya’da milliyetçiliğin yükselmesi savaş öncesindeki yıllara 
dayanır ve sosyal-demokrat partinin savaş karşısındaki yanlış 
tutumunu da yükselen milliyetçi dalganın içinde sürüklenmek, 
ardından da bu sürüklenmeyi haklı göstermeye çalışmak 
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temelinde değerlendirmek daha doğru olur. 

Lenin’in Avrupa emperyalist ülkeleri sosyal 
demokratlarından Rusya’da sosyalizmin yolunu da açacak 
devrimi gerçekleştirmeleri yönünde güçlü bir beklentisi 
bulunmakla birlikte, en azından İngiltere ve Almanya 
örneklerinde görüldüğü gibi bu ülkelerdeki işçi sınıfının 
konumunu, burjuvaziye yedeklenme derecesini yeterince 
değerlendiremediği söylenebilir. İngiltere işçi sınıfı konusunda 
Engels’in değerlendirmesi daha gerçekçidir. Lenin, Avrupa 
ülkelerindeki işçilerin ataleti ve özellikle savaşta burjuvaziyi 
desteklemeleri konusunda sosyal demokrat partilerin önderlerini 
suçlamakla yetinir. Sömürgeciliğin işçi sınıfı üzerindeki sadece 
ekonomiyle sınırlı olmayan etkisi, yerli-yabancı işçi çelişkisi, 
milliyetçiliğin işçi sınıfı saflarında yayılması gibi konular Lenin’e 
yabancıdır. Marx-Engels “işçilerin vatanı yoktur” demişlerdir, 
ama vardır. Birinci Dünya Savaşı işçilerin de ulus ve ulusal 
devlet sorunlarının olduğunu ve sosyal demokratların buna 
sosyalizmle uyumlu bir cevap bulmaları gerektiğini tarihte ilk 
kez gündeme getirir. İkinci Enternasyonal partilerinin cevabı, 
burjuvazinin desteklenmesini içeren sosyalist olmayan bir 
cevaptır. Sosyal demokrasinin Lenin’in de içinde bulunduğu 
kesiminin ise böyle bir sorunu henüz bulunmamaktadır.
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Yeniden Paylaşım Savaşları

Emperyalist ülkeler arasında dünyanın paylaşılması 20. 
yüzyılın başında tamamlanmıştır, artık ele geçirilebilecek yeni 
sömürge yoktur. Bu paylaşım emperyalist ülkeler arasındaki 
güçler dengesine göre gerçekleşmiştir. Kim çabuk davranmışsa, 
kim daha güçlü donanmaya, kara gücüne ve bunların arkasında 
gerekli olan ekonomik güce sahipse, o daha geniş sömürgelere 
sahiptir. 

Dönemin en büyük sömürge imparatorluğu “toprakları 
üzerinde güneş batmayan” İngiltere’ye aittir, onu Fransa 
izlemektedir. Ne ki, emperyalist ülkeler arasındaki güç dengesi 
aynı kalmıyor, ekonomik gücü geri olan ve bu nedenle de daha 
az sömürgeye sahip olan bir ülke diğerlerine yetişebiliyor. Bu 
durumda sömürgelerin yeni güçler dengesine göre yeniden 
dağılması gündeme geliyor. Elde edilebilecek yeni sömürge 
kalmadığı için bu yeniden dağılım ancak bir yeniden paylaşım 
savaşıyla mümkün olabilir. Sömürgelerin yeniden paylaşılması 
için emperyalist ülkeler arasında güçten başka kriter yoktur, bu 
ise savaş demektir.

Lenin, dünyanın paylaşılmasında 1876-1914 arasındaki 
son durumu açıkladıktan sonra şunları söyler: “... üretim 
araçlarında özel mülkiyet düzeni varolduğu sürece, bu 
ekonomik temel üzerinde emperyalist savaşlar, mutlak biçimde 
kaçınılmaz olacaktır (Lenin, 1978: 11).

Lenin’in bu saptamasından iki sonuç çıkarılabilir: Birincisi; 
emperyalist ülkelerin sömürge, yarı sömürge ya da bağımlı 
ülkeleri işgal etmek ya da oradaki direnişleri bastırmak için 
giriştikleri savaşlar, bağımlı ülke halklarına karşı sürdürülen 
emperyalist savaşlardır. İkincisi; emperyalist ülkeler arasında 
-bazen Osmanlı İmparatorluğu gibi yarı-sömürge ülkelerin 
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de katıldığı- sömürgelerin yeniden paylaşım savaşlarıdır. 
Emperyalist savaşların kaçınılmazlığı Lenin’in emperyalizm 
teorisinin ana bileşenlerinden bir tanesidir.

Sosyal Emperyalizm 

Lenin sosyal emperyalizmi şöyle tanımlar: “Bugün Alman 
‘sosyal-demokrat’ partisi denen partinin önderlerine pek halkı 
olarak ‘sosyal emperyalistler’, yani sözde sosyalist, gerçekte 
emperyalist deniyor” (Lenin, 1978: 133). Sosyal emperyalist; 
politik yelpazede solda olduğuna inanan, ama kendi 
burjuvazisinin başka ülkeleri işgal çabasını destekleyenlere 
verilen addır. Sosyal emperyalizmin önemli bir özelliği, diğer 
bütün emperyalist ülkeleri eleştirirken, kendi ülkesinin 
emperyalist niyetleri hakkında söz etmemesidir. Sosyal 
emperyalizmin mutlaka emperyalist ülkelerde ortaya çıkması 
gerekmez. Osmanlı İmparatorluğu örneğinde de görüldüğü 
gibi yarı sömürgelerin ve daha sonra bağımlı ülkelerin de 
-varsa- eski sömürgelerini kazanma, yayılma gibi amaçları 
olabilir. Bu gibi ülkelerin “sosyalistleri” anti emperyalizm 
görünümü altında emperyalist ülkelerin savaşlarını ve yayılma 
amaçlarını eleştirip, kendi ülkelerinin aynı doğrultudaki 
girişimleri hakkında sustuklarında sosyal emperyalist olarak 
değerlendirilirler.

Lenin Almanya ile ilgili olarak örnek verir: “Alman 
emperyalistleri, Dünya Ekonomisi Arşivi dergisinde, 
sömürgelerdeki ve kuşkusuz özellikle Almanya’ya ait olmayan 
sömürgelerdeki, ulusal kurtuluş hareketlerini izlemeye 
girişmiş durumdalar” (Lenin, 1978: 133). Sonraki yıllarda da 
benzeri örnekler fazlasıyla görülecektir. Sosyal emperyalistler 
ulusal kurtuluş savaşlarından yanadır, yeter ki bu savaş kendi 
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ülkelerinde olmasın!

Lenin, emperyalizmin sömürgelerinde ve bağımlı ülkelerin 
kurtuluşlarını hazırladığını söyler. Bu ülkelerdeki kurtuluş 
hareketlerinin büyük önem kazanması ve onlarla ittifaklara 
yönelmek 1917 Ekim devriminden sonra olacaktır. 

İkinci Enternasyonalin Sonu

İkinci Enternasyonal aynı zamanda Kautsky demektir. 
Bu Enternasyonal’e üye olan partiler çoğunlukla Birinci 
Dünya Savaşı’nı, bu savaşta işçilerin birbirlerini öldürmesini 
destekleyerek kendi ülkelerinin burjuvazilerine arka 
çıkmışlardır. Lenin açısından 1914 yılı aynı zamanda bu 
Enternasyonal’in bitiş yılıdır. 

Bu konuda özellikle önemli noktalardan bir tanesi, 
İkinci Enternasyonal’in politikasına bağlı kalan partilerle, bu 
politikadan ayrılanların -o dönemde küçük bir azınlıktırlar- 
kendilerini Marxist olarak tanımlamalarıdır. Tarihteki her 
önemli olay sadece burjuvazinin değil, farklı ve aynı ülkedeki 
Marxistler arasında da önemli ayrışmalara yol açar. Bu ayrışma 
genellikle o güne kadar Marxizmi yorumlamada otorite 
sayılan bir kişi ya da gruba karşı başka bir kişi ya da grubun 
yeni gelişmeleri farklı yorumlamasıyla ortaya çıkar. Farklılık 
önemli bir konuda olduğu için kısa sürede farklı politikalara ve 
ayrışmaya yol açacaktır.

Lenin’in şu sözleri farklılığın büyüklüğünü ve karşı 
tarafın önde gelen kişisiyle polemiğin önemini belirtir: “Ama 
emperyalizmin tanımlanması konusunda, II. Enternasyonal 
denen dönemin, yani 1889-1914 yılları arasındaki 25 yılın başlıca 
Marxist teorisyeni olan Kautsky ile tartışmaya girmek, özellikle 
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gereklidir” (Lenin, 1978: 109).

Lenin, bu tartışmada, Kautsky’nin artık Marxist olmadığını 
savunacaktır ki, güçlü bir ayrışma yaşayan Marxistler arasında 
bu suçlama her dönemde kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır. 
Marxizm tektir, önemli bir gelişme karşısında birbirinden 
oldukça ayrı tutumların tümünün veya birkaç tanesinin Marxist 
olması, belirli bir konuda Marxizmin değişik yorumlarının 
olması mümkün değildir. Bu nedenle her iki tarafa göre de öteki 
taraf Marxizmden ayrılmıştır. 

Lenin’in Kautsky’ye yönelik eleştiri dilinin giderek 
sertleşmesinde; değişik ülkelerdeki Marxist güçlerin bir an önce 
tavır almalarını sağlamak çabası kadar, II. Enternasyonal’in –
Kautsky yandaşlarının- gerilemesine karşın hala büyük bir güç 
olarak varlığını sürdürmesine duyulan öfke de yatmaktadır. 

Lenin’e göre II. Enternasyonal burjuvazinin devrilmesi ve 
iktidarın ele geçirilmesi için büyük bir engeldir. Bu engel, 1917 
Ekim Devrimi sonrasında daha da önem kazanacaktır.
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ALTINCI BÖLÜM

Nisan Tezleri

1917 Şubat Devrimi ve Lenin’in Rusya’ya Dönmesi

Nisan Tezleri Marxizmin yeniden yorumlanması 
konusundaki mücadelenin yanı sıra Lenin’in iktidar anlayışını 
da daha iyi anlamak bakımından önemlidir. Şubat 1917’de 
uzayan savaş ve hayat şartlarının gittikçe zorlaşması işçilerle 
asker elbisesi içindeki köylülerin büyük oranda kendiliğinden 
ayaklanmasıyla Çarlık’ı deviren bir devrim gerçekleşir. Devrimi 
yapanlar iktidarı burjuvaziye teslim ederler. Rusya’da tarihte o 
zamana kadar görülmemiş politik bir durum ortaya çıkmıştır: 
Devrimi yapanlarla Rusya’yı yönetenler aynı değildir; burjuvazi 
iktidardadır ama iktidarın -özellikle Rusya koşullarında- önde 
gelen araçları olan ordu ve polis üzerinde denetime sahip 
değildir. Petrograd başta olmak üzere çeşitli kentlerde işçi ve 
asker Sovyetleri kurulmuştur, iktidarın Sovyetlerle burjuvazi 
arasında paylaşılması söz konusudur. Burjuvazi -devrilmiş 
Çarlık ile ilişkisini sürdürerek- ülkeyi yönetmektedir, ama işçi 
ve askerlere karşı zorlayıcı önlemlere başvurabilecek güçten de 
yoksundur. 

Savaş, devrim öncesinde olduğu gibi, sürmektedir; 
feodallerin topraklarının köylülere dağıtılmasının planlanması 
bile söz konusu değildir; kurucu meclisin toplantıya çağrılacaktır 
ama zamanı belli değildir. 

Kendilerini işçi sınıfının bilinçli öncü müfrezesi olarak 
gören Bolşevikler ne yapacaklarını bilemez durumdadırlar. Çarlık 
devrilmiştir ama başta toprak devrimi olmak üzere demokratik 
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devrimin büyük görevleri henüz çözümlenmemiştir. Genel kanı, 
demokratik devrimi ilerletmesi için burjuvazinin zorlanması 
gerektiği yönündedir. Bu görüş, 12 yıl önce Lenin’in İki 
Taktik’te savunduğu görüşe de uygundur. İşçi sınıfı demokratik 
devrimin kaderini burjuvaziye teslim edemez; inisiyatifi ve 
devrimde öncülüğü alır ve devrimi sonuna kadar götürür. Ne 
ki, mevcut durum oldukça karışıktır. Sovyetler iktidarı paylaşan 
organlardır, bu anlamda işçi sınıfı ve askerler burjuvaziyi 
zorlayabilecek önemli bir organa sahiptirler,  ama Bolşevikler 
Sovyetlerde azınlıktadır.  Çoğunluğu oluşturan Menşevikler 
ve Sosyalist Devrimciler ise burjuvazi ile demokratik devrimin 
ilerletilmesi konusunda pazarlık içindedir. 

Lenin, nisan 1917’de Rusya’ya vardığında durum özetle 
böyleydi. 

Lenin’in şubat devrimi sonrasındaki Rusya’da “beklenmesi” 
ve olağanüstü bir yoldan Rusya’ya ulaşmasının ciddi bir sorun 
olarak görülmemesi, kendisinin Rusya solundaki etkisini 
gösterdiği kadar, solun değişik gruplarının ne yapacaklarını 
bilmez durumda olmalarıyla da yakından ilgilidir. 

Şubat Devrimi sırasında İsviçre’de sürgünde bulunan 
Lenin, Rusya ile savaş halinde olan Almanya’nın özel izniyle 
trenle bu ülkeden geçerek gelir. Almanya yönetimi Lenin’e 
Rusya’daki devrimi güçlendireceği ve böylece de bu ülkenin 
savaştan çekilmesini sağlayacağı düşüncesiyle izin vermiştir. 
Böylece Doğu cephesinde rahatlayan Almanya gücünü Batı 
cephesinde Fransa’ya karşı yoğunlaştırabilecektir. 

Lenin’in 1914 öncesindeki tutumundan ve Zimmerwald 
Konferansı’ndaki konuşmalarından savaşa karşı olduğu 
bilinmektedir. Almanya’da sosyal-demokratlar büyük 
çoğunlukla savaşı desteklediklerinden Almanya yönetiminin bu 
konuda içerde sıkıntısı yoktur; rakip bir ülkenin savaş karşıtını 
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desteklemek ise çıkarınadır. 

Lenin’in herhangi bir aksilik durumunda tutuklanması 
ya da öldürülmesiyle son bulacak böyle bir yolculuğa çıkması, 
teorik ve pratik politikada fikirler kadar kişiliğin de büyük önem 
taşıdığını gösterir.

Leonardo da Vinci’nin tarihin gördüğü en yaratıcı kişi 
olduğu genellikle kabul edilir. Ne ki, yaratıcılık sadece bilgi, 
çalışkanlık ve zekadan ibaret değildir ve bu nedenle Freud’un 
da aralarında bulunduğu psikologlar da Vinci’nin kişiliğiyle 
de ilgilenmişlerdir. Freud’un bu konudaki görüşlerini eleştiren 
Manfred Clemenz, Freud ve Leonardo adlı kitabında (Clemenz, 
2003), yaratıcılığın kişilikle de yakından ilgili bir özellik olduğunu 
belirtir. Çok kişi çalışarak, araştırarak ya da rastlantı sonucu 
yeni bir düşünceye ulaşabilir; ancak ulaşmakla o düşüncenin 
kabul görmesi birbirinden ayrıdır. Yeni düşünce genellikle 
büyük bir muhalefetle karşılaşır (politikada özellikle böyledir), 
yeni görüşün sahibi eleştiri yağmuruna tutulur. Bu durumda 
gerilemek ve hatta görüşünden vazgeçmek ya da görüşünün 
arkasında durmak, onu savunmak, varsa eksiklerini tamamlayıp 
bütünsel hale getirmek, söz konusu düşüncenin doğruluk ya da 
yanlışlığından ziyade savunanın kişiliğiyle ilgilidir. 

Lenin, parti anlayışını savunurken Kautsky’ye, demokratik 
devrimde işçi sınıfının taktiği konusunda ise tarihsel deneyimlere 
ve Marx’ın bu konuda söylediklerine dayanmıştı. 1917 Şubat 
devrimi sonrasında yazılan Nisan Tezleri’nde bunların ikisi de 
artık söz konusu değildir. Başlangıçta tepki gören ve Bolşevikler 
tarafından bile zorlukla anlaşılan Nisan Tezleri’nin arkasında 
durması, onları savunması, her yeni gelişmeye göre tezlerini 
geliştirmesi gerekecektir. 

Rusya’ya dönebilmek için oldukça tehlikeli ama o günün 
koşullarında tek seçenek olan Almanya üzerinden dönüş yolunu 
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tercih etmesi de bu bağlamda değerlendirilmelidir: “Devrim 
oldu, tarihte benzeri bulunmayan bir durum ortaya çıktı, 
kimse ne yapacağını bilmiyor ve eğer en kısa zamanda oraya 
ulaşamazsam devrimin kazanımları boşa gidecek!” Lenin’in 
bu yaklaşımla düşünebilmesi, dönemin ihtiyaçlarına uygun 
görüşlere sahip olduğunu ama aynı zamanda devrime inancı ve 
kendine sağlam bir özgüveni olduğunu da göstermektedir. 

Bugünkü Devrimde İşçi Sınıfının Görevleri

Politika, mümkün olanı görmek, olanaklı olanın nasıl 
yapılabileceğini ortaya koymak, bunun için gerekli kaynakları 
harekete geçirebilmek ve sonuçta mümkün olanı gereçekleştirmek 
demektir. Lenin, Rusya’nın o günkü koşullarında iktidarın 
Bolşevikler tarafından ele geçirilebileceğine inanmaktadır. 
Bunun için mevcut durumdan iktidara kadar uzanan bir gelişme 
çizgisinin belirlenmesi gerekir. 

İktidardaki burjuvazi savaşı sürdürmekte, toprak 
devrimi ve Duma’nın toplantıya çağrılması için somut 
adım atmamaktadır. İktidar Sovyetlerle burjuvazi arasında 
paylaşılmış durumdadır. Lenin bunu “ikili iktidar” olarak 
nitelendirir. Bolşevikler Sovyetlerde azınlıktır, çoğunlukta olan 
Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler ise açık ya da dolaylı 
olarak burjuvaziyi desteklemektedirler. 

Lenin kitle önündeki ilk konuşmasında geçici hükümete 
şiddetle hücum eder ve seçeneği gösterir: “Bütün iktidar 
Sovyetlere!” Burada kastedilen Bolşeviklerin çoğunlukta olduğu 
Sovyetlerdir. Lenin, sürekli bir açıklama kampanyasıyla işçiler 
ve askerlerin geçici hükümet ve Sovyetlerdeki çoğunluğa olan 
güveninin ortadan kaldırılması gerektiğini savunur. Bolşeviklerin 
çoğunluğu kazanmasıyla bütün iktidarın Sovyetlere geçmesi, 
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aynı zamanda yeni bir devrim demektir.

“Bugünkü Rusya’da özgün olan şey, proletaryanın bilinç 
ve örgütlenme düzeyinin yetersizliğinden ötürü, iktidarı 
burjuvaziye vermiş olan devrimin birinci aşamasından, iktidarı 
proletarya ve köylülüğün yoksul katlarına devredecek olan 
ikinci aşamasına geçiştir” (Lenin, 1979: 10-11).

Böylesi bir geçiş için çözülmesi gereken önemli bir 
teorik sorun vardır: Bolşeviklerin çoğunluğu da ne yapacağını 
bilmemekte ve Lenin’in tezlerini abartılı bulmaktadır. 
Demokratik devrimini bile yapmamış bir ülkede iktidara 
yürümek... Böylesi bir yaklaşım o güne kadar Marxizmden 
öğrenilenlere ve Lenin’in 1905 Devrimi sırasında yazdığı İki 
Taktik’te savunduğu görüşlere ters gibi görünmektedir. 

Lenin, politik yaşamı önemli olaylarla dolu çok sayıda 
politik önder için tanıdık olan bir sorunla karşılaşır: Eski 
görüşlerini yeniden yorumlamak, o görüşlerin bugüne 
uymadığını açıklamak, yeni görüşlerini söylemek; kısacası eski 
görüşlerini kendisine karşı savunanları ikna etmeye çalışmak... 
Bunu yapmadan Bolşeviklerin yeni görevlere yönelmesi 
mümkün gözükmemektedir.

Demokratik Devrim Nasıl Sona Erdi?

Temel sorun şudur: Çarlık devrilmiştir ama demokratik 
devrim bırakın tamamlanmış olmayı, önemli oranda 
gerçekleşmiş olmaktan bile uzaktır. Böyle bir durumda, işçi 
sınıfı ve yoksul köylülüğün iktidarına, başka bir deyişle sosyalist 
devrime yönelmek nasıl düşünülebilir? Bu, demokratik devrimi 
atlayarak sosyalist devrime yönelmek değil midir? 

Lenin Rusya’da demokratik devrimin mevcut konumunu 
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açıklarken önce iktidar sorununa vurgu yapar: “Her devrimin 
temel sorunu, iktidar sorunudur. Bu sorun aydınlatılmadıkça 
devrimde kendi rolünü bilinçli bir biçimde oynamak ve hele 
devrimi yönetmek söz konusu olamaz” (Lenin, 1979: 16).

Devrim öncelikle iktidarın ele geçirilmesi demektir. Lenin, 
devrimci değişikliklerin ancak devlet eliyle yapılabileceğine 
inanan ihtilalciler kuşağına aittir. İçinde bulunulan somut 
durumda iktidar kime aittir? sorusu belirleyici önem taşır. 
Lenin Nisan 1917 Rusya’sında bu soruyu şöyle yanıtlar: “Şubat-
Mart 1917 devriminden önce devlet iktidarı, Rusya’da, eski bir 
sınıfa, başında Nikola Romanov’un bulunduğu feodal toprak 
soylularına aitti. Bu devrimden sonra, iktidar, başka bir sınıfa, 
yeni bir sınıfa burjuvaziye ait bulunuyor. İktidarın bir sınıftan 
ötekine geçişi, sözcüğün salt bilimsel anlamıyla olduğu kadar, 
politik ve pratik anlamıyla da bir devrimin birinci, başlıca ve 
esas belirtisidir. Burjuva devrimi ya da burjuva demokratik 
devrim, Rusya’da bu bakımdan tamamlanmıştır” (Lenin, 1979: 
23-4).

Lenin, devrimi, uygulamaları yönünden değil, iktidarın 
sınıf yapısının değişmesi olarak ele almaktadır. Burjuva 
devrimini belirleyen, burjuvazinin yerine getirdiği demokratik 
devrimle ilgili görevler değil, bu sınıfın iktidara geçmiş olmasıdır. 
Demokratik devrimin tamamlanması için bu görevlerin 
burjuvazi tarafından yerine getirilmiş olması gerekmez.

Bu sözlerinin hemen ardından Lenin, 1905’te söylediklerini 
bugün kendisine karşı savunan eski Bolşeviklere şunları 
söyler: “Şimdi, burada kendilerine ‘eski-Bolşevikler’ demekten 
hoşlanan karşı-görüşlülerden yükselen itirazları duyuyoruz: her 
zaman burjuva demokratik devrimin ancak ‘proletaryanın ve 
köylülerin devrimci demokratik iktidarı’ ile son bulabileceğini 
söylemedik mi? Tarım devrimi, ki o da burjuva demokratiktir o 
da sonuçlandı mı? Bu, tam tersine, henüz başlamamış bir olay 
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değil midir?” 

Lenin tartışmanın temelini oluşturan bu eleştiriye 
yanıt verirken önce Marx ve Engels’e başvurur, onların 
genel formüllerle her zaman alay ettiklerini, tarihsel sürecin 
her evresinin kendi koşulları içinde ayrıca incelenmeleri 
gerektiğini savunduklarını söyler. Lenin ile eski Bolşeviklerin 
tartışmasında iki taraf da Marx ve Engels’e dayanmakla 
birlikte, aynı kaynaktan hareketle birbirlerinden oldukça farklı 
sonuçlara ulaşmaktadırlar. Eski Bolşeviklerin ve ek olarak 
Lenin’in konuyla ilgili tartıştığı Kamenev’in de tezleri hiç de 
kolayca çürütülebilecek türden değildir. Marx ve Engels’in yanı 
sıra Lenin’in 1905 yılındaki görüşlerine de dayanmaktadırlar. 
Lenin’in dilinin eskisinden daha alaycı olması ve “Marx-Engels 
sizinle alay ederdi”, “burjuvazinin başvurduğu yöntemleri 
kullanıyorsunuz”, “küçük burjuva devrimciliğine acınacak 
şekilde teslim olmak” gibi ifadeleri kullanmasında, açık olarak 
karşı taraftan olmayan ama kafası karışık ve ne yapacağını 
bilemeyen, sayıca da az olmayan Bolşevik’i ikna çabası da 
önemli bir nedendir. 

Lenin’e göre, 1905 yılında İki Taktik’te savunulan “işçilerin 
ve köylülerin devrimci demokratik diktatörlüğü” gerçekleşmiştir, 
ama önceden hesaplanması mümkün olmayan karmaşık bir 
biçimde. Bu iktidarı ikili iktidarın bir tarafı, işçi ve asker vekilleri 
Sovyetleri temsil etmektedir. Bu diktatörlük kendi isteğiyle 
burjuvazinin iradesini kabul etmiş, böylece iki diktatörlüğün 
karması ortaya çıkmıştır. Yaşanılan bir geçiş dönemidir; işçilerin 
ve köylülerin devrimci demokratik diktatörlüğünden, işçilerin 
ve yoksul köylülerin iktidarına geçiş...

Yeni Devlet Tipi
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Politik mücadelede farklı görüşler arasındaki tartışmaların 
sadece görüş bazında sonuca ulaşması enderdir. Politikada 
görüşler arasındaki mücadele aynı zamanda güçler arasındaki 
mücadeledir. Güncel ortamı daha iyi tahlil ederek kendi görüşleri 
doğrultusunda ne yapılması gerektiğini daha iyi gören, daha 
iyi bir örgüte sahip olan ve onu somut hedefler doğrultusunda 
harekete geçirebilenin kazanma ihtimali diğerlerine göre daha 
yüksektir. Lenin hem geçici hükümet hem de Sovyetlerde 
çoğunluğu oluşturan Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler 
karşısında bu avantaja sahiptir. Lenin ve birlikte olduğu dar bir 
Bolşevik kadro dışında hiç kimse ne yapacağını bilmemektedir. 
geçici hükümet durumu idare etmeye çalışırken Sovyetlerdeki 
çoğunluk da ona destek olmakla yetinmekte, sıkı tartışmalar 
yürümekte ve devrim olmasına karşın savaş hala sürmekte, 
toprak devrimi yapılmamakta, açlığa karşı gerekli önlemler 
alınamamaktadır. Sonuç, hoşnutsuzluğun kaçınılmaz olarak 
büyümesidir. Olması mümkün olmayan tek gelişme, mevcut 
durumun devam etmesidir. 

Lenin, başlangıçtan itibaren ikili iktidarın uzun 
süremeyeceğini söylemiş, mevcut durumun açık bir analizini 
yapmış ve hedefler belirlemiştir. O zamanki adıyla sosyal 
demokratlar arasında başka hiçbir grubun bu kadar açık seçik 
görüşleri yoktur. Genel bir kararsızlık ortamında açık görüşlere 
sahip olan, kararlı davranan ve başlangıçta az olsalar bile gittikçe 
güçlenen yandaşlarını da seferber edebilen kazanacaktır. 

Politik mücadelede zeka, bilgi ve tecrübenin yanı sıra 
kişiliğin de büyük önem taşıdığı burada açıkça görülüyor. 
Lenin, kendisine Plehanov ve Kamenev gibi tanınmış sosyal 
demokratların yanı sıra eski Bolşevikler tarafından da 
yöneltilen “anarşist”, “komplocu”, “görüşleri kabul edilemez” ya 
da “sayıklıyor” gibi belirlemeler karşısında küçük bir tereddüde 
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bile düşse, olayların oldukça hızlı geliştiği 1917 Rusya’sında 
gelişmeler daha farklı olabilirdi. 

Lenin, “işçiler ve köylülerin devrimci demokratik 
diktatörlüğü”nün eskiye ait olduğu, aşıldığına kanıt olarak 
Rusya’da yeni tipte bir devletin ortaya çıkmasını da gösterir. Bu 
devlet, Marx’ın Paris Komünü’nde ortaya çıktığını söylediği yeni 
tip bir devlet, “devlet olmayan devlettir.” 

Bu devlette halk parlamento ya da benzeri herhangi bir 
organın kararı olmadan harekete geçmiş ve kendi organlarını 
oluşturmuştur. Halktan ayrı bir polis ve ordu yoktur, bunların 
yerini halkın silahlanması almıştır. Görevden alınamaz ve 
halktan ayrı bir memurlar topluluğunun yerini seçimle işbaşına 
gelen, her an görevinden alınabilen ve en fazla kalifiye bir 
işçinin maaşını alabilen memurlar almıştır. 

Lenin, Devlet ve İhtilal’de konu üzerinde daha ayrıntılı 
duracaktır. 1917 nisanında önemli olan, devrimin böyle bir 
devlet tipini ortaya çıkardığının, bunun da burjuva parlamenter 
düzenden daha ileri bir aşamayı temsil ettiğinin gösterilmesidir. 
Burjuva demokratik devrim bitmiştir, bunun göstergelerinden 
bir tanesi de parlamenter cumhuriyetten daha ileri aşamayı 
temsil eden halk organlarının kurulmuş olmasıdır.

Yeni Bir Parti

Lenin, Marxist olduklarını, kendilerini Marx ve Engels’in 
yaptıkları gibi komünist partisi olarak ilan etmeleri gerektiğini 
belirtir. Komünist Manifesto İkinci Enternasyonal tarafından 
“emperyalist savaşta vatan savunması” ve “Marxist devlet 
teorisi” yönlerinden çarpıtılmıştır. Marx ve Engels “sosyal 
demokrat” adlandırmasını, demokrasi aynı zamanda bir devlet 
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biçimi olduğu ve Marxistlerin sonuçta her türlü devlete karşı 
olmaları nedeniyle yanlış bulmalarına rağmen, işçi hareketinin 
içinde bulunduğu zayıf durum nedeniyle kabullenmişlerdir. 
Uluslar arası işçi hareketindeki büyük ayrışma ve Rusya’da 
devrim nedeniyle artık böylesi bir durum söz konusu değildir; 
bu nedenle parti, kendisini, son amaç olan komünizmle 
ilişkilendirerek “komünist partisi” adını almalıdır (Lenin, 1979: 
71-72).

Rusya’da demokratik devrimin özgün bir içerikte 
gerçekleşmesi ve sosyalist devrimin yakınlaşması, Lenin’i 
artık burjuvazinin yanında yer aldıklarını savunduğu İkinci 
Enternasyonal ve onun Rusya’daki uzantılarıyla açık bir 
ayrışmaya götürmektedir. Aksi durumda, partinin adının sosyal 
demokrat olarak sürmesinde olduğu gibi, halkın aldatılması 
kolaylaşacaktır. 

Burada teori ile pratik arasındaki birlik ilişkisinin koşullara 
göre değişen bir ilişki olduğu görülüyor. Bu birlik, şekillenmiş 
teorinin hayata geçirilmesinden ibaret değildir ya da böyle 
bir durum ancak teorinin pratiğe geçirilmesinin başlangıç 
döneminde geçerlidir. Teori pratikleştikçe değişir; teorinin 
yeni yorumları, eskiden geride kalmış bazı saptamaların önem 
kazanması gibi gelişmeler gerçekleşir. Pratik de teoriyi artan 
oranda şekillendirmeye başlar. Bu nedenle uygulanamayan 
bir teori aynı zamanda eksik bir teoridir. Rusya’da devrim 
olmasaydı, Marx ve Engels’in partinin adı konusundaki 
saptamalarının gündeme gelmemesi kuvvetle muhtemeldi. 
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Ekime Doğru

Bolşevikler Petrograd ve Moskova Sovyetlerinde çoğunluğu 
kazandılar. Savaş sürüyor, köylüye toprak dağıtımında hiçbir 
gelişme görülmüyor, Sovyetlerde Menşevik ve sosyalist 
devrimcilerin bir kesiminin kararsızlığı sürüyordu. 

Lenin Bolşeviklerin iktidarı alması gerektiğini şöyle 
açıklar: “İktidarı alabilirler, çünkü iki başkent halkının devrimci 
öğelerinin etkin çoğunluğu, yığınları arkalarından sürüklemek, 
düşmanın direncini kırmak, onu yok etmek için, iktidarı ele 
geçirmek ve onu elinde tutmak için, iki başkent halkının etkili 
devrimci öğelerinin çoğunluğu yeterlidir. Çünkü Bolşevikler, 
hemen demokratik bir barış önererek, toprağı hemen köylülere 
vererek, Kerenski tarafından ayaklar altına alınmış ve yok 
edilmiş demokratik kurum ve özgürlükleri yeniden kurarak 
kimsenin deviremeyeceği bir hükümet kuracaklardır” (Lenin, 
1979: 153).

Lenin, Rusya gibi büyük bir ülkede iki kentte iktidarı 
ele geçirmenin ülke çapında iktidara gelmek için yeteceği 
görüşündedir. Köylüye hemen toprak dağıtılması, onların 
Bolşeviklerin iktidarını -en azından bir süre için- desteklemesine 
yol açacaktır.

Burada önceden benzeri görülmemiş ve düşünülmemiş 
bir devrim söz konusudur: İki büyük kentte sosyalist devrim, 
ülkenin geniş bir bölümünde ise demokratik devrim. Ekim 
devrimini demokratik görevleri de yerine getiren sosyalist bir 
devrim olarak nitelendirmek de kolay değildir, çünkü ülke 
nüfusunun büyük bölümü Ekim 1917’de esas olarak savaşın 
sona ermesi ve toprak devriminden ötesini yaşamayacaktır. 
Burjuvazinin iktidarının sona erdirildiği iki büyük kent ise en 
azından başlangıçta ülke çapında belirleyici durumdadır. Bu 
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iki kentin aynı konumunu sürdürüp sürdüremeyeceği, Paris 
Komünü’nde olduğu gibi ülkenin küçük bir bölümünde iktidarı 
alan işçilerin ülke genelinde yalnız kalıp kalmayacağı 1918 
yazında kırlarda da başlayan sosyalist devrimin ne oranda 
gelişeceğine bağlı olacaktır. 

 Lenin’in Ekim devriminin hemen öncesinde ve sonrasında 
yazdığı iki kitap, devlet teorisi ve sosyalizm yönlerinden bu 
devrim ile hayata geçirilmesi gerekenleri ve beklentileri ortaya 
koyar.
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YEDİNCİ BÖLÜM

Devlet ve Devrim

Marx-Engels ve Lenin’de işçi sınıfının burjuvaziyi 
devirerek iktidarı ele geçirmesi ve kapitalizmden komünizme 
geçiş dönemi boyunca ilerleyerek son hedefe (komünizme) 
ulaşması ancak devletin ele geçirilmesi ve dönüştürülmesiyle 
mümkün olabilir. Bu nedenle, yarı feodalizm ve/veya kapitalizm 
koşullarında yaşayan işçilerin ve köylülerin bulundukları 
konumdan komünizme kadar geçirecekleri süreç “devletin 
evrimi teorisi” olarak da ele alınabilir. Burjuva ya da yarı feodal 
devletle mücadele, devlet aygıtının parçalanması, yerine yeni 
bir devletin (proletarya diktatörlüğü) kurulması ve bu devletin 
sönümlenmesi. Bu aşamalar; sömürücü sınıfın tahakkümü 
altında mücadele, devrim, kapitalizmden komünizme geçiş 
dönemi ve komünizm olarak da adlandırılabilir. 

Parti ve devlet teorileri Leninizmin iki eksenini oluşturur. 
Geriye kalanı kısaca işçi sınıfı partisi aracılığıyla iktidarın ele 
geçirilmesi ve kapitalizmden komünizme geçiş için koşullara 
göre uygulanması gereken uygun taktikler olarak da adlandırmak 
mümkündür. Hal böyle iken, Marxist devlet teorisinin 1960’lı 
yıllara kadar pek az gelişmesi ve devlet teorisi adına Marx’ın Paris 
komünü üzerine söylediklerinin tekrarlanmakla yetinilmesi 
açıklama gerektiren bir durumdur. Birazdan ele alınacağı gibi, 
Marxizm’in gelişmiş bir devlet teorisine ihtiyaç duymaması ve 
Lenin’in de bu çizgiyi sürdürmesi olası bir açıklama olarak öne 
sürülebilir.
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Emperyalist Burjuvaziyi ve Devleti Desteklemenin 
Özdeşliği

Emperyalist yeniden paylaşım savaşında kendi 
ülkesinin burjuvazisini destekleyen Kautsky, Plehanov ve 
İkinci Enternasyonal’in öteki kişi ve kurumlarıyla tartışmanın 
kısa sürede “Marxist devlet anlayışı”na gelmesi neredeyse 
kaçınılmazdır. Savaşta burjuvaziyi desteklemek aynı zamanda 
devleti de desteklemek demektir. Savaş, hele de büyük devletler 
arasındaki savaş, devletin bütün etkinliğini artırmadan, 
bütün işlevlerini devreye sokmadan yürütülemez. Devlet, 
savaş ihtiyaçları nedeniyle ekonominin değişik alanlarına el 
koyar, toplumda yeni düzenlemeler yapar, üretimi savaşın 
ihtiyaçlarına göre düzenler, çok sayıda insanı silah altına alır; 
kısaca toplumu büyük oranda militarize eder. Böyle bir dönemde 
mevcut devletin özellikleri hakkındaki yanılgılara, devleti başka 
türlü göstermeye, sosyal demokratların onunla mücadelesini 
–Marxizm adına- tanınmayacak duruma getirmeye karşı 
mücadele, hele de bu durum uluslar arası sosyal demokrasi 
içinde çoğunluğu sağlamış ise, büyük önem taşır. 

Lenin, Devlet ve İhtilal’in önsözünde şunları söyler: 
“Çalışan yığınları, genel olarak burjuvazinin, özel olarak 
emperyalist burjuvazinin baskısından kurtarma savaşımı, 
‘devlet’ üzerindeki oportünist önyargılara karşı bir savaşım 
olmaksızın, olanaksızdır”

Devlet ve İhtilal’de yürütülen “devlet” tartışması, 
Marxistler arasındaki bir tartışmadır. Buna kendisini “Marxist 
olarak tanımlayanlar” arasındaki tartışma demek daha doğru 
olur. Devlet ve İhtilal, “Marxizmin çarpıtılmasına karşı” kaleme 
alınmıştır.

“Öğretinin devrimci yanı ve devrimci ruhu unutuluyor, 
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siliniyor ve değiştiriliyor. Burjuvazi için kabul edilebilir ya da 
öyle görünen şeyler, ön plana çıkarılıyor ve övülüyor. Bugün 
bütün sosyal-şovenler, -gülmeyin!- ‘Marxist’tirler. (...) Bu 
durum karşısında, Marxizmin çarpıtılmalarının bu görülmemiş 
yayılışı karşısında, görevimiz, her şeyden önce, Marx’ın devlet 
üzerindeki öğretisini yeniden kurmaktır” (Lenin, 1978: 13-14).

Kapitalizmden Komünizme Devletin Değişimi
ya da Devlet Hakkında Genel Düşünceler

Lenin, Marxizmin devletle ilgili genel görüşünü başlıca 
iki yapıta dayandırır: İlki, Marx’ın Louis Bonaparte’ın 18. 
Brumaire’i ve Paris Komünü ile ilgili öteki yazılarıdır. Marx, 
Engels ile birlikte Komünist Manifesto’nun Paris Komünü’nden 
sonraki bir baskısının önsözünde burjuva devletle ilgili olarak 
düşüncelerinde ortaya çıkan değişikliği belirtirler. 

İkincisi, Engels’in Ailenin, Özel mülkiyetin ve Devletin 
Kökeni adlı kitabıdır. 

 Marx’ın Paris Komünü ile ilgili değerlendirmesi ve 
Engels’in söz konusu yapıtı sonraki yıllarda hayli eleştirilmiş 
olmakla birlikte Lenin her ikisinin de devletle ilgili görüşlerini 
hareket noktası olarak alır. Marx ve Engels’in devlet ile ilgili 
görüşlerinin eleştirisi esas olarak Lenin’den sonraki yıllarda 
ifade edilmişlerdir. Sosyal bilimlerin görece yeni kuruldukları, 
Marx ve Engels’in söz konusu yapıtlarının üzerinden henüz 
fazla zaman geçmemiş olması, 20. yüzyıl başında bu yapıtların 
Marxistler tarafından eleştirisiz olarak kabul edilmesini 
getirmiştir. Lenin ile karşıtları -özellikle Kautsky- arasındaki 
tartışmanın esası Marx ve Engels’in devlet ile ilgili görüşlerinin 
yorumlanması üzerinedir. Her iki tarafın da bu görüşlere 
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herhangi bir eleştirisi söz konusu değildir.

Lenin, Marx ve Engels’ten konuyla ilgili alıntılar yaptıktan 
sonra şu saptamayı yapar: “Marx’a göre devlet, bir sınıf 
egemenliği organı, bir sınıfın bir başka sınıf üzerindeki baskı 
organıdır; sınıflar arasındaki çatışmayı hafifleterek, bu baskıyı 
yasallaştırıp pekiştiren bir ‘düzen’in kurulmasıdır” (Lenin, 1978: 
59).

Sınıflı toplumlarda devletin çeşitli biçimleri vardır. Burjuva 
toplumunda işçilerin sınıf savaşının gelişmesi için en uygun 
olanı demokratik cumhuriyettir. “Demokratik cumhuriyet 
kapitalizmin olanaklı en iyi politik biçimidir.” Genel oy hakkı 
vardır, parlamento seçimleri düzenli olarak yapılır ve halk 
ilerideki birkaç yılda bu sömürü düzeninde kendisini kimlerin 
temsil edeceğine karar vermek için sandık başına çağrılır. Ancak 
demokratik cumhuriyette bile “halkın nasibi ücretli kölelikten 
başka bir şey değildir.” 

Bir sınıfın başka bir sınıf üzerindeki baskı organı olan ve 
demokratik cumhuriyette de bu özelliğini koruyan devlet bu 
işlevini nasıl yerine getirir?

Lenin, Marx’ın Paris Komünü üzerine yazdıklarından 
uzun alıntılar yaparak devletin öncelikle polis-ordu-bürokrasi 
olduğunu açıklar. Polis, ordu ve bürokrasi toplumun üzerinde 
yer alır ve çoğunluktan ayrı bir kesimi oluşturur. Bu kesimin 
toplumun çoğunluğundan ayrı özel bir güç olma özelliğine 
son verilmesi, devletin devlet olmayan bir aygıt durumuna 
dönüşmesine yol açar. 

Marx-Engels ve onların izleyicisi olan Lenin’deki devlet 
tanımının silahlı güç ve onunla yakın ilişki içindeki devlet 
memurlarına indirgendiğini görüyoruz. Bu, o dönem yaygın 
olan bir indirgemedir. Devleti devlet yapan başlıca özellik, 
zor kullanma tekeline sahip olmasıdır. Ulusal devletin -belirli 
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yani ulusal sınırlar içinde- zor kullanma tekeli vardır. Bu tekel 
ortadan kalktığında, başka bir deyişle ulusal sınırlar içindeki 
başka güçler de zor kullanmaya başladıklarında, ulusal ya da 
kapitalist düzendeki burjuva devlet de işlevini kaybetmeye, 
parçalanmaya başlar.  

Rusya’da yaşanan ikili iktidar döneminde devletin zor 
kullanma tekeli kalmamıştır. Geçici Hükümet kendisine sadık 
ordu ve polis birlikleriyle bazı zor kullanma araçlarını elinde 
tutsa bile, karşısında sovyetlere bağlı zor kullanma araçları 
vardır. İkili iktidar ya da uzun süren bir iç savaş hakim sınıfın 
zor kullanma tekelinin de ortadan kalkması anlamına gelir. 

Burada önemli olan, devletin esas olarak zor kullanma 
tekeline indirgenemeyeceği ve başka önemli işlevlerinin de 
bulunduğudur. Bu yüzeysel devlet tanımı burjuva devletinin 
yıkılması, yerini işçi sınıfı devletinin alması ve kapitalizmden 
komünizme geçiş sürecinde devletin giderek sönmesi 
konularında daha da önem kazanacaktır.

Burjuva Devletinin Yıkılması

Marx, zora dayanan devrimin gerekliliğini savunur. ABD 
ve İngiltere gibi bürokrasinin yeterince gelişmemiş olduğu 
ülkelerde devrimin barışçı gelişme olanağı mevcut olduğunu 
saptar. Lenin’e göre ise, bu saptama geçmişe aittir. Emperyalist 
dönemde askeri ve bürokratik aygıtın olağanüstü gelişmesi 
sonucu devrimin barışçı gelişmesi olanağı artık kalmamıştır.

Lenin’in, Marx-Engels’in devlet teorisinde yaptığı tek 
değişiklik budur: Artık hiçbir ülkede devrimin barışçı gelişme 
olanağı kalmamıştır. Lenin, Marx-Engels tarafından Komünist 
Manifesto’nun 1872 tarihli yeni bir Almanca baskısına 
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yazılmış önsöze büyük önem verir. Marx-Engels, burada, Paris 
Komünü’nden çıkardıkları sonucu ifade ederek, Manifesto’da 
bu konuda değişiklik yapılması gerektiğini belirtirler. “Paris 
Komünü, özellikle bir şeyi, ‘işçi sınıfının hazır bir devlet 
makinesini ele geçirip onu kendi hesabına kullanmakla 
yetinemeyeğini’ tanıtlamıştır” (Lenin, 1978: 52).

Komün sürekli orduyu ortadan kaldırır; polis, politik 
niteliklerinden yoksun bırakılır ve Komün’ün sorumlu ve 
her an görevden alınabilir bir kolu durumuna dönüştürülür. 
“Yönetimin bütün öteki kollarındaki memurlar için de aynı şey 
oldu.” Kamu görevi, işçi ücreti karşılığı yapılır duruma getirildi.

 Marx-Engels ve daha sonra Lenin Komün’ün bu 
uygulamasını “burjuva devlet aygıtının parçalanması” olarak 
değerlendirirler ve bunu devrimin olmazsa olmaz koşulu olarak 
değerlendirirler. “... önceki bütün devrimler devlet makinesini 
yetkinleştirmişler, güçlendirmişlerdir; oysa, onu kırmak, 
yıkmak gerekir. Marxist devlet öğretisindeki en önemli, en özsel 
şey, işte bu sonuçtur. Ve egemen resmi sosyal-demokrat partiler 
tarafından yalnızca büsbütün unutulmak’la kalmayıp, ayrıca II. 
Enternasyonal’in en gözde teorisyeni Karl Kautsky tarafından 
açıkça çarpıtılmış da olan, işte bu özsel şeydir” (Lenin, 1978: 41-
42).

Devrimin yapacağı önde gelen işlerden bir tanesi 
burjuva devletini yıkmak; bunun için orduyu dağıtmak, polisi 
dönüştürmek, bürokrasiyi yeniden düzenlemek ve yıkılan 
devletin yerine kendi devletini kurmaktır. Bu yeni devlet; 
ordunun yerine halk milisinin geçirilmesi, polis ve bürokrasinin 
geriye kalan kesimlerinin halk organlarına dönüştürülerek 
halkın denetimine verilmesidir.

Lenin için “burjuva devletinin dönüştürülmesi” ya da “işçi 
sınıfının ve halkın işine yarar duruma getirilmesi” söz konusu 
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değildir; devlet makinesinin parçalanması gerekir. Böylece 
nüfusun çoğunluğu üzerindeki baskı fonksiyonunu yitiren 
devlet, devlet olmaktan çıkar; devlet olmayan devlet ya da yarı 
devlet durumuna gelir. 

Burada Marxizmin (daha sonra Marxizm-leninizmin) 
neden gelişmiş bir devlet teorisine ihtiyaç duymadığı 
ortaya çıkıyor. Marxist devlet teorisinin 1960’lı yıllara kadar 
geliştirilmemiş olması konunun ihmal edilmesinin sonucu 
değil, Marxizmin bu alanda gelişmiş bir teoriye ihtiyaç 
duymaması nedeniyledir. Devrimin önde gelen amacı burjuva 
devlet yapısının parçalanmasıdır; bunun ardından oluşan 
yapı ise artık devlet olarak adlandırılamaz. Bu durumda devlet 
teorisinin geliştirilmesine de ihtiyaç kalmaz. Bu nedenle, 
Marxizmin hemen her alanında, parti teorisinden demokratik 
devrime, işçilerle köylülerin ittifakından emperyalizm teorisine 
kadar çağın (emperyalizmin) gereklerine uygun değişiklikler 
yapan Lenin, Marxizmin devlet teorisini –küçük bir değişiklik 
dışında- aynen benimsemiştir. 

Bu teorinin geliştirilmesi için 1960’lı yılları beklemek 
gerekecektir.

Proletarya Diktatörlüğü ve Devletin Sönümlenmesi

 

“Proletarya, politik üstünlüğünden, sermayeyi 
burjuvaziden dilim dilim koparıp almak için, bütün araçlarını 
devletin, yani egemen sınıf olarak örgütlenmiş proletaryanın 
elinde toplamak ve olabildiğince hızla, üretici güçlerin miktarını 
artırmak için yararlanacaktır.”

Louis Bonaparte’ın 18. Brumairei’inden yapılan bu 
alıntının ardından Lenin şunları belirtir: “Burada, Marxizmin 
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devlet konusundaki en ilginç ve en önemli düşünlerinden biri, 
(Marx ve Engels’in Paris Komünü’nden sonra dile getirecekleri 
gibi) ‘proletarya diktatorası’ düşü formüle edilmiş bulunuyor. 
Gene burada, son derece ilginç ve Marxizmin ‘unutulmuş 
sözleri’ arasında olan bir devlet tanımı buluyoruz: ‘Devlet, yani 
egemen sınıf olarak örgütlenmiş proletarya’” (Lenin, 1978: 36).

İşçi sınıfına şu veya bu özellikteki bir burjuva devlet değil, 
başka bir devlet gerekir. Bu devlet de ancak burjuva devletin 
parçalanması ve yerini egemen sınıf olarak örgütlenmiş işçi 
sınıfının devletinin almasıyla mümkündür. İşçi sınıfının devlete 
ihtiyacı vardır ve bu saptama Marxistlerle anarşistler arasındaki 
önemli ayrım noktalarından bir tanesidir. Anarşistlere göre 
devlet devrimden sonra hemen ortadan kaldırılmalıdır, 
Marxistlere göre devlet süreç içinde sönümlenecektir. Devletin, 
devrimden sonra ortadan kaldırılmaya yönelinmesi yanlıştır.

İşçi sınıfı devrimden sonra devlete neden ihtiyaç 
duymaktadır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, burada söz konusu olan 
devlet, burjuvazinin devleti değildir. Bu devlet parçalanacak 
(ordu dağıtılarak yerine halk milisi kurulacak, polis ve bürokrasi 
komün veya sovyet iktidarının araçları haline getirilecek) ve 
yeniden oluşturulacaktır. Devletin “bir sınıf egemenliği organı”, 
“bir sınıfın başka bir sınıf üzerindeki baskı organı” olma işlevi 
sürecektir; şu farkla ki, bu kez söz konusu olan, burjuva devleti 
(ve önceki devlet tiplerinde olduğu gibi) azınlığın çoğunluk 
üzerinde baskı uygulaması değildir. Bu kez söz konusu olan, 
nüfusun çoğunluğunu temsil eden işçi sınıfı ve müttefiklerinin 
azınlık (burjuvazi ve yandaşları) üzerinde baskı uygulamasıdır. 

Konuyla ilgili olarak Lenin, Engels’ten aşağıdaki sözleri 
aktarır: “Marx ve Engels’in yapıtlarında bulduğumuz devletle 
ilgili en dikkate değer düşüncelerden biri –eğer en dikkate 
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değeri değilse- Engels’in Bebel’e yazdığı, 18-22 Mart 1878 tarihli 
mektubun aşağıdaki parçasındadır. (...) ‘(...) Devlet, proletaryanın, 
düşmanlarına karşı kuvvete dayanarak baskıyı örgütlemek için, 
savaşımda, devrimde kullanmak zorunda bulunduğu geçici bir 
kurumdan başka bir şey olmadığına göre...’” (Lenin, 1978: 87).

İşçi sınıfı ve müttefiklerinin iktidarı burjuvazi ve 
yandaşlarına karşı, onları mülksüzleştirmek, devrim 
saflarındaki sallantılı unsurların direncini kırmak ve toplumu 
yeniden örgütlemek için devleti kullanacaklardır. Buradaki 
devlet artık başka bir devlettir, devlet olmayan devlettir. Lenin, 
Komün örneği ile benzerlik kurar:

“Komün, artık nüfusun çoğunluğunu değil, bir azınlığı 
(sömürücüleri) ezmesi gerektiği ölçüde, devlet olmaktan 
çıkıyordu; burjuva devlet makinesi parçalanmıştı; özel bir 
bastırma gücü yerine, sahneye halk kalabalığının kendisi 
giriyordu. Bütün bunlar, sözcüğün gerçek anlamında devlete 
aykırı şeylerdir” (Lenin, 1978: 89).

Kapitalizmden çıkmış haliyle, onun özelliklerini belirli 
oranda bünyesinde toplayan komünist toplumun ilk aşaması 
(Lenin bunu sosyalizm olarak da adlandırır) burjuva hukukunun 
tamamen değil, bir oranda kalkmasıyla karakterize olur. 
Üretim araçlarında özel mülkiyet yoktur ama, burjuva hukuku 
“ürünlerin bölüşümü ve çalışmanın toplum üyeleri arasındaki 
dağılımının düzenleyicisi olmak bakımından yürürlükte kalır”. 

“Bir yandan üretim araçlarının ortaklaşa mülkiyetini 
korurken, bir yandan da emek eşitliğini ve ürünlerin 
bölüşümündeki eşitliği korumakla yükümlü bir devletin 
zorunluluğu, bu nedenle sürer” (Lenin, 1978: 89). Üretimin 
gelişmesi, artık ezilecek, bastırılacak bir sınıfın bulunmaması 
ve insanların da toplum içinde uyumlu olarak birlikte yaşamaya 
alışmalarıyla devlet olmayan devletin de işlevi kalmaz ve devlet 
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söner.

“‘Devlet söner’ deyimi, çok başarılı bir deyimdir, 
çünkü, aynı zamanda sürecin hem kertelilik ve hem de 
kendiliğindenliğini dile getirir. Böyle bir sonuca ancak alışkanlık 
yol açabilir ve kuşkusuz o yol açacaktır, çünkü sömürü 
olmadığı, öfke uyandıran, hoşnutsuzluk ve başkaldırmaya yol 
açan, baskıyı gerektiren hiçbir şey olmadığı zaman, insanların, 
toplum biçiminde yaşamanın zorunlu kurallarına uymaya ne 
büyük bir kolaylıkla alıştıklarını çevremizde binlerce ve binlerce 
kez görüyoruz” (Lenin, 1978: 119).

Devlet Konusu ve Uluslararası Sosyal Demokraside 
Safların Ayrışması

Lenin ile Kautsky, Plehanov ve uluslar arası sosyal 
demokrasinin öteki önde gelenleri arasında devlet üzerine 
polemik başlıca üç noktada yoğunlaşır: Birincisi; Parlamentarizm 
eleştirisidir. İşçi sınıfı devleti parlamentarizmin aşılmasını 
temsil eder. Lenin’in Marx’tan yaptığı alıntıyla: “Komün, 
parlamenter bir örgüt değil, aynı zamanda hem yürütmeci hem 
de yasamacı, hareketli bir gövde olmak zorundaydı” (Lenin, 
1978: 62).

İşçi sınıfı devleti, yasama ve yürütmenin birliğini içerir. Bu 
birlik kaçınılmaz olarak yargıyı da bünyesine alacaktır. Burada 
burjuva cumhuriyetindeki kuvvetler ayrılığı prensibi değil, 
bunların birlikteliği söz konusudur. Parlamentarizm, genel oy 
hakkı vasıtasıyla halkın yönetici sınıftan kimlerin kendisini 
belirli bir dönem için temsil edeceğine karar verme hakkıdır 
ve Lenin’e göre, Marx’ın bu parlamentarizm eleştirisi sosyal 
şovenizm tarafından unutturulmuştur.
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İkincisi: Burjuvazinin devleti işçi sınıfının devletine şu 
veya bu şekilde dönüşmez; bu nedenle devrimin önde gelen 
görevi, bu devleti parçalamaktır. 

Üçüncüsü: Proletarya diktatörlüğüdür. Sosyal şovenizm, 
Marx’ın öğretisinin özünü sınıflar savaşımı olarak görür. Lenin’e 
göre bu doğru değildir. Sınıflar savaşımı öğretisi Marx’tan önce 
burjuvazi tarafından ortaya konulmuştur ve liberal burjuvazi 
bile sınıflar savaşının varlığını yadsımaz. 

“Marxizmi sınıflar savaşımı öğretisine indirgemek, onun 
kolunu kanadını kırpmak, bozmak, onu burjuvazi için kabul 
edilebilir bir şeye indirgemek demektir. Sınıflar savaşımının 
kabulünü, proletarya diktatorasının kabulüne dek genişleten 
kişi bir Marxisttir ancak. Marxisti bayağı küçük (ve büyük) 
burjuvadan temelden ayırt eden şey, işte budur. Marxizmin 
gerçekten anlaşılıp kabul edildiğini, işte bu denektaşı ile 
sınamak gerekir” (Lenin, 1978: 49). Lenin’in uluslar arası sosyal 
demokrasinin başlıca teorisyeni sayılan Kautsky ile polemiği 
Proletar Devrim ve Dönek Kautsky kitabında da sürecektir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

Proletar Devrim ve Dönek Kautsky

Ekim 1917’de Rusya’da sosyalist devrim gerçekleşir. 
Lenin’in devrim sonrasındaki çeşitli yazılarında anlatacağı gibi, 
“devrimden başka yol kalmamıştır”. İşçiler ve köylülerin başlıca 
iki talebi vardır: Savaşın sona erdirilmesi ve toprak devrimi. Her 
ikisinin de bu hükümet tarafından yapılamayacağı fazlasıyla 
ortaya çıkmış durumdadır. İktidarın, sadece işçilerin ve asker 
üniforması altındaki yoksul köylülerin eline geçmesi savaşı 
sona erdirebilir ve toprak devrimini gerçekleştirebilirdi.

Avrupa’da savaşta yaşanan büyük insan kayıpları ve 
ekonomik sıkıntılar devrimci bir durum yaratmıştı. Rusya’da 
devrim Avrupa ülkelerindeki işçiler ve askerler için açık 
bir örnekti ve buradan hareketle huzursuzluklar artmaya, 
ayaklanma girişimleri ortaya çıkmaya başladı. Kautsky, Avrupa 
ülkelerinde en fazla tanınan Marxist teorisyendi ve Lenin’e 
göre işçi devriminin temel sorunu olan proletarya diktatörlüğü 
konusundaki yanlış görüşlerinin ayrıntılı eleştirisi yaşanılan 
dönemde büyük önem taşıyordu. 

“Kautsky’nin broşüründe incelediği temel sorun, proleter 
devrimin temel içeriği, yani: proletarya diktatorası sorunudur. 
Bütün ülkeler, hele ileri ülkeler, hele savaşan ülkeler için, hele 
şu anda çok büyük önem taşıyan bir sorun. Abartmasız denebilir 
ki, tüm proleter sınıf savaşımının baş sorunu budur” (Lenin, 
1979: 12-13).
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Proletarya Diktatörlüğü

Lenin, Kautsky’nin 1918’de yayınlanan Proletarya 
Diktatorası adlı broşürünü eleştirirken sık sık gereksizliğe 
kaçacak ölçüde saldırgan bir dil kullanır. Bu dil ile söylediklerine 
ayrı bir güç katmak, Kautsky’nin özellikle Alman işçi sınıfı 
içinde yılların birikimiyle oluşmuş büyük etkisine olabildiğince 
hızlı darbe indirmek istemektedir. Koşullar uygundur, Ekim 
Devrimi’nin uluslar arası alanda büyük prestiji vardır ve özellikle 
Almanya’da her an işçilerin ayaklanması beklenmektedir. 

Kautsky görüşlerini Bolşevikler ile Bolşevik olmayanlar 
arasındaki ayrım temelinde şekillendirir. O’na göre, bu ayrımın 
temelinde demokratik yöntem ile diktatörlük yöntemi arasındaki 
farklılık yatmaktadır. Bolşevik olmayan sosyalistler çoğunluğu 
ikna etmeyi esas aldıklarından diktatörlüğe ihtiyaçları yoktur; 
karşı taraf ise şiddeti esas almaktadır. Hemen anlaşılacağı gibi, 
kitap, huzursuzluğu iyice artmış olan işçilere ve halka izlemeleri 
gereken yöntemi göstermektedir: çoğunluğu ikna etmek.

Bolşevikler ise, Ekim Devrimi’nden sonra toplanan Kurucu 
Meclis’i eski güçler dengesini yansıttığı ve Sovyetlere göre daha 
geri bir demokrasiyi temsil ettiği gerekçesiyle dağıtmışlardır. 
Kautsky, ek olarak, devrim sonrası Rusya’sında burjuvaların oy 
hakkından mahrum edilmesini de eleştirir.

Lenin’in yanıtı büyük oranda proletarya diktatörlüğü 
konusunu işler: “Diktatora, doğrudan doğruya zora dayanan 
ve hiçbir yasa ile bağlı olmayan bir iktidardır. Proletaryanın 
devrimci diktatorası, proletaryanın burjuvazi üzerinde 
uyguladığı, zor aracıyla kazanılıp sürdürülen, hiçbir yasa ile 
bağlı olmayan bir iktidardır” (Lenin, 1979:19).

Sınıf düşmanına karşı kullanılacak zorun kuralı yoktur, 
onun direnişini kırmak için ne gerekiyorsa o yapılır. Şiddet, 
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burada, sorunları ortadan kaldırmanın önemli bir yolu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Sorunu kendilerinde temsil edenler 
kalmayınca sorun da kalmaz sanılıyor; gerçekte ise böyle değildir. 
Proletarya iktidarı için sorun olan bütün insanlar ortadan 
kaldırılabilse bile, onları ortaya çıkaran kültür değişik yollardan 
kendisini sürdürür. Eski sorun yaratan insanların yerine daha 
az sorun olan ama gerçekte öncekilerden de çok farklı olmayan 
başkaları gelir. Lenin’in proletarya diktatörlüğü tanımı, Marx’tan 
beri gelen devletin yüzeysel değerlendirilmesiyle yakından 
ilgilidir. Bu anlayışa göre, devlet sonuçta ezilen sınıf üzerindeki 
zor aygıtıdır; bu nedenle, silahlı güçlerin ve bürokrasinin geri 
kalan kısmının dağıtılması ve yeniden oluşturulması, hakim 
sınıfın (bu durumda burjuvazinin) gücünü kırar. Proletarya 
diktatörlüğünün öncelikli ya da kısa vadeli işlevi böyledir. Bu 
diktatörlüğün bir de uzun vadeli işlevi vardır.

Lenin, Kautsky’nin “çoğunluğa sahip olunduğu zaman 
diktatora neye yarar?” sorusunu Marx ve Engels’e gönderme 
yaparak şöyle yanıtlar: “Burjuvazinin direncini kırmaya yarar; 
gericilerde korku uyandırmaya yarar; silahlı halkın burjuvaziye 
karşı otoritesini koruyup sürdürmeye yarar; proletaryanın 
düşmanlarını zorla bastırabilmesine yarar” (Lenin, 1979: 40).

Lenin, sorunu proletarya diktatörlüğünün ilk döneminde 
burjuvazinin bastırılmasıyla sınırlı görmez. “Tek başına 
mülksüzleştirme (kamulaştırma), hukuksal ya da siyasal 
bir eylem olarak, sorunu çözmekten uzaktır” der. Onların 
yönetiminin yerine seçenek bir yönetimi oturtabilmek gerekir, 
bu da hiç kolay bir iş değildir. Onların yıllar içinde oluşmuş 
büyük bir yönetim tecrübesi, ilişkileri vardır. Burjuvazi, bu 
nedenle, görünürde hiçbir gücü kalmamış olsa bile, gerçekte 
önemli bir güce sahip olmaya devam eder. Devrimin tek ülkede 
gerçekleştiği ve bu ülkenin kapitalist ülkeler okyanusunda 
yalnız başına kaldığı bir durumda iktidarı kaybetmiş olan 
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burjuvazi  –geniş uluslar arası ilişkileri sayesinde- daha da büyük 
bir güce sahiptir. Bu nedenle proletarya diktatörlüğü devrimin 
ilk dönemlerine ait değildir, bütün bir tarihsel dönemi kapsar. 
“Kapitalizmden komünizme geçiş, koca bir tarihsel dönemdir. 
Bu dönem tamamlanmadıkça, sömürücüler bir geriye dönme 
umudunu, geriye dönme girişimlerine dönüşen bir umudu 
kaçınılmaz olarak korurlar” (Lenin, 1979: 42-43).

Proletarya diktatörlüğünün uzunluğu belirsiz bir dönemi 
kapsaması, yasal olarak herhangi bir kurala bağlı olmaması 
ve bunlarla birleşen yasama-yürütme (ve kaçınılmaz olarak 
yargının) birliği dikkate alındığında, Sovyet sosyalizminin 
oldukça kanlı bir tarihe sahip olması anlaşılabilecek duruma 
gelir. Diktatörlük teorik olarak sınıf düşmanına yönelik olmakla 
birlikte, o düşmanın müttefiklerini de kapsar. Lenin sık sık sadece 
küçük burjuvazinin değil, işçilerin arasında da burjuvazinin 
yandaşları olabileceğini ve işçi sınıfı diktatörlüğünün bunları 
da hedef alacağını belirtir. Bu koşullarda burjuvazinin yandaşı 
kategorisine sokulmak teorik olarak herkes için mümkündür. 
Sovyet iktidarının o dönem için belirlediği hedeflerle uyum 
içinde olmamak sınıf düşmanı sayılmak için genellikle yeterli 
olacaktır.

SSCB’nin 1991 yılına kadar sürecek tarihi burjuvaziden 
kurtulmanın daha kapsamlı bir içerik gerektirdiğini, üretim 
araçlarında özel mülkiyet bulunmasa ve burjuvazi bir sınıf 
olarak ortadan kalkmış olsa bile, burjuva döneminden kalma 
toplumsal baskı ve haksızlıkların kendilerini yeni düzene 
uydurarak yeniden üretebileceklerini gösterecektir. 



Vladimir İlyiç Ulyanov - Engin ERKİNER - 95

Avrupa Devrimi Beklentisi

Kautsky, Rusya’da sosyalist devrimi yanlış bulur. Rusya 
ekonomik olarak geri bir ülkedir ve bu ülkede devrimin 
Avrupa’da devrimi başlatacağına güvenilerek sosyalist devrim 
gerçekleştirilmiştir. Avrupa devrimi sayesinde Bolşevikler 
Rusya’nın ekonomik geriliğinin sosyalist bir üretim sistemi 
için ortaya çıkardığı engelleri aşabileceklerini düşünüyorlardı. 
Bolşevikler her şeylerini Avrupa devrimine bağlamışlardı, ama 
bekledikleri gibi olmadı!

 Kautsky’nin saptamalarına karşı Lenin, öncelikle, az 
çok yakın ama belirli olmayan bir tarihteki Avrupa devrimine 
bel bağlamakla, belirli bir tarihteki Avrupa devrimine bel 
bağlamanın birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyler. 
Bolşevikler savaşın Avrupa’da devrimci bir durum ortaya 
çıkarmasından hareketle, Rus devriminin bu devrimci durumu 
ileriye itebileceğini hesaplamışlardı. Lenin, özellikle Devlet 
ve İhtilal’de “Devrimden başka çıkar yol kalmadı, ama Rusya 
ekonomik gelişme düzeyi bakımından sosyalizme uygun 
değildir” diye düşünen Bolşevikleri ikna edebilmek için, Rus 
devriminin Avrupa devrimine özellikle de Almanya’da devrime 
yol açacağını sık sık tekrarlamıştır. 

Tarih, Bolşevikleri önemli bir açmaza sokar: Burjuvazi 
devrilmeden Rusya’nın en önemli sorunları olan savaşın 
bitirilmesi ve toprak devrimi çözülemez. Diğer yandan ise, 
Rusya’nın ekonomik gelişme düzeyi sosyalist devrim için 
uygun değildir. Böyle bir ülkede sosyalizmin kurulabileceğini 
söylemek, sosyalizmin ancak gelişmiş kapitalizm temelinde 
hayata geçebileceğini öngören Marxist teoriye terstir. 

Lenin bu konudaki görüş ve polemiklerini sosyalist 
devrimle sosyalizmi inşa etmenin ayrımı üzerine kurar. Rusya’da 
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sosyalist devrim yapılabilir. Bu devrim hem emperyalist 
dönemdeki eşitsiz gelişme sonucu en zayıf halkanın kopabilme 
olasılığı nedeniyle hem de Rusya’da koşulların olgun olması 
nedeniyle mümkündür. Böyle bir devrim Avrupa devriminin 
patlamasına yol açacaktır!

Lenin’in tereddüt içindeki Bolşevikleri ikna etmek için 
böyle bir ayrıma başvurduğunu düşünmek gerçekçi değildir. 
O, Rus devriminin Avrupa devrimini özellikle de Almanya 
devrimini hızlandıracağına inanıyordu. Bu durumda Rusya’nın 
yaptığı devrim yolu açmanın ötesinde işlev taşımayacaktı. 

Burada söz konusu olan Marxist teoride tek olarak ele 
alınan bazı saptamaların ayrıştırılmasıdır. Marxist teoride 
sosyalist devrim ve sosyalizmin inşası birlikte düşünülmüştür, 
Lenin ikisini birbirinden ayırır. Geri bir ülkedeki sosyalist devrim 
ileri ülkelerde de sosyalist devrimin gerçekleşmesi için önemli 
bir itki işlevini görecek, bu devrim sonucu ortaya çıkan sosyalist 
iktidar da geri Rusya’da sosyalizmin inşası için gerekli desteği 
sağlayacaktır. 

Lenin’e göre devrimin bu karmaşık ilerleyişi Marxist 
devrim teorisinde önemli bir değişime yol açmaz, sadece onun 
teorik olarak saptanmış ama pratikte nasıl hayata geçeceği 
bilinmeyen gerçekleşme biçimini değiştirir. Rus devriminden 
bir yıl sonra değişik Avrupa ülkelerinde devrimci kalkışmalar 
yaşanacak ve Lenin bunları devrimin başlangıcı olarak 
değerlendirecekti. “Oysa şimdi, 1918 Ekiminin sonu, devrim bir 
dizi Avrupa ülkesinde, gözler önünde büyük bir hızla yükseliyor” 
(Lenin, 1979:90).

Avrupa’da birkaç başarısız devrim girişiminin ötesine 
gidilemeyecek ve Bolşevikler kapitalist dünya ile çevrili bir 
ülkedeki sosyalist bir iktidarla ne yapacaklarına karar vermek 
zorunda kalacaklardır.



Vladimir İlyiç Ulyanov - Engin ERKİNER - 97

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sosyalizmin İnşası

Ekim Devrimi’nden sonra başlayan iç savaş Sovyet 
iktidarının başarısıyla sona erer. Yaygın yiyecek sıkıntısı, 
iç huzursuzluklar belirli oranda aşılmakla birlikte halen 
sürmektedir. Özellikle tarımda ürün artışının sağlanması için 
Yeni Ekonomik Politikaya (NEP) yönelinir. Lenin, bunu, “Sovyet 
iktidarı altında kapitalizmin geliştirilmesi” olarak tanımlar. 
Bunlar geçici önlemlerdir ve ana soru cevaplandırılmamış olarak 
durmaktadır: Sovyet iktidarı devrimden önce hiç beklemediği bir 
durumla karşı karşıya kalmıştır, SSCB kapitalist ülkelerle çevrili 
olarak tek başınadır, Batı ve Orta Avrupa ülkelerindeki devrimci 
kalkışmalar bastırılmış, devrimden önce büyük umutlarla 
beklenilen sosyalist iktidar Avrupa’da kurulamamıştır. II. 
Enternasyonal’den çıkılmış ve III. Enternasyonal kurulmuştur 
ama uluslar arası işçi hareketinde beklenen ölçüde büyük 
ayrışma sağlanamamıştır. Yeni kurulan partiler komünist 
adını almışlar, kapitalizm denizindeki tek sosyalist 
ülkenin savunulmasını önemli görevlerinden birisi olarak 
benimsemişlerdir; emperyalizme ve burjuvaziye karşı mücadele 
özellikle doğu ülkelerinde yayılmaktadır, ama bunların hepsi 
Sovyet iktidarının bundan sonra ne yapması gerektiği sorusuna 
vermesi gereken cevabın önemini gündemden kaldırmıyordu.

Lenin konuyu 1923 yılındaki yazılarında ayrıntılı olarak 
ele alır ve 1924 yılında ölümünden sonraki dönemi belirleyecek 
saptamalar yapar. Bu saptamalar tek ülkede sosyalizmin 
(SSCB’nin birçok ülkenin birleşmesiyle oluşan oldukça büyük 
bir ülke olduğunu unutmadan) temellerinin Lenin tarafından 
atıldığını, Stalin’in bunu ayrıntılandırdığını ve pratiğe geçirdiğini 
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gösterir. 

Bolşevikler iki olasılıktan birisini seçmek zorundadır: 
NEP’i sürdürmek, kapitalizmi Sovyet iktidarı altında kontrollü 
olarak geliştirmek ve uzun bir dönem küçük burjuvalar ülkesi 
olarak kalması kaçınılmaz olan SSCB’de iktidarı kaybetmeye 
razı olmak... Halk 1917’de iktidarın Bolşevikler tarafından ele 
geçirilmesini istemişti, çünkü ülkenin en önemli iki sorununu, 
savaştan çıkılmasını ve toprak devrimini ancak Bolşevikler 
gerçekleştirebilirdi. Buradan halkın büyük kesiminin sosyalizm 
istediği için Bolşevikleri ve Ekim Devrimi’ni desteklediği sonucu 
çıkmaz; dolayısıyla devrimin üzerinden belirli bir süre geçtikten, 
ülkenin en önemli iki sorunu çözümlendikten sonra, özellikle 
toprağa kavuşmuş küçük köylünün sosyalizm fikrinden 
uzaklaşması beklenebilir. SSCB’de üretici güçlerin gelişme 
düzeyi dikkate alındığında işçilerin ve yoksul köylülerin nüfusun 
küçük bir azınlığını oluşturmaları kaçınılmazdı, ek olarak işçi 
sınıfının önde gelen pek çok üyesi de iç savaş sırasında hayatını 
kaybetmişti. Devrimin gelişmiş kapitalist ülkelere yayılması 
da günün koşullarında mümkün görünmüyordu. Bu durumda 
Bolşeviklerin yapacakları en iyi uygulama, demokratik devrimi 
olabildiğince ileriye götürmüş politik bir güç olarak iktidarı küçük 
burjuvazi ve kaçınılmaz olarak burjuvazi ile de paylaşmaktı. 

İkinci yol ise, kimsenin bilmediği, o güne kadar bilinen 
Marxist teoriye de uymayan, üretici güçlerin az gelişmiş olduğu 
bir ülkede sosyalizmi kurmaya yönelmekti. 1920’li yılların 
başlarında bunun nasıl yapılabileceğinden çok mümkün olup 
olmadığı sorusu gündemdeydi. Lenin, Sovyet devriminin 1920’li 
yılların başındaki temel sorunuyla ilgili saptamasını ülkede 
sosyalizmin kurulmasının mümkün olduğu yönünde yapar.  

Lenin, Devrimimiz Üzerine (Lenin, 1970:220), adlı 
yazısında II. Enternasyonal bilgiçlerinin sürekli aynı saptamayı 
yaptıklarını söyler: Rusya’da devrimin gerekli ekonomik ön 
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koşulları yoktur! Aslında burada belirtilmek istenilen, “sosyalist 
devrimi boşuna yaptınız” suçlamasıdır. Lenin, buna karşılık, bir 
halkın kendisini emperyalist savaş koşullarında, Rusya’da ve 
Avrupa çapında gelişen bir devrimci durum içinde bulduğunu, 
içinde bulunduğu umutsuz gibi görünen durumu mücadeleye 
girerek aştığını ve böylece alışılagelmiş yoldan olmasa bile 
uygarlığın daha da gelişebilmesi için gerekli koşullara ulaştığını 
belirtir. Lenin’e göre, Rusya’da uygarlık için gerekli önkoşulların 
Avrupa ülkelerinden farklı bir yoldan oluşturulabilmesi söz 
konusudur. 

“Sosyalizmin gerçekleşebilmesi için belirli bir kültür 
düzeyi gerekli ise (belirtelim, her Batı Avrupa ülkesinde farklı 
olduğu için kimse bu gerekli düzeyin tam olarak ne olduğunu 
söyleyemiyor), bu durumda biz neden devrimci yoldan bu düzeye 
ulaşmak için gerekli önkoşulları oluşturmaya girişmeyelim ve 
sonra işçi ve köylü iktidarı ve Sovyet düzeni temelinde ileriye 
giderek diğer halklara yetişmeyelim?”

Ertesi gün (17 Ocak 1923 tarihinde) yazdığı yazıda konuya 
devam eder: “Sosyalizm için uygarlığın gerekli olduğunu 
söylüyorsunuz. Çok güzel! Ama neden biz de uygarlık için gerekli 
önkoşulları yerine getirmek için büyük toprak sahiplerini ve 
Rus kapitalistlerini sürmekle işe başlamayalım ve daha sonra 
sosyalizm için ileriye doğru ilerlemeye yönelmeyelim?”

Lenin’in bu saptaması Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nde sosyalizmin 1991 yılına kadar sürecek geleceğini 
şekillendirecektir. Sosyalizm için belirli bir uygarlık düzeyi 
gerekli ise, buradan öncelikle anlaşılması gereken üretici 
güçlerin ileri bir gelişim seviyesidir, Lenin bunun işçilerin ve 
yoksul köylülerin iktidarı altında da yapılabileceğini ve böyle 
bir uygulamanın tarihin (Marxist) yasalarını değiştirmeyeceğini 
savunmaktadır. 
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Tarihin (Marxist) yasaları sosyalizmin kapitalizmin ileri 
bir gelişme aşamasına ulaşmasından sonra gelmesini öngörür. 
Tarihsel materyalizm toplumları üretici güçlerin gelişme 
aşamasına göre sınıflandırır, üretici güçlerde daha ileri bir 
gelişme aşamasına ulaşmış olan toplum da, bu çerçevede, daha 
ileri bir toplum olarak değerlendirilir. 

Lenin, toplumların Marxist tarihsel gelişme teorisinde 
üç değişiklik yapar. Birincisi: Emperyalist dönemde buhranın 
sistemin genelinde olgunlaşması nedeniyle tek ülkede devrim 
olanağıdır. Devrimin öncelikle üretici güçlerin en gelişmiş 
olduğu ülkelerde değil, nispeten daha geri bir ülkede de 
gerçekleşmesi mümkündür.

İkincisi: Geri bir ülkedeki devrim sadece demokratik değil, 
sosyalist devrim de olabilir. Lenin sosyalist devrim ile sosyalist 
bir toplum kurulmasını birbirinden ayırır.

Üçüncüsü: Sosyalizm üretici güçlerin görece azgelişmiş 
olduğu bir ülkede de kurulabilir. Lenin, burada, Marx-Engels’in 
sosyalizmin gelişmiş ülkelerin bütününde kurulabileceği 
görüşünü iki yönden değiştirmektedir: Üretici güçlerin görece 
az gelişmiş olduğu bir bölgede sosyalizm! (Rusya büyük bir ülke 
olduğu için tek ülke yerine tek bölge denilmesi daha doğrudur). 

Aynı anlayış sonraki yıllarda yarı feodal yapıya sahip 
sömürge ve yarı sömürge ülkelerin de –aynı yolu daha 
önce geçmiş- SSCB’nin desteğiyle sosyalist ülkeler haline 
gelebilecekleri düşüncesine yol açacaktır. “Kapitalist olmayan 
yol” olarak da adlandırılan bu gelişme çizgisine göre, eksik olan 
üretici güçlerin ileri sayılabilecek bir gelişme düzeyine ulaşması 
ise, bu gelişme sosyalist iktidar altında da gerçekleştirilebilir. 
Sanayi üretimi gelişir, toprak devrimi yapılır, kapitalist 
rekabet değil Marx planlama geçerlidir, okuma yazma oranı 
büyük oranda artar, kadınlar feodal baskı altında yaşamaktan 
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kurtulurlar ve kısaca “modernleşme” olarak da adlandırılan 
insanlık toplumunun bu gelişme aşamasına sadece kapitalist 
yoldan değil, sosyalist yoldan da ulaşılabilir. 

Burada, sosyalizmin teknik yanı ağır basan bir sorun 
olarak ele alındığı söylenebilir. Üretici güçlerin ileri bir gelişme 
aşamasında kapitalistlerin iktidardan uzaklaştırıldıklarında, 
üretim araçlarında özel mülkiyet kaldırılıp merkezi planlamaya 
geçildiğinde sosyalist aşamaya ulaşılmış olur. Lenin, bu 
anlayışı, 22-29 Aralık 1920’de toplanan 8. Bütün Rusya 
Sovyetleri Kongresi’nde, sosyalizmi, Sovyet iktidarı ile ülkenin 
elektrikleştirilmesinin toplamına bağlayarak özlü bir şekilde 
ortaya koyar. 

Lenin’e göre önemli olan, sosyalizm için gerekli üretici 
güçlerin ileri bir gelişme aşamasına ulaşılmış olmasıdır; bu 
aşamaya nasıl ulaşıldığı, hangi evrelerden geçildiği önemli 
değildir.
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ONUNCU BÖLÜM

Sonuç ya da Leninizmin Tarihteki Yeri

Leninizmin tarihi sosyalizmin iktidar tarihi olarak da 
ele alınabilir. 1902’de Ne Yapmalı’nın yazılmasıyla 1991’de 
SSCB’nin dağılması arasında ele alınabilecek bu tarih henüz 
sonuçlanmış bir tarih olmamakla birlikte, en azından önemli 
gelişme ve uygulama aşamalarını geride bırakmış bir tarihtir. 
Leninizm, özellikle 1917’den sonra SSCB ile değil, dünyanın her 
yanında kapitalizme karşı mücadele eden örgütler aracılığıyla 
20. yüzyıl toplumsal tarihini derinden etkilemiş bir düşünce 
akımıdır. 

Geçtiğimiz yüzyıl boyunca Marxist olup da Leninist 
olmayanlar yok değildir; ne ki, Lenin’in Marxizm yorumunu 
kabul etmeyenlerin 20. yüzyılda kapitalizme karşı mücadele 
içinde önemli denilebilecek yerleri olmamıştır. 

Leninizm, her çelişkiden yararlanarak, gerektiğinde 
teoriyi bu yararlanmanın gereğine göre değiştirerek iktidarı 
ele geçirmeye çalışmak biçiminde tanımlanabilir. Parti ve 
devlet teorileri Leninizmin esasını oluşturmakla birlikte, bu 
ikilide Lenin’e özgü olan ilkidir; devlet konusunda Lenin, Marx-
Engels’ten farklı saptamalar yapmamıştır.

Leninist parti modeli olarak da bilinen ve başlıca özellikleri 
işçi sınıfına dışarıdan bilinç götüren, profesyonel devrimcilerden 
oluşan, demokratik merkeziyetçi işleyiş kurallarına sahip 
olarak da sıralanabilecek bu örgüt anlayışı hakkında Lenin’in 
zamanında ve sonrasında çok sayıda eleştiri yapıldı. Yine de 
günümüzde Lenin denildiğinde akla ilk olarak onun adıyla 
anılan parti modelinin gelmesi rastlantı değildir. Leninist 
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parti modelinin üç önemli bileşeninden ilki, dışarıdan bilinç 
götürülmesi önemini halen korumaktadır. Partiyi veya adı farklı 
olan örgütü oluşturanlar profesyonel devrimciler olmayabilirler, 
örgüt de katı merkeziyetçi kurallara göre işlemeyebilir; ne ki, 
örgüt için çalışan sürekli görevli insanlar olmadan ve bunların 
da önemli katkılarıyla örgütün işlevli olduğu konudaki bilgiler 
ve eylem anlayışları daha geniş bir çevreye yayılmadan az çok 
işlerliği olan hiçbir örgüt düşünülemez. 

1970’li ve sonrasındaki yıllarda ortaya çıkan ve “işçi sınıfı 
hareketi dışındaki sosyal hareketler” olarak da adlandırılan 
sosyal hareketlerin incelenmesinde örgüt ve örgütlenme 
önemli yer tutar. Kadın hareketi, öğrenci hareketi, çevreci 
hareket, neo liberal kapitalizme karşı hareket gibi birçok çeşidi 
bulunan hareketlerin tarihini inceleyen sosyal araştırmacılar, 
bu hareketlerin ortaya çıkma nedenlerini araştırırlarken önemli 
bir sorunla karşılaştılar. Benzer koşullara sahip toplumların 
bazılarında bu hareketler ortaya çıkarken bazılarında neden 
görülmüyorlardı? Ülkenin tarihi, kültürü, hakim sınıfların 
mevcut durumu gibi faktörlerin yanı sıra örgütlenme konusu 
da önemli bir açıklayıcı neden olarak ortaya çıkıyordu.  Bazı 
insanlar öne çıkıp mevcut durum ve yapılabilecekler hakkında 
başkalarını bilgilendirmezler ve örgütlenmenin ilk adımlarını 
atmazlarsa, muhalefet sadece potansiyel olarak kalır. Sosyal 
bir hareketin ortaya çıkması –başka faktörlerin yanı sıra- öncü 
kadroları da gerektirir. Mevcut durum, sorunlar ve çelişkilerle 
ilgili ilk bilginin genellikle bu insanlar tarafından muhalefet 
potansiyelini taşıyan kitleye iletilmesi gerekir. Sonuçta ortaya 
çıkan örgütün Leninist parti ile ne teorik ne de örgütsel işleyiş 
olarak ilişkisi olmasa bile, en azından başlangıç için öncü bir 
kadronun gerekliliği ve yapılması gerekenin bilincinin yine en 
azından ilk aşamada dışarıdan iletilmesi genel kurallar olarak 
ortaya çıkmaktadır.
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İnsanların eğitim düzeylerinin 20. yüzyıl başıyla 
karşılaştırılamayacak kadar yükseldiği, gelişmiş haberleşme 
teknolojisi sayesinde bilginin her çeşidinin neredeyse herkes 
için ve kısa sürede erişilebilir olduğu günümüzde bile, işçilere 
dayanan ya da dayanmayan sosyal bir hareketin oluşabilmesi 
için –en azından başlangıçta- bazı kişilerin öne çıkması, daha 
sonra da aynı kişilerin en azından bir bölümünün oluşan 
hareketin sürekli kadrolarını oluşturması gerekmektedir. Sosyal 
bir hareketin oluşması için gerekli bilinç, koşullar ne kadar 
gelişmiş olursa olsun, kendiliğinden doğmuyor. 

Yöntemleri ve içeriği değişmiş olsa bile “dışarıdan bilinç” 
Kautsky ve Lenin’in örgüt teorisinin 21. yüzyılın başında halen 
yaşamakta olan bölümüdür. 
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