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RUSYADA KARÞI-DEVRÝM
VE
KAPÝTALÝZMÝN GELÝÞMESÝ
Devrimin ve Karþý-Devrimin Bilânçosuna Bir Katký
SUNUª
Çalýþmalarýmýzýn Durumu :
Tarihteki komünist bölüngülerin bütünlüðünün bir devamý olarak grubumuz, temel görev olarak
devrim ve karþý-devrim arasýndaki çeliþkinin en geliþmiþ ifadelerinin bir bilânçosunu çýkarma
çalýþmasý üzerinde yoðunlaþtý.
Bu anlamda uzun yýllardan beri sürdürdüðümüz tartýþmalarda bir yönelim ölçütü olarak, bütün
dikkatimizi 1917-1923 dönemi (uluslararasý ölçüde devrimin ve karþý-devrimin en yüksek
ifadelerine ulaþtýklarý bir dönem, sonuçta karþý-devrimin kendini kabul ettirdiði bir dönem) üzerinde
toplamamýz gerektiðini saptadýk. Komünist programýn bütün büyük sorunlarý en yüksek
kesinlemelerini, en güçlü açýklýklarýný ve þiddetli doðrulanmalarýný hayatî öneme sahip bu yýllarda
buldular : bizzat karþý-devrim komünist öngörüyü yeniden doðrulama olanaðýný saðlar ve önceki
devrimci dalgalar boyunca yalnýzca kaba bir taslak durumunda görünmüþ olan bu öngörünün asýl
görünümlerini aydýnlýða çýkartmak ve daha iyi anlamak için yeni malzemeler saðlar.
Dergimizin bu sayýsýnda [«Le Communiste», ¹28, 1988] yayýmladýðýmýz konuya iliþkin metinler,
grubumuzun içinde sürdürmeye devam ettiðimiz 1917-23 dönemi etrafýndaki bu geniþ tartýþmanýn
parçalarýný oluþtururlar. Bu tartýþmayý bölge bölge inceleyerek genel bir düzeyde sürdürüyoruz.
Devrim ve karþý-devrim yaygýnlýklarýyla olduðu kadar içerikleriyle de uluslararasý oldular, ama
biçim ve olaylar (sahip olduðumuz malzeme gibi), söz konusu ülkelerin bizzat yapýlarýna fazlasýyla
iþlemiþlerdi. Bu da bizzat hareketin sýnýrýný (ulusal) oluºturuyordu ºüphesiz.
Doðrudan uluslararasý bir tahlil için uygun malzeme olmadýðý, proletaryayý doðurmuþ olan örgütler
ülke ülke yapýlanmýþ olduklarý vs. için, ister istemez dar ve sýnýrlý olan tek tek ülkeleri inceleme
anlayýþýnýn katý çizgileri içinde kalmak zorunda olduðumuzu gördük.
Grup içindeki tartýþma, þu anda Rusya konusunda çok ilerlemiþ durumda ve bir süredir Almanya
üzerine olan bir derinleþtirme çalýþmasýný da baþlatmýþ bulunuyoruz (bu ülke için de birkaç metin
yayýmlamaya hazýrlanýyoruz). Bunlara koþut olarak, uluslararasý devrimin ayný þekilde yüksek
düzeylere ulaþtýðý dünyanýn baþka bölgeleri üzerine de bir dizi tartýþma plânlýyoruz.
Rusyaya iliþkin olarak, tanýdýðýmýz bütün gruplar tarafýndan en kötü þekilde açýklanmýþ olduðunu
düþündüðümüz bir konu üzerinde yoðunlaþtýk : karþý-devrim ve kapitalizmin geliþmesi.
Burada yer alan metinler Rusya hakkýndaki bütünlüklü bir çalýþma içinde düþünülmeli ve bu
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konudaki fransýzca eski yayýnlarýmýzla kýyaslanarak okunmalý, iliþkilendirilmelidirler. Söz konusu
yayýnlar özellikle þunlar : «Brest-Litovsk Barýþý Sermayenin Barýþýdýr», Le Communiste, ¹22 ve 23
; ayný zamanda «Kronþtad : Rusyadaki Kapitalist Devletle Bir Kopuþ Denemesi», Le Communiste,
¹24 ; daha ikinci bir plânda da  Ekim Ayaklanmasýnýn yalnýzca Bolþevikler tarafýndan
hazýrlandýðý efsanesine katýlýyor olmasý nedeniyle (baþka þeyler arasýnda) ciddî çekince ve
eleþtirileri dile getirmiþ olduðumuz  «Ekim 1917nin Birkaç Dersi» baþlýðýný taþýyan bir diðer yazý,
Le Communiste, ¹10/11.
Bu eleºtirilere ve baºka metinler (Le Communiste ¹15te yer alan «Paris Komünü» üzerine olan
yazý gibi) konusunda yazdýklarýmýza daha sonra geri döneceðiz. Ama þu anda okuyucudan yukarýda
zikredilen  tercüme ve yayýn sorunlarý nedeniyle ayrý ayrý yayýmlamýþ olduðumuz  bu metinleri bir
bütünlük içinde düþünmelerini isteriz.
Daha ilerde Makno [adýný önderinden alan Ukraynadaki bir direniþ] konusunda olduðu gibi,
stalinizm ve stalincileþtirme karþýtlýðýyla, «Miyasnikovun Manifestosu» vb. metinleri de «Ýþçi Sýnýfý
Anýlarý» köþemizde yayýmlamayý düþünüyoruz. Böylece 1917 proleter ayaklanmasýna raðmen
Rusyadaki kapitalist devamlýlýðý (bkz. daha ilerde yer alan «Bolþeviklerin Toplumsal ve Ekonomik
Politikasý») olduðu gibi, ayný zamanda sosyal-demokrat ideoloji ve pratiðin burada oynamýþ olduðu
rolü de göstermiþ olacaðýz. Ayný þekilde bu devletin karþý-devrimci siyasetinin en önemli anlarýný da
inceledik (bkz. Brest-Litovsk, Kronþtad üzerine olan metinlerle, Bolþeviklerin ululuslararasý
politikasý ve «Komünist Enternasyonal»in çeliþkileri üzerine olan bir inceleme ; gelecekte de
Maknoviçna üzerine bir baþka yazý). Ve nihayet bütün tarihi boyunca farklý komünist bölüngülerin
Rusyadaki karþý-devrim karþýsýnda gerçekleþtirebilmiþ olduklarý kopuþlarý, dersleri de tanýmýþ ve
deðerlendirmiþ olacaðýz.
Yani böylece nispeten önemli miktarda bir malzeme yayýmlamýþ olacaðýz, ama okuyucudan bütün
bu malzeme hakkýnda þimdilik daha fazlasýný beklememesini isteriz. Söz konusu olan, çeþitli
yoldaþlar tarafýndan farklý dillerde yazýlmýþ metinlerdir. Onlarý daha bireþimlemeden ve bütün
uyumlu baðýntýlarýný kurmadan önce, önem sýralarýna göre yayýmlýyoruz yalnýzca teknik bir sorun
deðildi bu, ama ayný zamanda ve de özellikle tartýþmalarýn bugün ulaþmýþ olduðu durumdan çok
daha fazla tamamlanmýþ olmalarý için gerekli daha uzun bir süre sorunuydu da.
Bu Sunuþta programsal yeniden sahiplenme kavramýmýz hakkýnda birkaç temel noktayý hatýrlatmak
isteriz. Bu noktalar, izleyen metinlerin okunmasýnda yararlý bir giriþi oluþturur ve sýnýfýmýzýn yaþam
ve mücadelesindeki sýnýf belleðinin önemini tekrar yerine oturturlar.
Niçin Programsal Yeniden Sahiplenmeden Söz Etmeli ?
Kapitalist toplumsal iliþkiler, proletaryayla burjuvazi arasýnda var olan ayný sýnýf uzlaþmazlýðýný
durmaksýzýn zorla kabul ettirir. Bu uzlaþmazlýkta, bizzat geliþimi içindeki sermaye sömürülen
sýnýftan devrimci bir sýnýf yaratýr ve böylece komünizmin koþullarýný da yaratmýþ olur. Fakat, bu
saptamalar deðiþmez olmalarýna ve devrimin programýyla karþý-devriminki arasýnda bir o kadar
deðiþmez sýnýf sýnýrýný dayatmasýna karþýn, var olan toplumsal düzeni ortadan kaldýracak olan
komünist hareket, doðrusal ve hep ilerleyen bir geliþme izlemez. Kapitalist toplumun bizzat
topraðýndan fýþkýrýp ortaya çýkmýþ bu hareket, durmaksýzýn bu ayný toplum tarafýndan yok edilmeye
eðilimlidir. Yani proletaryanýn varlýðý, hareket halindeki örtük, gizli bir çeliþkidir : bütün üretim
araçlarý tamamen elinden alýnmýþ, dahasý içinde bulunduðu yabancýlaþmayla yaþamsal faaliyetinden
koparýlmýþ proletarya, yaþam mücadelesinde, yaþam araçlarýný yeniden sahiplenme mücadelesinde
özel mülkiyetin buradan da sýnýflý toplumun bütünün canlý bir olumsuzlama gücü olarak oluþmak
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zorundadýr ; ama her gün emek gücünü satarak nesnelerinin üretiminin daha da ötesinde yaptýðý,
kapitalist toplumsal iliþkileri, özel mülkiyeti, sömürülen sýnýf konumunu, proleterler arasý rekabeti
ve böylece kendi yýkýmýný üretmek, yeniden üretmektir. Öyleyse proletarya hem sermaye
toplumunun canlý çeliþkisi, olumsuzlamasý hem de var olan toplumsal iliþkileri yeniden üretendir.
Yani proletaryanýn bütün mücadelesi, çeliþik ifadeler ve çeliþkinin iki kutbu arasýndaki çatýþma
ifadeleri olarak kendini gösterir :
ü emek gücünü satma ihtiyacýyla iþe karþý mücadelesi arasýndaki çatýþma ;
ü emek gücü pazarýnda proleterler arasýnda olan rekabet iliþkileriyle (demokrasi hareketi),
dayanýþmacý iþçi birlikçiliði (dünya ölçüsündeki mücadelesinin birleþtirilmesi ve
merkezileþmesi hareketi) arasýndaki çatýþma.
Bu çatýþmada, bir yanda proleterler arasýndaki rekabet iliþkilerini saðlamlaþtýrmaya, onlarýn
tamamen kapitalist üretimin ihtiyaçlarýna tâbi yalýtýlmýþ bireyler olmalarýna çalýþan karþý-devrimin
bütün güçleri (solcu papazlardan askerî baskýya kadar) ile diðer yanda bu topluma karþý muhalefet
hareketi içinde enternasyonalist perspektifleri, sýnýfsal amaçlarý öne çýkartarak farklýlaþan devrimin
bütün güçleri belirlenir, saptanýr.
Ama devrim ve karþý-devrim arasýndaki bu çeliþkide, güç iliþkileri ne olursa olsun, sýnýf
uyuþmazlýklarýnýn sürekliliðinden dolayý iþçi sýnýfý hareketi tarihinde zorunlu olarak iz býrakan en
derin yenilgiler her zaman görecedirler ; ve  geçmiþ yenilgi derslerinin saðlamlaþtýrdýðý 
proletarya mücadelesinin gücü de burdan doðar. Karþý-devrimin hakimiyet dönemindeki programsal
yeniden sahiplenme, mücadele geleneklerinin ve devamlýlýðýn da içinde yer aldýðý sýnýf amaçlarýyla
sýnýf metodlarýnýn uygulanmasýndan baþka bir þey deðildir ve özellikle de geçmiþ mücadele
dalgasýnýn bir bilânçosunu çýkartmaya koyulan militan azýnlýklar tarafýndan güvenceye alýnabilirler
ancak.
Devrim ve Karþý-Devrim
Bu temel bilgileri tekrar belirtiyoruz çünkü, ne övgüye ne yergiye düþmeksizin bir hareketin
gerçeðinin doðru dürüst anlayabilmek, mücadelenin gelecekteki geliþimi için vazgeçilmez olan
bilgileri çekip çýkartmanýn araçlarýnýn verilmesi için bütün hareketin örtük bir çeliþki olduðunu ;
devrimin partisini her alanda güçlendirme süreci olduðunu ; zayýflýklarýn billurlaþmasý olduðunu ;
ve  hareketin yenilgisini tezgâhlamak gayesiyle karþý-devrim tarafýndan hemen istismar edilecek,
kullanýlacak olan  var olan toplumsal düzenle kopuþ eksikliði, yokluðu olduðunu görmek gerekir.
Yani her proleter savaþým, giderek daha da þiddetli her çatýþma aný, devrim ve karþý-devrimin
etraflarýnda örgütlendiði kopuþlarýn olmasý ya da olmamasý baðlamýnda tahlil edilmelidir.
Harekete düzülen övgü, proletaryanýn gücünün abartýlmasýyla baþlar ve hareketin niçin yenildiðini
açýklamakta kaçýnýlmaz olarak açmaza düþer (hareketi yönetmesi gereken falan ya da filân ulu bir
partinin olmayýþýyla açýklanmazsa eðer). Kutuplardan birinde kimileri (Brest-Litovsk barýþýný ve
Kronþtaddaki ezme hareketini onaylayan bordigacý ve/veya troçkist kimi akýmlar gibi) ayný
anlamda, proleter hareketin zayýflýklarýný ve karþý-devrimin dýþavurumlarýný bu hareketin ilerlemesi
olarak yutturmaya çalýþýr. Hareketin zayýflýklarýnýn, [kapitalist toplumla] kopuþun olmayýþýnýn ve
[Rusyadaki ayaklanmada] yalnýzca burjuva çýkarlarýn olduðu sonucuna varmanýn en kötü ünlü
ifadelerinden baþlayarak, 1917den sonra Rusyada kapitalist devletin devam ettiðinin
saptanmasýyla birlikte 1917 Ekim ayaklanmasý hareketinin proleter niteliðini inkâra varan
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akýmlardan ibaret bir davranýþ vardýr diðer kutupta da.
Bu iki bakýþ açýsý, sýnýf mücadelesinin idealist anlayýþýnda ortaktýrlar. Çeliþkili gerçeði ve bizzat
hareketi kavrayacak güçten yoksundurlar ve proletaryanýn devrimci olmadýðý sonucuna varýrlar
zorunlu olarak. Hareket yeterince bilinç ve irade salgýlamadýðý için, harekete dýþardan þýrýnga
edilecek olan  bu vesileyle sýnýfla parti, acil çýkarlar için mücadeleyele tarihsel mücadele
arasýndaki eski ayýrýmlarý yeniden sokuþturarak  bilinç ve istenç yardýmlarýna baþvurmak zorunda
görürler kendilerini hemen.
Militan, kýlgýsal ve gerçek bütün programsal yeniden sahiplenme yeteneðimizi eneyecek olan bu
idealist sapmalara düþmekten kaçýnmak için, sýnýf hareketinin üstlenilmesi üzerinde ýsrar ediyoruz :
eleþtiri yoluyla sýnýfýmýzýn dýþavurumlarýný/ifadelerini karþý-devrime ait olanlardan kurtararak, bu
hareketlerdeki [kapitalist toplumla olan] kopuþlarý, kopuþ olmayanlardan her seferinde daha açýkça
ayýrt ederek, dayanýþmacý iþçi birlikçiliði eðilimlerini rekabetin neden olduðu bu eðilimlerin sönüþ/
yýkýlýþýndan ayýrarak kýsaca her zaman daha kesin bir biçimde devrimi karþý-devrimden ayýrt
ederek bu hareketlerin özünü hep daha fazla aydýnlýða kavuþturmaktýr sýnýf hareketinin bu
üstleniliþi.
Sýnýfýmýzýn geçmiþinden çýkardýðýmýz bilânçolarý saðlamlaþtýrmak, geniþletmek ve böylece tutkulu,
örgütlü çok sayýda köstebekler gibi Eski Dünyayý yýkacak olan dehlizleri hep daha fazla kazmak
ereðiyle tepkilerini, çözümlemelerini, eleþtirilerini, katkýlarýný vb. bize ulaþtýrmalarý için iliþkide
olduðumuz kiþilere, sempatizan ve yoldaþlara bir kez daha çaðrýda bulunmaksýzýn bu «Sunuþ»u
bitiremezdik doðrusu.
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SOSYAL-DEMOKRAT SOSYALÝZME GEÇÝÞ
KAVRAMI
BÖLÜM I : Sosyal-Demokrat Görüº
Sosyal-Demokrasi, yasalarý bütün gezegenimizi kapsayan toplumsal bir sistem olan kapitalizmi
hiçbir zaman anlamadý. Çözümleyici, tanýmlayýcý, olgucu, ilerlemeyle bilim efsanelerine (bütün
kaba materyalistler gibi Sosyal-Demokrasinin de taptýðý ilâhlar) baðlý yöntemleri ve sýnýf barýþýnýn
temsilcisi olarak1 bizzat kendi geliþimi, kapitalizmin özünü anlamasýný bütünüyle engeller.
Sosyal-Demokrasi, kapitalizmin bizzat kendisinden oluþturduðu düþsel, pýrýl pýrýl bir imaj üzerinde
temellenerek, kapitalizmi yalnýzca bu sistemin belli bir parçasý gibi düþünür. Onun için kapitalizm,
üretici güçlerin geliþmesi ve tahribi deðil, ama sadece üretici güçlerin geliºmesidir ; kapitalizm
kentlerde büyük sanayi ve kýrsal alanda da sefalet deðil, ama sadece büyük sanayinin geliºmesidir ;
kýrsal alandaki sefalet kapitalizm-öncesi bir kalýntý olarak görülür vs
Nerde kaldý sosyalizmin ve komünizmin ne olduðunu anlamasý ! Sosyal-Demokrasi için sosyalizm,
iþçiler ve/veya sosyal-demokrat (ya da «komünist») bir parti tarafýndan yönetilen üretici güçlerin
(sermayenin) geliþmesidir diyebiliriz kýsaca deðiþik yorumlarýna göre bunlara bir parça da
kapitalizmin en bariz kusurlarýnýn düzeltilmesi eklenir (hiç kuþkusuz gerici bir hayaldir bu).
Bu yüzden Sosyal-Demokrasinin programý, kapitalizmin ilerici yanlarýný (sanayileþme, sermayenin
«iþçisel» görünümleri vs.) desteklemekten ibarettir. Sosyal-Demokrasi için söz konusu olan, «önceki
üretim biçimleri»ne karþý bu sistemin yaygýnlaþmasýndan yana, «burjuva demokratik görevler»den
yana, «ulusal görevler»den yana olan mücadeleyi desteklemektir ; bu da uygulamada  sermayenin
çeliþkili birliði hatýrlanýrsa  bütünlüðü içinde ve kýsaca sermayenin savunulmasý demektir.
Bir baþka deyiþle Sosyal-Demokrasi, toplumun tümü karþýsýnda kendini haklýlamak için, kendine
ilerici bir görünüþ vermek için ve özellikle de proleterleri onlarý sömüren sýnýfýn alanýnda
çevrelemek, hapsetmek için kapitalizmin tarihsel mücadelesinden daha baþka bir þey deðildir.2
Sosyalizme geçiºin sosyal-demokrat kavramý, toplumun idaresinin burjuvazinin ellerinden iþçilerin
ve/veya onlarýn temsilcilerinin ellerine geçmesinde özetlenir. Bu hedefe varmak için SosyalDemokrasi, iktidarýn alýnmasýndan (siyasacýlýk üzerine olan bölüme bakýnýz), üretim birimlerinin
ademimerkeziyetçi yönetimine (özerk yönetimcilik) ve ürünleri eþitlikçi bir tarzda daðýtarak, üretim
araçlarýnýn mülkiyetini üreticilere (veya «onlarý temsil eden» devlete) vererek demokrasiyi topluma
yaymaya elveriþli önlemleri gerçekleþtirmeye kadar uzanan çeºitli taktikler tasarlar, düzenler.
Kapitalizmin evriminin sosyalizme götüreceðini söyleyenlerle, «þiddete dayanan bir devrim»i
öðütlemeleri nedeniyle bu birincilerden farklý olduklarýný iddia edenler arasýnda kökten bir kopuþun
var olduðunu düþünmek, temel kevramlarý özdeþ olduðundan, saçma olacaktýr çünkü ikisi de
reformcudur.
Sosyal-Demokrasi, içinde emeðin «gerçekten» sermayeye baðlý olduðu, altalandýðý doðrudan üretim
biçimini ilerici olarak düþündüðü için, asla sermayenin temeline saldýrmaz : üretimin amaç ve
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biçimini (nasýl üretilirse) üretmiþ olan da budur. O, bu üretim dünyasýnýn devindiricisine (deðer, kâr,
kullaným deðeri üzerindeki zorbalýk) asla savaþ açmaz ; insanî, doðal olarak kabul ettiði üretimin
gerçek iliþkilerine karþý mücadele etmez, ama karþýt olarak,  bütün bölüngüleriyle birlikte ve
üretim âlemine saldýrmaktan çok uzak  yalnýzca daðýtýma ve onun tüzel ifadelerine («gerçek»
hukuk) saldýran bir önlemler paketi öðütler.
BÖLÜM II : Sosyalizme Geçiºin Siyasacý ve Ýktisadiyatçý Ýdeolojisi 3
Tarihsel art arda gelen kendini dayatmalarýyla devrimci sosyalizm (komünizm), programsal açýdan
kendini, sermaye artýþýnýn bütün ölçütlerine, bizzat deðerin kendisine karþý olan proleter çýkarlarýn
uygulanmasýnýn zorbaca dayatýlmasý ihtiyacý olarak sýnýrladý ; metâ toplumunun bütününe karþý
üreticilerin ihtiyaçlarýnýn merkezileþmiþ örgensel diktatörlüðü sýfatýyla somutlaþabilecek,
gerçekleþebilecek olan da yalnýzca budur.4
Tanýmladýðýmýz kavramla uyuþan ve ister istemez her þeyi kapsayan bu gerçek karþýsýnda SosyalDemokrasi, «sosyalist dönüþümler» yolunu seçti : burada yönetimcilik [gestionnisme] ve siyasacýlýk
[politicisme] olarak adlandýrdýðýmýz ve de biçimsel olarak karþýtlarmýþ gibi görünen iki büyük þema
söz konusudur.
Devletin, tek partinin, merkeziyetçiliðin romantik bir reddinden doðan yönetimcilik [özerk
yönetimcilik] ve iktisadiyatçýlýk [economicisme], özerklik ve özgürlük lehine davranýr ama bir
fabrikanýn, bir koperatifin, bir sendikanýn, bir meclisin veya iþçi konseyinin tek tek bireylerinin
lehine deðil. Bu ideolojinin taraftarlarýna göre tabanýn katýlýmýnda, doðrudan ve «iþçisel»
demokraside, meclislerde iþçilerin çoðunluðu oluþturmalarýnda ve sosyalizmi istemeleri olgusunda
bir güvence bulunacaktýr.
Siyasacýlýða gelince o da Fransýz «Devrimi»ne aptalca bir hayranlýktan yola çýkar ve devrimi
siyasî iktidarýn alýnmasýyla (deðiþik yorumlarýna göre þiddet uygulayarak veya barýþçý bir yolla), bir
reformlar paketinin (ulusallaþtýrma, üretici güçlerin geliþtirilmesi, toplumsal ürünün daha
hakkaniyetli bir biçimde daðýtýlmasý, temel ihtiyaç maddelerinin bedava oluþu) hazýrlanmasýna
indirger. Bu ideolojinin taraftarlarý için, her þey politik iktidarý elinde tutan «Parti»ye indirgenir ve
«sosyalist devrim»i proleter bir parti tarafýndan kontrol edilen  üretici güçlerin geliþmesinin de
eklendiði  iktidarla bir tutarlar ; daha öz olarak ifade edersek : «Sovyetlerin iktidarý artý
elektriklendirme [elektrifikasyon].»
Karþý-devrimin anlaþýlmasýnda (bir kuram, yalnýzca, karþý-devrimin deðiþmez konumlarýný yakalarsa
devrimci olabilir) iki kavram temeldir. Devrimin bütün tarihsel deneylerinde bu iki sosyal-demokrat
kavram, devrime karþý (hatta önderlerinin iradelerinden de baðýmsýz) deðiþen oranlarda bileþir
[kombinezonlar oluþturur] ve nesnel bir biçimde davranýrlar.
Bu iki sapmanýn kavramsal olarak, sosyalizmi iþçi yönetimi altýndaki kapitalizmin bir uzantýsý
olarak, bir baþka deyiþle, sosyalizmi zararlý unsurlarýndan (patronlardan, sefaletten, üretici güçlerin
geliþme eksikliðinden, eþitsizliklerden vs.) temizlenmiþ kapitalizmin bir uzantýsý, arýndýrýlmýþ bir
geniþlemesi olarak anlama gibi ortak bir paydalarý vardýr. Gerçekte bu kavramlara özgü sosyalizm,
sisteminden ayrýlmaz olan sorunlarýn artýk olmadýðý, çeliþkisiz bir kapitalizmden baþka bir þey
deðildir ; eþitlik, özgürlük, kardeþlik, demokrasi ülküsü olarak kapitalizmden baþka bir þey deðildir.
Ýþte bu yüzden de «siyasî» demokrasiye karþýt olarak «toplumsal demokrasi», «gerçek demokrasi»
talep edilir (gerçekte mümkün biricik demokrasi, metâlar âleminin özgürlüðünün ve eþitliðinin
ifadesi olarak tarihsel bakýmdan var olandýr) sosyal-demokrasi teriminin bizzat kökeni de buradan
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gelir.
Sonuç olarak bu iki kavram (yönetimcilik ve siyasacýlýk) açýkça reformisttirler ve bu halleriyle
karþý-devrimin ön safýnda yer alýrlar.
Bu kavramlar, «iktisadî savaþým»la «siyasî savaþým» (sendika ve parlâmenter parti) ayýrýmý üzerine
temellenmiþ bir sýnýf olarak proletaryanýn tasfiyesinin ve karþý-devrimin tarihsel bir ürünüdür. Bu
kavramlar, sermaye tarafýndan proletaryaya dayatýlan (özellikle sosyal-demokrat bölüngüsü
aracýlýðýyla) iktisadî olanla siyasî olan arasýndaki ayýrýmý kuramlaþtýrýrlar. Toplumsal proje
düzeyinde bunu yaparken, yalnýzca proleterlerin zayýflýðý olaný yüceltirler ; devrimci kabarýþ
dönemlerinde bile, «siyasî» örgütlerle («partiler») «iktisadî» örgütler (sendikalar, konseyler,
koperatifler vs.) [Türkiyede «demokratik kitle örgütleri» olarak nitelenenler gibi ; Ç.N.] arasýndaki
bölünme kalýntýlarýnýn hâlâ var olmasý olgusudur bu yalnýzca proletaryanýn yadsýnmasýnýn çok
özel bir evresi olarak deðil, üstelik özne olarak, proleterlerle onlarýn bütüncül çýkarlarýný
birbirlerinden ayýrma iþlevini yerine getiren (onlarý bir sýnýf olarak tasfiye etmek amacýyla)
toplumsal güçlerin bütünlüðü olarak da en fazla ifadesini karþý-devrimde bulan bir bölünme.
Bu anlamda iktisadî/siyasî, iktisadî örgüt/siyasî örgüt, yönetimcilik/devlet reformculuðu
karþýtlýklarý, sermayenin yeniden üretilmesinde belirleyici ve genel bir iþleve sahiptirler. Kimi
zaman tecrübesiz genç militanlarý þaþýrtan, görünüþe göre böylesine karþýt kuramlar arasýndaki bu
kýlgýsal birleþmelerdir. Örneðin siyasî savaþým ile iþçiler arasýndaki tartýþmalarýn Partinin baðrýnda
üstlenilmeleri ve gerçekleþtirilmeleri ilkesi ve proletaryanýn acil birliði adýna, siyasî savaþýmý ve bu
tartýþmalarý ortadan kaldýrmakta hepsi hemfikirdirler (böylece dayanýþmacý iþçi örgütlerinde, en
dikkafalý «particiler»in parti karþýtlýðýnda birbirlerine yaklaþtýklarýný, birbirlerine benzediklerini
görmek artýk yeterince sýradan bir olaydýr).
Bütün bu gerçek amaç birliklerinin son tahlilde bir ve ayný kavramdan türemiþ olduklarý göz önüne
alýnýrsa, ayný ideolojik akýmda (ayný örgütün içinde de) iki sapmanýný birlikte var olmalarýný bulmak
þaþýrtýcý deðildir ! Bu birlikte var oluþu Lasalleda (hatýrlamak gerekir ki, Sosyal-Demokrasi lasalcý
Partinin tarihî ve örgensel bir mirasýdýr, ama Marxýn deðil), Kautskide, Luxembourgda, günümüz
troçkizminde vs. buluruz.
Daha geniþ bir biçimde, sosyal-demokrat görüþten çýkmýþ geçiþin herhangi bir teorisini tahlil
edersek eðer, siyasî reformla iktisadî yönetimcilik arasýndaki zorunlu birlikte var oluþu görebiliriz.
Böylece, genellikle bir partici olarak daima politik iktidarýn alýnmasýna (geçiþin reformist görüþüne
ayrýlmazcasýna baðlý bir kavram) odaklanmýþ biri olarak Lenin,  þemalarýndaki bir dizi dolambaçlý
yolla  kapitalist üretimin iþçisel kontrolünün yönetimselci kavramýný sezgilere býrakýyordu.
Bordiga için de ayný þey söylenebilir. Gelinen bu noktada okuyucu, ikisi de tamamen ayný þeyler
olduklarý halde, iktisadiyatçý ve siyasacý ideolojiler arasýndaki  eleþtirel amaçlý  bu ayýrýmý niçin
sürdürdüðümüzü soracaktýr. Bu temel özdeþliðe raðmen, eleþtiriyi bu iki düzeyde de  bir yandan
yalýtýk olarak ele alýnmýþ bu kavramlardan herbirine karþý, diðer yandan da, bu kavramlarýn
belirlediði ayný dünya görüþü içindeki amaç birliðine karþý  gerçekleþtirmek gereklidir diye
yanýtlayabiliriz okuyucuyu.
Aslýnda dünyayý yönetmesi gerektiði andan itibaren veya hazýrlamýþ olduðu ulamlarýn tarihsel
niteliðini çekip aldýðý zaman, ekonomi-politik de bayaðýlaþýr ; ama bu, Marxýn bu büyük
kavramlardan herbirine (onlarý birbirlerinden ayýrt ederek, böylelikle ayný anda bütün ekonomipolitiðin hep daha da fazla bayaðýlaþtýðýný göstererek) yönelttiði eleþtiriyi hiçbir biçimde geçersiz
kýlmaz.
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Mekanikçi materyalizm, fizyolojik materyalizm vs. aslýnda idealisttirler ; Marx bu benzerliði ortaya
koymuþsa da, kurgul, idealist felsefe için olduðu kadar materyalizm için de özel bir eleþtirinin
yapýlmasýný zorunlu görüyordu.
Diðer yandan ideolojilerin gücü, tam da bu sahte karþýtlýklarý evrensel gerçekler olarak sunmaktýr,
tanýtmaktýr. Kaba marksçýlýk (örneðin stalincilik biçimi altýnda), bu karþýtlýklarýn
ülküselleþtirilmesine ve onun kutuplarýndan birinin kutsallaþtýrýlmýþ benimseniþine sürekli olarak
düþtü. Böylece kaba materyalizm, diyalektiðin bütün veçhelerini tasfiye ederek materyalist ve
fizyolojik bircilik yanlýsý oldu (idealizmin bu kaba karþý-tezinin de ne derece idealist olduðunu
anlamaksýzýn) ; ayný biçimde ekonomi-politiði devlet dinine dönüþtürdü (ekonomi-politiðin
sözcülerinin, ne ölçüde harcýâlem iktisatçýlarýn mirasçýlarý olduklarýný deðerlendirmeksizin) ; sonuç
olarak devletin ele geçirilmesi ve reformlar (örneðin siyasacýlýk için) sosyalizme giden yol olarak
tanýmlandý.
Üstelik bu sahte karþýtlýklar, tam da karþý-devrimin ideolojileri olmalarý nedeniyle, yýðýnlar ve
özellikle de bu fikirlere baðlanmakla sosyalist veya komünist olunacaðýný sanan iþçiler arasýnda
derinliðine kök saldýlar, kökleþmiþ durumdalar. Ve böylesi deðiþik karþýtlýklar olarak (demokratik
sosyalizm veya otoriter sosyalizm, konseycilik ya da particilik) güçleri, tam da proleterlerin
toplumsal yaþamlarýnda, günlük yaþamlarýnda var olmalarýndan gelir gerçek sýnýf çýkarlarýnýn
gizlenmesi ve bölünmesiyle yollarýný þaþýrtmayý saðlayan. Burada «iktisadiyatçýlýk» ve «siyasacýlýk»
olarak adlandýrdýðýmýz bu kavramlar, tarihsel olarak sayýsýz kombinezon ve biçim altýnda ortaya
çýktýlar (bütün önemli ideolojiler gibi). Þayet kendimizi Sosyal-Demokrasinin biçimsel yapýsýyla
sýnýrlarsak, bu iki ideolojinin aslýnda bu örgütten önce var olduklarýný ve onu aþtýklarýný tesbit
ederiz. Yönetimcilik ve siyasacýlýk, hatta kimi zaman kendilerini Sosyal-Demokrasiye karþý ilân
eden bölüngülerin de asýl niteliðidirler. Hiç þüphesiz yönetimciliðin ilk öncüleri arasýnda
gösterebileceðimiz Proudhon ve takipçilerinin, Sorelden esinlenen sendikacýlarýn durumu budur.
Nasýl devrimin Partisi önceki biçimlerini aþmýþsa (örneðin yaþayan uluslararasý bir gerçeklik olarak
1848in Komünist Partisi, Komünistler Birliðini aþtýðý gibi genel olarak bütün diðer devrimci
mezhepleri de aþtý), demokrasinin zigzaklarýnda toplumsal devrimin Partisinin tarihsel tasfiyesi
göreviyle Sosyal-Demokrat parti de kendi sosyal-demokrat biçimlerini aþar.
Daha sonra «iktisadiyatçýlýk» ve «siyasacýlýk», ille de devrim/karþý-devrim çeliþkisinde
somutlaþmamýþ biçimleri de dahil olmak üzere bütün biçimlerinde en ince, en köktenci ifadelerinde
eleþtirileceklerdir. Proudhonun eleþtirisinde Marx da sýk sýk kapitalist toplumun kendini yeniden
üretmiþ olacaðý olgusunu açýkça ortaya koyabilmek için, onun saçma terkiplerinin bütünü içinde yer
almak zorunda kaldý. Bu iki kavramýn en ustaca olan ve geliþmiþ ifadelerini açýða çýkartma ve
açýklama çabasýnýn, en üstünkörü biçimlerinin eleþtirisiyle yetinmekten çok daha fazla siyasî
geliþmemize yararlý olduðunu sanýyoruz. Ama Titonun uluslararasý burjuvaziyi pek hoþnut kýlan
[özerk] yönetimcilik örneði gibi karikatürlerin de var olduðunu, ya da Fidel Castro yollu sosyalizm
modelinde  sosyalizme geçiþ bahanesi altýnda  kapitalist devlet reformizminin en iyi karikatürünü
bulabileceðimizi de gözden ýrak tutmamak gerekir. Yani en köktenci biçimleri ele alarak,
yönetimciliðin ve siyasacýlýðýn en önemli, belirleyici anlarda nasýl devrime karþý davranmýþ ve hâlâ
da davranýyor olduklarýný göreceðiz. Bu eleþtiride, söz konusu iki ideolojinin temellerine ve en aþýrý
ifadelerine kadar inmeye çalýþacaðýz ; bu, yalnýzca 1917-23 devrimci dalgasýnýn ve «rus» devriminin
sýnýrlarýný çizmek için deðil, dahasý sosyalizme doðru geçiþin devrimci kavramýnýn anahtar
unsurlarýný bulmak için de önemlidir.
BÖLÜM III : Devrime Karþý Yönetimcilik
8

Ayaklanmanýn asýl frenleyicisi olarak yönetimciliðin devrime karþý etkisi, pek çok tarihsel örnekte
doðrulandý : 1920de Ýtalya, 1936-37de Ýspanya vs
Bunlar tam da Sosyal-Demokrasinin en köktenci akýmlarýdýr : karþý-devrimi dayatmak amacýyla
proleterleri içine hapsedecekleri en iyi siyasî çerçeveyi ve en etkili ideolojik kýlýfý saðlayan [özerk]
yönetimci anarþizm, «ordinovist» [Gramscinin yöneticisi olduðu italyanca bir gazete ve
çeresindekiler ; «Ordine Nuvo» (Yeni Düzen)] sözde marksizm vs
Burjuva devlete karþý belirleyici olan saldýrý anlarýnda (hükümetin, parlâmentonun ve adlî gücün
görevlerine son verilmesinin ; faþist ya da antifaþist karþý-devrimin þok birliklerinin, polisin ve
ordunun bastýrlmasýnýn kýsaca proleter zorbalýðýn genelleþmesi, kýzýl terör anlarýnda), bu akýmlar,
iþçileri üretimin, üretim yönetiminin, demokratik bürokratçýlýðýn ve daðýtýmýn idarî bin bir sorunu
içinde oyalarlar.
Yeniden oluþmasý yapýlanmasý için devlete serbest bir alan sunarlar ve ona birliklerini yeniden
silâhlandýrma, hücumunu hazýrlama, burjuvazi arasýndaki kutuplaþmalarý (faþist/antifaþist) yeniden
yaratma olanaðýný verirler. Tarihte olan hep buydu ; proleter yýðýnlarýn yönelimi kendi devrimci,
komünist yönelimiyle çakýþmadýðý sürece, tersine kendilerini temel demokrasiyle, iþçisel yönetimle,
fabrika konseyleriyle, sovyetlerle kandýrýlmaya býraktýklarý sürece hep tekrar edecek olan budur.
Hatta Sosyal-Demokrasinin bugüne kadar güç kazanmýþ bölüngülerinden çok daha fazla köktenci
olan  burjuva devletin nihayet iþini bitirmenin ve proletarya diktatörlüðünü dayatmanýn
gerekliliðini kabul eden, lâkin toplumun yönetimini üretici birliklerine ve/veya iþçi konseylerine
býrakmaya devam eden  bir deðiþkesi de (denilebilir ki radikalleþmiþ bu deðiþke bile, proletaryanýn
tek ortak yönelimi olmaksýzýn, Komünist Partide merkezileþmiþ devleti5 olmaksýzýn kapitalizmin
imhasýnýn olamayacaðýný kavrayamamýþtý) bir o kadar karþý-devrimci olacak ve gelecekte önemli bir
rol oynayacaktýr.
Bugün bu tür bir yönetimcilik için doðrudan yaþanan tecrübelere baþvuramýyorsak eðer, bu, þu ana
kadar olan proleter mücadelenin çok önemli anlarýnda en mücadeleci proleterlerin biçimsel
yönetimini oluþturan örgütlerin bu kavramlarýnýn berisinde, dýþýnda yer almýþ olduklarý ve
yönetimciliðin bu daha köktenci ideolojisinin de uygulanmasýný yalnýzca bir ayaklanmadan sonra
bulabileceði içindir. Oysa bugüne kadar zafere ulaþmýþ biricik proleter ayaklanmada baskýn olan, bu
ideolojinin tam karþýtý, onun tersine çevrilmiþ bütünleyici benliðiydi (alteregosuydu) yani
«radikalleþmiþ siyasacýlýk»tý.
Devlete saldýrmaksýzýn kapitalizmi tasfiye etmenin yalnýzca gerici bir hayal olduðundan þüphe
edilmiyorsa eðer, kapitalizmin özerk ve özgür proleter birlikleri tarafýndan tasfiye edileceðini iddia
etmek de kuþkusuz bir o kadar gerici bir hayali oluþturur. Bütün dünyadaki açýk karþý-devrimin
siyasî-askerî örgütlü gücünün fiilen yok edilmiþ olduðunu ve toplumu tek bir merkez ve tek bir
yönelim temelinde deðil, ama sayýsýz birliklerin demokratik kararlarý temelinde örgütlemeye
baþlanmýþ olduðunu farz ederek (yönetimcilerin en büyük hayali), gerçekte kýsa bir süre sonra
kapitalizmin yeniden tam anlamýyla faaliyete geçtiðini görürüz. Niçin böyle olduðunu birazdan
göreceðiz.
Yönetimcilerin bu gerici hayalindeki birlikler, iºçi konseyleri, sovyetler vb. örgensel olarak oluºmuº
bir bütün oluþturmazlar ; örgensel merkeziyetçilik yoktur ; deðere karþý Parti olarak örgütlenmiþ
komünizmin diktatörlüðü yoktur. Bu yüzden üretim doðrudan toplumsal olamaz, özeldir
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[bireyseldir] (yani gerçekte, toplumun üreticinin dýþýnda kalan bölümü karþýsýnda özel). Ne var ki
özel üretim zorunlu olarak toplumsallaþacaðý için, kararlar zorunlu olarak merkezileþmiþ
olmalýdýrlar o halde deðiþim ve merkeziyetçilik de gereklidirler.
Burjuva demokrasisine karþý, iþçi demokrasisinden yana, deðiþim deðerine karþý vs. yapýlabilecek
bütün bu söylemlerin ötesinde, deðere karþý Parti tarafýndan örgensel olarak merkezileþtirilmiþ
zorbalýk olmaksýzýn, bu birliðin ya da birlikler grubunun, her fabrika komitesinin, her sovyet
kurultayýnýn, her bölgenin vs. ürünleri yalnýzca bir ürün deðil, ama deðiþim deðeridir de ve para
olarak paranýn maddî biçimleri deðiþtirilse bile, deðiþim deðeri olarak kalýrlar. Para hükümranlýðýný
sürdürmeye devam eder.
Eðer ürünlerin daðýtýmý deðiþim deðerine karþý Parti tarafýndan merkezî olarak yönetilen diktatörlük
tarafýndan belirlenmiyorsa, üretim birimlerinin demokratik kararlarýnýn hakim olduðu ürün
deðiþimine dönülür yeniden, sonuç olarak da metâlara ve eþit deðerler temelindeki deðiþime doðru
yeniden bir gidiþ. Soyut emek toplumu yönlendirmeye devam eder.
Eðer ürünler metâ niteliklerini kaybetmezlerse, eðer deðiþim deðeri hükümranlýðýný sürdürürse
kapitalizmin bütün canavarlýklarý yeniden ortaya çýkmaya, üremeye devam edecektir ;
yönetimciliðin bu yeni ustalýðýyla, aslýnda onun karþý-devrimin, kapitalizmin yeniden inþasýnýn bir
silâhý olduðu ortaya çýkacaktýr ; ve bu, doðrudan ayaklanmaya karþý deðil, ama ayaklanma
sonrasýnda olacaktýr.
Eðer iþler kararlarýn nasýl merkezileþtiði, toplumsallaþtýðý açýsýndan ele alýnýrsa (özel, kiþisel
üretimin toplumsallaþmasýnýn biçimiyle koþutluk sürdürülürse), yine ayný sonuca varýlýr.
Ýþçilerin, konseylerin, sovyetlerin, komünlerin veya komitelerin demokrasisi (gerçeðe aykýrýdýr bu :
halk yönetiyorsa proletarya köledir !), tastamam ayný þeye götürür ; veya bir baþka ifadeyle, deðiþim
deðerinin hakim olduðu ayný sürecin diðer yüzüdür : demokrasiyle metâ toplumu ayrýlmazcasýna
birleþmiþlerdir.
Ve bu, Sovyetler de dahil olmak üzere çoðunluðun burjuva ideolojisinin egemenliði altýnda
olduðunun tarihî bakýmdan doðrulanmýþlýðý nedeniyle deðil yalnýzca (Sovyetlerin, demokratik
kurultaylarda Bolþeviklerin karþý-devrimci siyasetlerini onayladýklarý Rusyada ve ayrýca
Almanyada olan budur !), üstelik demokratik merkeziyetçiliðin (örgenselleðin, eylem ve karar
birliðinin yadsýnmasý) tam da üreticilerin ve birliklerinin baðýmsýzlýðýyla üreticilerin baðýmsýz
kararlarýnýn uzlaþtýrýlmasýna ve ayrýlýklar üzerine temellenmiþ bir bütünlüðün kurulmasýna ve de bu
bütünlüðün dolaylý kýlýnmasý zorunluluðuna da uygun olduðu içindir.
Ýþte sosyalist bir maske altýndaki iþçi demokrasisi, metâ toplumu
sömürülmesi sürer gider.

ve insanýn insan tarafýndan

Demokrasi kelimesine iþçi nitelemesini eklemek hiçbir þeyi deðiþtirmez ! Bir kararnameyle var
olan parayý ortadan kaldýrmak ve para kavramýný yok ettiðini sanmak da ayný þeydir. Bu durumda,
herhangi bir baþka metâ genel eþdeðer rolünü üstlenecek ve «yeni» bir para topluluðuna
dönüþecektir. Demokrasiye gelince demokrat «iþçiler» de sermayenin yeni yöneticilerini oylarýyla
seçerek bu iþi tamamlayacaklardýr.
Gerçekte hâlâ söz konusu olan, köktencileþtiði zaman bile kapitalizmi kavrayamayan ve farkýna bile
varmaksýzýn kapitalizmi daha iþçisel, daha demokratik kýlmaya yani onu korumak amacýyla
yetkinleþtirmeye çalýþan Sosyal-Demokrasi temelindeki bu ayný anlayýþsýzlýktýr.
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Bu akýmýn kuramcýlarý, bizzat iþçi demokrasisinin þefler üreteceðini anlamaksýzýn, þeflere karþý
çýkarlar. Proletaryanýn içinden çýkan ve ayný zamanda onun tarihî çýkarlarýnýn temsilcisi (Komünist
Parti) olan þeflerin, bu temsilcilikten vazgeçebilecekleri ve karþý-devrime baðlanabilecekleri ne
kadar açýk olsa da, þefler bütün devrimci evre boyunca hep var olacaktýrlar.
Meclisler, serbest seçimler neyi garanti ederler ? Ýþçilerin çoðunluðunun iradesini mi ? Bir tek þeyi :
hakim fikirler gibi þefler de karþý-devrimin unsurlarýdýrlar ve bu çeþitli nedenlerle böyledir
1. Çünkü bütün devrimci evre boyunca hakim fikirler burjuvazininkiler olmaya devam
edecektir ;
2. Çünkü bu çeºit iºçi kuyrukçusu örgütlerde hakim olan halktýr, ama komünizm deðil ; tam da
kamuoyudur, daha mantýklý olandýr, meclislerde güzel nutuklar çekenlerdir, halkçý
liderlerdir vs ;
3. Çünkü sermaye (þu radikal Sosyal-Demokratlarýn bir türlü anlayamadýklarý sermaye),
burada toplumsal bir iliþki veya nesne sýfatýyla deðil yalnýzca, ama demokrasinin aracýlýðý
sayesinde yaþamaya devam eden özne olarak da görünür ve toplumun liderleri nitelikleriyle
kendisini yönetmeye en uygun elemanlarý seçip almaya devam edecek yetenektedir (bu
nokta, ilk ikisini de içeren en önemli noktadýr).
Sentezlersek.. sermayenin yaþama biçimi olan demokrasi, sermaye tarafýndan seçilip alýnmýþ
liderleri ve sermayenin yeniden inþasýna götüren yönetimleri üretebilir yalnýzca.
Bir özne olarak sermaye, sanki gizlenmiþ gibidir : insanlar onu yönettiklerini zannederler, ama
gerçekte insanlarý yöneten hep odur sonuçta. Demokrasi kendisine sahip çýkan sýnýfa yarayabilecek
basit bir düzenek olarak kabul edildi hep (burjuva demorasisi/iþçi demokrasisi). Aslýnda
proletaryanýn sýnýf olarak eriyip daðýlmasýna, inkârýna çözülmezcesine baðlýdýr (devlet
yýldýrganlýðýný, hapishaneleri, baðýmsýz yurttaþlarýn uzlaþtýrýlmasýný vs. içererek elbette).
Ve nihayet demokrasi, deðiþim deðerinin metâlar toplumunu kesinlemesi sýfatýyla, kendini halka
benimsetmek ve yöneticilerini  özellikle iþçiyseler  daha iyi seçip almak için, sermayenin bir
düzeneði olarak her zaman doðrulanýr (onu kabul edenlerin iþçiler olmasý hiçbir þeyi deðiþtirmez).
Yönetimciliðin en köktencilerinin bu eleþtirisi, geçiþ dönemiyle ilgili bütün tartýþmalarda ve 
bolþevik siyaset (ilerde göreceðimiz gibi, devrimci bir seçenek bile oluþturmayan bir siyaset)
karþýsýnda bütün burjuvazi, yönetimci bir eleþtiri, iþçi demokrasisini garanti etmeyi gerektiren bir
eleþtiri için yeniden toplanmýþ olduðundan dolayý  özellikle de Rusyadaki karþý-devrimin
çözümlemesinde yer almalýdýr. Yönetimciliðin ve iþçi demokrasisi ideolojisinin eleþtirilerinin,
siyasacýlýðýn eleþtirisinden önce gelmesi gerektiðini düþünmemiz bu yüzdendir.
BÖLÜM IV : Devrime Karþý Siyasacýlýk
Siyasacý görüþ en köktenci ifadesinde (leninizm), devrimci þiddeti, siyasî iktidarýn alýnmasýný,
ayaklanmanýn gerekliliðini, devrimci yýldýrganlýðý, proletarya diktatörlüðünü vs. ön plâna koyarak
reformculuðun, pasifizmin, yönetimciliðin, acil çýkarlar peþinde koþmanýn vs. devrimci eleþtirisinin
unsurlarýný alýr, benimser.
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Ne var ki daha köktenci bile olsa bu deðiþke de sermayenin yok edilmesi, ücretli iþin ve paranýn
ortadan kaldýrýlmasý toplumsal projesinde yer almaz. Bu deðiþke, devrimi reformculuktan ayýrt
edeni yani sýnýf mücadelesinin tanýnmasýný ve geliþtirilmesini þiddetli bir devrime ve proletarya
diktatörlüðüne kadar vardýrmak olgusunu Leninle birlikte ha bire tekrarlar durur yalnýzca.
Bir baþka deyiþle, reformculukla kopuþ içindeki devrimin savunulmasý, sýrf siyasî bir görünüm
içinde kalýr ve toplumsal devrimi ilgilendiren her þey atýlýr (örneðin Kautski tarafýndan kullanýlmýþ
terminolojiye raðmen). Gerçekte bu akým, son derece reformcu olmayý sürdürür yani ulusallaþtýrma,
gelirlerin yeni bir bölüþümü vs. gibi bir iktisadî reformlar bütünlüðünün partizanýdýr.
Bütünlüðü içinde proletarya diktatörlüðü kavramý, sermayeye özgü üretici güçlerin geliþme ve artýþ
ölçütlerine karþý örgütlenen bir sýnýfýn toplumsal diktatörlüðü olarak anlaþýlmadý, ama daha ziyade
kendini proletaryanýn partisiymiþ gibi tanýmlayan falan ya da filân siyasî partinin diktatörlüðü
olarak anlaþýldý.
Aslýnda söz konusu olan, siyaset üzerine odaklanarak devrimin diðer görünümlerini tasfiye
etmek deðildir sadece. Devrimin kendisini siyasetle sýnýrlayan ve reformla devrim arasýndaki
kopuþu, bir diktatörlük ihtiyacýyla iþçisel yýldýrganlýða indirgeyen siyasacý bakýþ açýsý yüzünden, bir
yandan sermaye diktatörlüðünün bütünlüðü diðer yandan örgensel olarak merkezileþmiþ
komünizmin diktatörlüðünün bütünleyici ihtiyacý da tüm anlamýný kaybeder.
Bu yüzden Marxýn eserinin abecesi yadsýnarak burjuvazinin eski bölücü görüþüne varýlýr ve farklý
çevrelerin baðýmsýzlýðý kabul edilir.6
Kautski, Lenin ve takipçileri, proleter devrimin toplumsal (yani toptan) bir devrim olduðunu ve
kendisinden önce gelenlerden öz olarak farklý bir devrim olduðunu anlama kabiliyetinden
mahrumdurlar.
Fransýz Devrimi (toplumu zaten kontrol etkmekte olan bir burjuva bölüngünün,  bir baþkasý
aleyhine  politik olarak saðlamlaþtýrýlmasýný ve kurumlaþmayý varsaymýþ, gerektirmiþ olan bir
devrim) modeli temelinde, proleter devrimi siyasî âlemdeki bir deðiþiklikle sýnýrladýlar.
Birbirlerine karþý giriþtikleri mücadelelerde (emperyalist savaþlarda) pek çok burjuva bölüngünün
Lenini Stalini, Troçkiyi kuramcýlarý olarak ilân etmiþ olmalarý þüphesiz bu yüzdendir. Bir yanda
 leninizmin onu þiddetli siyasî bir deðiþiklik ve bunu izleyen gerekli bir yýldýrganlýkla sýnýrladýðý 
devrimci bir reformla tamamen baðdaþan leninizmin temel þemasý, diðer yanda da bu devrim
için iþçileri seferber etmek ve arkasýndan pekâlâ yeniden ulusal inþa için çalýþtýrmak amacýyla
doðrusu çok gerekli olan iþçisel alalamalarla devrimin gülünç bir kýlýða sokulabilmesi. Kapitalist
güçlerin o büyük liderlerinin (Mao Ze Dungtan Ho Þi Mine, Fidel Castrodan Enver Hocaya
kadar), siyasacý reformizmin temel þemasýný bir gýdým olsun deðiþtirmemiþ olmalarý bu
yüzdendir.Ve bu zevat, Robespierre, Lenin, Stalin veya Troçki gibi kelle kestikleri ve üretici
güçlerin geliþmesi için iþçileri zorlu, sýký çalýþma isteklerini ikiye katlamaya çaðýrmýþ
olduklarýndan elbette devrimciydiler !
Siyasacýlar için ekonomi gerçekten ayrý bir sorundur ve bu yüzden, siyasette o kadar
devrimci olmalarýna raðmen, yalnýzca sosyo-ekonomik plânda (eðer hukukî ve devletçi
merkezileþmesine deðilse, hiçbiri sermayeye saldýrmaz) reformist (karþý-devrimci) olmakla
kalmazlar, üstelik istisnasýz hepsi, kapýdan kovduklarýný iddia ettikleri yönetimciliði tekrar pencereden içeri alarak bitirirler iºlerini. Bütün leninistler üretimin iºçisel kontrolünün (muhasebe
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kayýtlarýnýn kontrolü ve idarî denetim olarak) taraftarýdýrlar.
Toplumsal bakýmdan ücretli iþ tekrar bir sorun olarak ortaya koyulmamasýna karþýn ve kâr
oranlarýnýn bütün ekonominin asýl yönetimini sürdürmelerine raðmen (yani kullaným deðerine karþý
deðiþim deðerinin etkin diktatörlüðü, bütün dýþavurumlarý içinde varlýðýný sürdürürken), siyasî bakýþ
açýsýndan proleter devrimin gerçekleþtirilmiþ olduðu iddia edildiðinde, bütünlüðün (veya daha
ziyade sermayenin diktatörlüðüyle sermayeye karþý diktatörlük arasýndaki tüm karþýtlýðýn) bu
kavrayýþsýzlýðý zirvesine ulaþýr.7
Daha Marxtan önce var olan bu kavramýn onun tarafýndan reddedilmiþ olmasýnýn altýný çizmek
önemlidir. Marx için proletarya diktatörlüðü bir hükümet, siyaset deðiþikliðiyle baþlamaz, tersine,
bu diktatörlük her üreticinin emeðinin katkýsýna karþýlýk gelen toplumsal üretimin bir bölümünü
almasýyla baþlayan toplumsal bir diktatörlüktür (bkz. Gotha Programýnýn Eleþtirisi, I. bölüm, 3
numaralý eleþtiri ; Alman Sosyal-Demokrasisi programýnýn en önemli eleþtirisidir bu). Bu sonuncu
noktayla hemfikir deðiliz, zira komünist bakýþ açýsýndan, ölçütü emek olan daðýtým safhasýný haklý
kýlan hiçbir neden yoktur. Ama Lenin ve hempalarýnýn konumuna karþý Marxýn bu tavrýnda asýl
olan, devrimin ve diktatörlüðün zorunlu ve kaçýnýlmaz olan toplumsal içeriðidir.
Eðer üretim hâlâ deðer yasasý tarafýndan yönlendiriliyorsa, Marx gibi bizim için de, proleterya
diktatörlüðünden söz etmenin anlamý yoktur. Toplum sermayeden yana deðil ama fiilen ona karþý
yöneldiði zaman, proletarya diktatörlüðü tam da deðere karþý zorbalýkla baþlar iþe.
Öyleyse þiddetli devrimin, devrimci yýldýrganlýðýn vs. devrimi reformculuktan ayýrt edenler
olduðunu iddia etmekten ibaret bu öneri tamamen yanlýþtýr. Bunlar gerekli koþullardýr, ama hiçbir
biçimde yeterli deðildirler. Sermaye devrimci yýldýrganlýk ve þiddet temelinde de ýslah edilebilir,
ayrýca edildi de zaten.
Komünist parti olarak örgütlenmiþ proletarya diktatörlüðü ve örgütlü bütün karþý-devrime karþý
devrimci yýldýrganlýk olmaksýzýn, devrimci þiddet uygulanmaksýzýn proleter devrimden söz etmek,
açýktýr ki, ya aptallýðýn alâmetidir ya da utanmazlýðýn. Hâlâ etkilerine maruz kaldýðýmýz o devasa
karþý-devrimden sonra, hakim ideoloji tarafýndan leninizmin saðcý, karþý-devrimci bir eleþtirisine
(proleter ayaklanma zorunluluðunun, kýzýl terör ihtiyacýnýn, Parti diktatörlüðünün reddi) doðru
itilmenin her zaman (bugün daha fazla) altýný çizmemiz gerekecektir Fakat devrimi
reformculuktan açýkça ayýrt etmek için, Marxýn yaptýðý gibi, toplumsal devrimi yani sermaye
toplumunun toptan yýkýmýný, ücretli iþin, özel mülkiyetin ortadan kaldýrýlmasýný vb. sorunun
merkezinde görmek, düþünmek gerekir. Devrimi karþý-devrimden gerçekten ayýrt eden budur.
Ayaklanma, diktatörlük, ºiddet, yýldýrganlýk vs. sadece araçtýrlar (proletaryanýn kullanmak zorunda
olduðu araçlar) ve kendilerine özgü bir belirleme içermezler. Nesnel olarak destekledikleri
toplumsal projeye baðlý olarak devrimci veya karþý-devrimcidirler (onlarý kullananlarýn iradesinden
veya açýklamalarýndan baðýmsýz olarak).
Yani þiddete, diktatörlüðe, yýldýrganlýða özlerinde bulunan özel bir nitelik (kendinde devrimci olmak
gibi) atfetmek, onlarýn doðalarý gereði devrimci olmadýklarýný düþünmek kadar aptalcadýr. Maalesef
þimdiye dek görülen, burjuvazinin proletaryanýn baðrýnda onu bölmek için korumayý baþardýðý bu
klâsik kutuplaþma oldu.
BÖLÜM V : Proletarya Diktatörlüðü ve Burjuva Devletin Ýmhasý 8
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Proletarya iktidarý almakla, burjuva devleti kendine mal etmekle, onu kendi hizmetine koymakla
yetinemez (gerçekte bu imkânsýzdýr !!!).
Proletarya, devrimci toplumsal projesini yalnýzca burjuva devleti tepeden týrnaða yýkmak koþuluyla
gerçekleþtirebilecektir. Proletarya diktatörlüðü, ister iþçiler ister bir iþçi partisi tarafýndan olsun,
burjuva devletin iþgali anlamýna gelmez, ama burjuva devletin etkin yadsýnmasý demektir tam da.
Sosyal-Demokrasi, devrimci programýn merkezî konumlarýndan herbirine yapmaya çalýþtýðý gibi,
ayný zamanda bunu da bozarak deðiþtirmeyi, iðdiþ etmeyi kendisi için görev kabul etti. Ayný þekilde
sermaye ve ücretli emeðe saldýrmanýn yandaþlarýna hayalciler ve devrimci elbirliðinin taraftarlarýna
da blânkiciler diyerek,devletin yýkýlmasýndan yana olan proleterleri de anaºistler olarak görecektir.
Pek çok durumda Sosyal-Demokrasi ile olan kopuþun bir yapýlanmayla sonuçlanmamasýna raðmen
(Dünyanýn pek çok yerinde komünizmin en açýk ifadeleri, örgütsel olarak asla SosyalDemokrasiye baðlý olmadýlar), yine de sermayenin ve devletin imhasý için proletaryanýn deðiþmez
mücadelesi Sosyal-Demokrasiye karþý geliþmeye ve kendini ifade etmeye devam ediyor.
Bütün militan yaþamý boyunca Lenin, Sosyal-Demokrasinin yöntembilimsel temellerinden
vazgeçememiþ, kopamamýþ olmasýna karþýn, nesnel olarak proletaryanýn baþýnda oluþu sýfatýyla,
proletaryanýn Sosyal-Demokrasiden kopuþunun öncü teorik ifadelerine katýlmýþtýr pek çok
vesileyle.
Böylece Marxla, özellikle  bir süre baðlýlýktan sonra Sosyal-Demokrasi ile kopmaya
baþlayanlardan olan  Pannekoek ve daha pek çok baþka devrimciyle devamlýlýk içindeki Lenin,
dünya devriminin (1917) hayatî bir anýnda burjuva devletin yýkýmýnýn gerekliliði üzerinde ýsrar etti.
Elbette bu ona anarþist sýfatýnýn yakýþtýrýlmasýna yol açtý. Bugünkü stalinciler, sosyalistler,
troçkiciler gibi Sosyal-Demokrasi de komünist programýn bu temel görünüþünü (burjuva devletin
imhasý) savunaný anarþist olarak kabul ediyordu. Onlara göre devleti ele geçirmek, kullanmak
gerekir ve böylece devlet yavaº yavaº sönüp gidecektir.
Lenin Devlet ve Devrimde (Marx ve Engelsten daha açýk bir biçimde), komünistlerin deðiþmez
duruþunu terar savlar : burjuva devlet sönmez, onu imha etmek gerekir ; kendiliðinden sönecek
devlet, proletarya diktatörlüðünün devleti olacaktýr. 1917-23 devrimci dalgasý boyunca burjuva
devleti yýkmadan devrim yok savý son derece önemli oldu (ve gelecekte daha da fazla önemli
olacaktýr).
Bu programatik yeniden savlama, o dönemin proletaryasýnýn özerkleþmesi için belirleyici oldu ve bu
Leninin temel bir katkýsýdýr. Ama rus sorunu üzerine olan çalýþmamýzýn bütünlüðü içinde
görülebileceði gibi, Lenin bu temel tavýrda tutarlý kalmadý (özellikle Ekim 1917den itibaren) ve
bütün takipçileri, burjuva devletin ille de yýkýlmasý gerektiðini çabucak unutuverdiler.
Leninizmin ve sosyal-demokrat kavramýn eleþtirisinde, Leninin bizzat kendi siyasacýlýðý ve sosyaldemokrat görüþüyle olan bu kopuþ çabasýnýn altýný çizmemek tarafgirlik olurdu. Bunula birlikte,
þüphesiz en radikal çalýþmasý olan Devlet ve Devrimde bile Leninin sosyal-demokrat düþünceyle
belirlernmiþ, damgalanmýþ kaldýðýný söylemeyi es geçmek de bir o kadar tarafgir olacaktýr.
Aslýnda burjuva devletin imhasýný haykýrmasýna karþýn, yine de onu bir sýnýfýn taþýdýðý yaþamýn
üretimi iliþkilerinin örgensel bir ifadesi olarak (hakim sýnýf sýfatýyla bir sýnýfýn örgütü olarak) deðil,
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ama herhangi bir sýnýfýn hizmetindeki bir alet olarak tasarlamaya devam eder. Bir baþka deyiþle
kopuþ siyasî olana indirgenir, zira proletarya diktatörlüðü burada deðer yasasýna ve ücretli iþe
karþý yöneltilmiþ bir diktatörlük gibi kavranmaz, ama basit bir siyasî diktatörlük gibi anlaþýlýr ;
üstelik bir alet olarak devlet kavramý, burada olduðu gibi korunur farklý bir siyasete hizmet etmesi
için [basitçe] yönetimini deðiþtirme olanaðýný içeren de budur.
Eðer devlet tüfek ya da çekiç gibi bir alet olsaydý, herhangi biri onu alabilir ve çýkarlarý
doðrultusunda kullanabilirdi.9 Leninin hiçbir zaman kopamadýðý bu alet-devlet yaklaþýmý,
Kremline yerleþmelerinden itibaren Bolþevikler tarafýndan açýkça desteklenecek ve sermaye
tarafýndan da artýþýnýn [geliþmesinin] görevlileri olarak seçilmelerinde belirleyici olacaktýr.
Devlet basit bir alet deðildir. Kapitalist toplumun yeniden üretiminin örgütlü güç olarak
yapýlanmasýdýr. Sermayenin devleti, devlet olarak örgütlenmiº sermayeden baþka bir þey deðildir :
hiçbir siyasî diktatörlük onu imha edemez.
Burjuva devlet siyasî olarak yýkýlamaz. Hatta bu diktatörlük gerçekten de sermayenin bütün eski
kurumlarýna ve bütün eski yöneticilerine karþý toptan bir diktatörlük de olsaydý (bu, Bolþeviklerin
ne gerçekleþtirebilecekleri bir perspektifleriydi, ne de bunun için gerekli cesarete sahiptiler), 
toplumu yöneten deðer yasasý yok edilmiþ olmadýkça  devlet, onu yönettiklerini iddia edenlerden
baðýmsýz bir biçimde sermayenin yeniden üreticisi devlet olarak var olmaya devam ederdi.
Sermayenin devletini yýkmak için sermayeyi yok etmek gerekir, yani içinden çýkýp geldiði temeli.
Marksizmin bu abecesi hiçbir Sosyal-Demokrat (hiçbir Bolþevik !) tarafýndan anlaþýlamadý.Deðer
yasasýna karþý diktatörlük olmadan, proletarya diktatörlüðünden ve burjuva devletin imhasýndan söz
etmek bir saçmalýktýr.
Proletarya diktatörlüðünün toplumsal uygulamasý olmaksýzýn, sermayeye karþý diktatörlük
olmaksýzýn, kapitalist devlet baþýndaki insanlardan ve onlarýn niyetlerinden baðýmsýz olarak kendini
yeniden yeniden üretmeyi durdurmayacaktýr (1917den itibaren Rusyada olan buydu).
BÖLÜM VI : Hayalciliðe Karþý
Sosyal-demokrat sosyalizme geçiþ kavramýnýn bu eleþtirisinin ardýndan, sosyalist dönüþümün sihirli,
olumlu bir tarifini ve, niçin olmasýn, geleceðin toplumunu nasýl tasarladýðýmýzýn bir betimlemesini
bulmayý umacak olanlar da eksik olmayacaktýr. Sosyal-demokrat özsavunma, somut olarak
önerilecek hiçbir þeyimiz olmadýðý için, bizi hayalciler [ütopyacýlar], idealistler olarak
deðerlendirmekten kaçýnmayacaktýr.
Tam da idealizmi, hayalciliði (bugünkü toplumun çürümesi karþýsýnda tekrar moda olan bir
hayalcilik) reddettiðimiz içindir ki, ne bir tarifimiz ne de geleceðin toplumunu içine dökmek
istediðimiz önceden tasarlanmýþ bir kalýbýmýz var.
Fakat bugün, bir asýrý aþkýn bir süre önce olduðu gibi, geleceðin toplumunun nasýl olmayacaðýný tam
olarak biliyoruz. Özel mülkiyeti, ücretli iþi, sermayeyi, devleti, aileyi, dini vs. ortadan kaldýrarak
bütün mevcut toplumu devrimci bir tarzda yadsýmak zorunda olduðumuzu tam olarak biliyoruz
dün olduðu gibi bugün de, güncel toplumu sürdürmenin ve ýslah etmenin bütün biçimlerine kýlgýsal
(yani bu ayný zamanda kuramsal da demektir), gerçek bir karþýtlýk içinde davranmak demektir bu
(geçiþin bütün yanlýþ kavramlarýna karþýt oluþu içeren de budur).

15

Bu söylediklerimizin gelecek için somut bir toplumsal proje saptayan açýk bir perspektif olmadýðýný
iddia edenler, diyalektik ve tarihsel materyalizmi hiç anlamamýþlar demektir. Yadsýma bir
tanýmlamadýr mevcut toplumun yadsýmasý olarak daha þimdiden var olan yegâne materyalist bir
tanýmlama.
Hayalcilik ve devrimci komünizm arasýndaki fark, birinci komünizmi tanýmlarken ikincinin bunu
yapmamasý olgusunda bulunmaz ; hayalcilikle devrimci komünizm arasýndaki fark, birinci
komünizmi ahlâkî bir kavram ve bir arzular bütünlüðünden yola çýkarak tanýmlarken, devrimci
komünizm, gelecek toplumu güncel toplumun örtük bir biçimde etkisini gösteren ortadan
kaldýrýlýþýndan baþlayarak tanýmlamasý olgusunda bulunur.
Geçiþin komünist kavramý, onun bütün yanlýþ anlayýþlarý gibi mevcut bütün toplumun Parti olarak
oluþmuþ proletarya tarafýndan gerçekleþtirilen eleþtirisinden çýkar. Kapitalizmle komünizm
arasýndaki gerçek-tarihsel geçiþ, her þeyden önce edimsel, örgütlü ve sermaye ile onun
süreðenleþebilmek için durmadan gerçekleþtirmeye çalýþtýðý bütün uygunlaþtýrma çabalarýnýn
(reformlar) her seferinde daha da bilincinde olan bir yadsýmadýr.
Geçmiþin tarihî mücadelelerinde devrimci programýn kendini, uygun bir olumsuzlamalar bütünlüðü
(ücretli iþin, paranýn, demokrasinin vs. ortadan kaldýrýlmasý amacýyla proletarya diktatörlüðü) ve de
Proudhonun, Lassallein, Bersteinin, Kautskinin Leninin, Troçkinin, Stalinin Mao Ze
Dungun, Ho Þi Minin, Fidel Castronun vb. yanlýþ geçiþ kavramlarýnýn (sermayeyi yeniden
silâhlandýrmak amacýný güden ve devrimin gerçek bir engelini oluþturan kavramlarýnýn) eleþtirisi
olarak hep ortaya koymuþ olmasý bunun içindir.
Sosyalizme geçiþin sosyal-demokrat kavramý konusunda yapmýþ olduðumuz bu eleþtirel özetin, rus
sorunu üzerine (ya da daha genel olarak devrimin ve karþý-devrimin bütün dünyada þu ana kadar
kaydedilmiþ en yüksek dönemi üzerine) olan genel çalýþmamýzdaki yeri iþte böyle. Olduðu haliyle
bu çalýþma, aþaðýdan yukarýya bütün burjuva toplumu ortadan kaldýrmak, oluþmak ve ortaya çýkmak
için olan mücadelesinde proletaryanýn ve partisinin ortak malýdýr.
BÖLÜM VII : Sosyal-Demokrasi ve Rus Sorunu
Sosyalizme geçiþin sosyal-demokrat kavramýnýn 1917den itibaren Rusyadaki etkisi kadar bir etki,
baþka hiçbir yerde ve asla görülmedi. Bu okulda oluþmuþ bir partinin bütün ülkenin iktisadî ve
toplumsal siyasetini kotrol etmesi, kararlar almasý ve bunlarý zorla kabul ettirmesi (toplumsal
çeliþkiler ve güç dengelerine karþýn hemen hemen tek baþýna) ilk defa olmuþtu. Temellerini
eleþtirdiðimiz söz konusu kavram tarafýndan yönlendirilmiþ bu merkezî kararlarýn önemini izleyen
metinlerde göreceðiz.
Göreceðimiz gibi, eðer Bolþevikler titizlikle bir ulusul kapitalist geliºme siyaseti uygulamýþlarsa, bu
sadece sosyal-demokrat kavramlarýnýn zýmnî ve kaçýnýlmaz bir sonucu deðildi ; uluslararasý SosyalDemokrasi de, Rusyada mümkün tek seçenek olarak kabul ettiði sermayenin geliþmesinin bu
projesini açýkça savunmuþ olduðu içindir.
Gerçekte uluslararasý Sosyal-Demokrasi tarafýndan yapýlan kendi genel görüþüne özgü kapitalizmi
ülküselleþtirmeleri (bu metnin baþlarýna bakýnýz), Rusyadaki gerçek kapitalizmi tanýmalarýný
engelliyordu özellikle de bu kapitalizm, kendini en barbar ve uygar olmayan biçimler altýnda
koruduðu zaman : topraklarýnýn hemen tamamýnda mutlak aþýrý sefalet, çarlýk devletinin
yaygýnlaþmýþ zorbalýðý vs
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Sosyal-Demokrasi, rus proletaryasýnýn sefaletinde proleter devrimci isyana gebe olaný deðil, ama
sefaleti, yoksullarý ve çok büyük bir köylü yýðýnýný görüyordu yalnýzca.
Ne 20. yüzyýlýn baþýndan beri  ilk iþaretlerinin Rusyada görüldüðü  devrimin uluslararasý
toplumsal projesi, ne de bu projenin öznesi, uluslararasý Sosyal-Demokrasi tarafýndan anlaþýlmýþ
deðildi (Rusya da dahil). Sosyal-Demokrasi için Rusyada proleter devrimi ve sosyalizmi ortaya
koymanýn, istemenin anlamý yoktu (sosyal-demokrat sosyalizmin burjuva olduðunu yani basit bir
reform ve sermayenin büyümesi olduðu olgusunu þimdilik bir kenara koyalým) ama gündemde
olan bir burjuva devrimdi, burjuva demokratik görevlerdi.
Daha da kötüsü, Rusya özellikle barbar bir ülke ve uygarlýkla ilerlemenin bir numaralý düþmaný
olarak kabul ediliyordu. Kapitalistler arasý çeliþkilerde Sosyal-Demokrasinin hiç tereddütsüz
avrupalý kapitalist güçlerin yanýnda yer almasý bu yüzdendir. Bu, 1914 ihaneti efsanesiyle tamamen
gizlenmiþ olan karþý-devrimin temel bir açýklamasýný oluþturur.10 Uluslararasý ve rus bütün SosyalDemokrasi, rus tarafýnýn maðlûbiyetçi tavrýný kolayca benimsedi (çarlýk, Bolþevikler ve Menþevikler
de dahil olmak üzere hepsi tarafýndan  bizzat övdükleri  kapitalizme bir engel olarak kabul
ediliyordu), ayný biçimde  kendi kaderini belirleme hakký adýna (Marx ve Engelsin metinleri
üzerine temellenerek11 )  çarlýða karþý olan bütün ulusal kapitalist mücadeleleri haklýladýlar
(Luxembourg, Jogiches gibi istisnalar dýþýnda).
Alman sanayisinin ilerlemeciliðine karþýt olduðu iddia edilen bu rus barbarlýðý tezi, yüzyýlýn
baþýndan 1917ye kadar hep vardý, ama bu tarihten sonra Bolþevikler tarafýndan öðütlenmiþ ve
uygulanmýþ ulusal (Bolþeviklerin modeli alman kapitalizmi oldu) ve uluslararasý (Brest-Litovsk,
Rapallo vs anlaþmalarý) siyasette temel bir rol oynadý ve oynamaya devam etti.
Sosyal-Demokrasi özellikle kapitalizmin ulusal ölçüde (dünya ölçüsünde deðil !) geliþmesi
anlayýþýný en son mantýkî sýnýrlarýna kadar itmiþti : onlara göre, bir yanda proletarya devrimi ülke
ülke gerçekleþmeliydi, diðer yandan devrim üretici güçlerle üretim iliþkileri arasýndaki çeliþkilere
baðlý olduðundan, üretici güçlerin daha az geliþmiþ olduðu yerde proleter devrimin istenmemesi
mantýklýydý ve mekanik bir biçimde, proleter devrim þemasý böylesi bir geliþmenin sonucu oldu.
Buna göre ileri Almanyadan azgeliþmiþ Rusyaya kadar ülke ülke geliºtirilebilecekti proleter
devrim.
Kýsaca Sosyal-Demokrasinin tezi þuydu : eðer Almanya veya Ýngilterede proleter devrim
gerçekleþmemiþse, onu Rusyada gerçekleþtirmeye kalkýþmanýn âlemi yoktu, bu maceracýlýkla,
anarþizmle ayný anlama gelirdi. Bu kavramýn Rus Sosyal-Demokrasisi içinde ne kadar çok yerleþmiþ
olduðunu anlamak için, Rus Sosyal-Demokrasisinin 1917 Þubat sözde devrimi12 karþýsýnda
geçici hükümete verdiði destek ve güttüðü emperyalist «barýþ» siyasetinden (Leninin Rusyaya
dönüþüne ve Nisan Tezlerine kadar) duymuþ olduðu memnuniyeti saptamak yeterlidir. Bolþevik
Partinin önemli bir bölüngüsünün (asýl olarak Kamanev ve Zinovyev tarafýndan yönetilen «Eski
Bolþevikler», Bolþeviklerin her zamanki tavýrlarýný destekliyorlardý) ayaklanmaya karþý çýkmýþ, ona
ihanet etmiþ, hazýrlýklarý düþmana açýklamýþ ve böylece onu baltalamýþ olmalarýnýn bu ideal ve bu
kanýtlar («Almanyadaki devrimi beklemek zorundayýz») temelinde olduðu hatýrlanýrsa eðer, bu
kavramlarýn etkisinden bir an olsun þüphe edilmeyecektir. Ayaklanmanýn zaferini izleyen günlerde
söz konusu bölüngü, bu «maceracý giriþim»i terk etmeyi ve bütün partileri birleþtiren bir hükümetin
oluþturulmasýný önermiþti.
Rusyadaki proleter hareketin gerçek önemi, bu gerici kuramý bir çok defa tartýþma konusu yapmýþ
olmasýnda ve yüzyýlýn baþlarýndan itibaren doðrudan bu gerçekliðin içinde yer almýþ Rus Sosyal17

Demokrasisinin bazý militanlarýnýn, burjuva demokratik bir aþamadan (uluslararasý SosyalDemokrasiye göre kaçýnýlmaz ilk koþul) geçmeden proleter bir devrimin mümkün olabileceðini
kabul etmeye kadar itmiþ olmasýndadýr.
Böylece önce Parvus daha sonra asýl olarak Troçki, akýma karþý [hakim düþünceye karþý], ne
devrime iten çeliþkileri ulusal ölçekte (ülke ülke) anlamayý ne de bir ülke proletaryasýnýn
imkânlarýný doðrusal bir biçimde bu ülkenin iktisadî geliþmesine baðlý kýlmayý mücadelenin
merkezine yerleþtirilmelerinin anlamsýz olduðu düþüncesini desteklediler. Parvus ve Troçkiye göre
bu imkânlar, mücadele tecrübesi, örgütlülük, bilinç düzeyi vb. baþka öznel etkenlere baðlýydýlar.
Bundan da Rusyadaki proletaryanýn belirleyici bir güç olduðu sonucunu çýkartýyordular.
20.yüzyýlýn baþýndan günümüze [Aralýk 1988] kadar bu teori,  proleter devrimin gerekliliðini
desteklemiþ ve ayaklanmayý savunmuþ olan bolþevik bölüngü de dahil olmak üzere  uluslararasý
devrimci hareketi çok kuvvetli bir biçimde etkiledi. Görünüþteki köktenciliðine raðmen bu kuram,
yine de bir temel kopuºu oluºturmuyordu. Kapitalizmin ülke ülke geliþmek zorunda olduðunu, bu
görevin de ulusal burjuvaziye düþtüðünü, ama eðer o bunu yapma gerçekleþtirme yeteneðinden
yoksunsa, bu burjuva projeleri gerçekleþtirme görevinin bu durumda proletaryaya düþtüðünü (çeþitli
yorumlara göre köylülerin yardýmýyla veya onlarýn yardýmý olmaksýzýn) vaaz eden dinsel bir
efsanenin tutsaðý olarak kalýyordu : söz konusu olan, sermaye savunucusu ve son derece dinsel bir
ülküselleþtirmedir tam da.
Bu teori gelecek devrimin öznesi (proletaryayý özne olarak kabul ediyordu)13 konusunda bir
deðiþikliði olduðu gibi, sosyal-demokrat Parti içinde bir taktik deðiþikliði de içeriyordu ; lâkin
gelecek devrimin toplumsal içeriði konusunda fark yoktur : gereken hep burjuva demokratik
görevleri tamamlanmasýydý.
Daha da kötüsü Sosyal-Demokrasinin resmî tezlerine nazaran devrimci görünüþlü bu kavramlar,
proletarya adýna, aslýnda ulusal burjuvazinin geliþmesini çok daha iyi bir tarzda haklý göstermeye
yarayacaklardý. Proletarya burjuvazi karþýsýnda kendini koyacak gücü bulmuþ olsaydý bile, tarihî
düþmanýnýn toplumsal projesini uygulamak zorunda kalacaktý, kendi projesini uygulayamazdý.14
Proletarya adýna kapitalizmin ve devlet kapitalizminin açýk savunmasýnda zincirin eksik olan
halkasýydý bu. Rusyada bu, yeni bir sanayileþme evresi (stalinizm döneminde doruðuna ulaþan bir
evre) için sömürü oranýnýn arttýrýlmasýný gerektiren burjuva projelerine karþý çýkan bütün
muhaliflerin, daima proletarya adýna, fizikî elenmeleriyle olgularda kendini açýða vurdu.
Rus sorunun anlamakta belirleyici olan sosyal-demokrat kavramýn bu genel eleþtirisini bitirmeden
önce, Rus Sosyal-Demokrasisi içindeki bolþevik/menþevik bölünmesinin temel bir anlayýþa yani
gelecek devrimde canlandýrýlmasý, bir atýlým verilmesi gerekecek olan toplumsal projeye neden
baðlanmamýþ oluþunu açýklamak zorundayýz.
Devrimle reformculuk arasýnda bir bölünme gerçekleþtirmiþ olan Bolþevikler ve Menþevikler
arasýndan birini desteklemek, Sosyal-Demokrasinin siyasacý, reformist görüþünün tutsaðý olarak
kalmaktýr.Gerçekte bolþevik ve menþevik bölüngüler Rusya için ayný projeyi savundular : burjuva
demokratik görevlerin gerçekleþtirilmesi projesi.
Sosyal-Demokrat Parti karþýsýnda bolþevik RSDÝPi oluþturmak için sonunda kopuþa varan
Bolþeviklerin örgütsel davranýþlarý ve bu konudaki bütün yazýlarý (temel olarak Ne Yapmalý ?),
reformculuðun genel ilkesini tartýþma konusu etmediler (her ne kadar Bolþeviklerin bu
reformculuða nasýl varýlmasý konusunda daha þiddet yanlýsý, daha devrimci bir görüþleri var
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idiysede), ama kendilerini örgütsel yapýnýn görünümleriyle sýnýrladýlar.
Devrimciler örgütüne iliºkin menºevik görüº, klâsik, sendikalist ve parlâmenter bir sosyal-demokrat
Parti perspektifinden kuºku duymamakta konumlanýr. Bolþeviklerinki ise isyancý, uzlaþmaz ve
ününü kaybetmekten pek kaygýlanmayan bir stratejiye (geçmiþin ve geleceðin bütün devrimci
gruplarýna özgü bir strateji) tekabül eder.
Bunun içindir ki 1917deki derin bir örgütsel bunalýmdan sonra, ayaklanma esnasýnda proletaryaya
hizmet etmeye ve onu yönetmeye yetenekli bir bölüngü ortaya çýkabildi, yani Bolþevikler ;
Menþeviklerin asla üstlenemeyecekleri bir görevdi bu.15
Ayný problem karþýsýndayýz : eleþtirdiðimiz köktenci siyasacýlýk anlayýþý ve onun güya
reformculuktan kopuþu. Böyle bir kopuº yoktur ! Akýma karþý kimi tavýrlarýn savunulmasýna,
proletarya mücadelesinin örgütlenmesi ve merkezileþtirilmesine, ayaklanmanýn yönetilmesine/
yönlendirilmesine vb. elveriþli bir yapý, proletaryaya hizmet etmek ve ayaklanmasýný zafere
ulaþtýrýncaya kadar yönetmek için gerekli ve kaçýnýlmaz bir koºulu oluºturur ; ama bu, gerçek bir
komünist devrimi yönetmek ve proletaryanýn uluslarararsý merkezî öncüsünü oluþturmak için
yeterli deðildir.
1917-23 devrimci dalgasýnýn en yüksek aþamasýnda proleter hareketin (uluslararasý bir güç ve parti
olarak oluþum içindeki bir hareket) asýl sýnýrý,  dünyanýn ve onun dönüþtürülmesinin sosyaldemokrat anlayýþýnýn tamamen egemen olduðu16 Bolþeviklerinki gibi bir örgütün, yalnýzca
Rusyada deðil ama bütün dünyada biçimsel proleter yönü tutmuþ olmasý nedeniyle  SosyalDemokrasinin temelleriyle genel bir kopuþ bazýnda oluþmuþ bir öncü üretememiþ olmasýdýr.
Bütün bunlarýn sonuçlarý da þunlar oldu :
ü Bolþevikler Rusyada ulusal sermayenin yöneticileri, burjuva devletin idarecileri ve de
proleter ve komünist mücadeleye karþý bütün baskýlarýn kanlý þefleri oldular.
ü Uluslararasý alanda da Bolþevikler, daha kuruluþundan itibaren ulusal rus devletinin
ihtiyaçlarýnýn ve semayenin çýkarlarý doðrultusunda çýrpýndýklarý bir yapý (III. Enternasyonal)
oluþturarak, proletaryanýn dünya çapýnda bir güç olarak örgütlenmesi zorunluluðunu
biçimsel yapýsýna kavuþturdular.. enternasyonalist bölüngülerin tasfiyesiyle somutlaþacak ve
halk cepheleriyle, tek ülkede sosyalizmle, örgüt içi tasfiyeleriyle vs doruðuna ulaþacak olan
bir eser.
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SOSYALÝST GEÇÝÞ EFSANESÝ
YA DA
BOLÞEVÝKLERÝN ÝKTÝSADÎ ve TOPLUMSAL SÝYASETÝ

Topluluk olarak para, karþýsýnda kendisinden
üstün bir güç bulmaya tahammül edemez.
(Marx, Grundrisse)
BÖLÜM I
Giriº
Biz devrimciler, büyük toplumsal efsanelerin devasa gücünü hep küçümser ve en bayaðý cinsinden
birer efsane olan büyük dinlerin bugün hâlâ sahip olduklarý etkiyle, prolataryayý köle olarak
tutmadaki becerileri karþýsýnda þaþýrýp kalýrýz. Hakim ideolojinin egemen sýnýfýn ideolojisi olduðunu
ve eðer proleter devrim zorunlu olarak bilinçli bir devrim olacaksa, bunun ne çoðunluðun bilinci
anlamýnda (bütün halkçý-demokratlarýn düþündüðü gibi) ne de baþka çareleri olmadýðý için yalnýzca
bu nedenle devrime katýlacak olan geniþ yýðýnlarýn bilinci anlamýnda olmayacaðýný hiç kuþkusuz
asla yeterince yinelemiþ olmayacaðýz. Bu devrim, var olan praksisin dünya çapýnda bir parti olarak
örgütlenmiþ uluslararasý proletaryanýn tarihi yönetimini/yönelimini oluþturan enternasyonalist
komünistlerin, devrimci militanlarýn örgütü tarafýndan alaþaðý edilmesi anlamýnda bilinçli bir
devrim olacaktýr.
Sosyalist ülkelerin özellikle de sosyalist Rusyanýn varlýðý efsanesi dýþýnda baþka hiçbir efsane,
proletaryanýn bölünmesiyle ve genel dünya çapýndaki perspektiflerinin zayýflamasý konusunda bu
kadar belirleyici bir güce sahip olmadý.
Uluslararasý burjuvazinin çýkarlarýna özellikle yarayan bu efsane, Rusyada olduðu kadar Batýda da,
bu ülkelerdeki kapitalist birikim bunalýmý ve sosyalist denilen ülkelerdeki (asýl olarak Polonya,
Macaristan, Doðu Almanya ve Romanyada) proletaryanýn yeniden yüze çýkýþ giriþimleri karþýsýnda
etkisini göstermiþtir bugün. Bu proleterlerin Batýdakiler türünden demokrasi talepleri içinde
bölünmüþ olarak kalmalarý bu yüzdendir ; dünya proletaryasýnýn geri kalan bölümünün, bu
mücadelenin kendi mücadelesi olduðunu ve bu mücadelede ayný düþmana karþý ayný amaçlarýn söz
konusu olduðunu (20. yüzyýlýn baþýnda beþ kýtanýn beþinde olanlar gibi) görmelerini engelleyen de
buydu.
Bu efsanenin gücü, Rusyadaki sermayeye özgü ve asýl nedeni çoðu zaman bürokrasiye, stalinciliðe,
diktatörlüðe atfedilen çeliþkilerin her seferinde daha þiddetli açýða çýkmalarý karþýsýnda daha iyi
hazýrlanmýþ, kuramlaþtýrýlmýþ bakýþ açýsýnda da kendini gösterir. Hatta sorularý þu biçimlerde
koymaya kadar varýlýr : Sosyalist dönüþüm süreci ne zaman felce uðradý ? Nasýl olurda Rusya artýk
sosyalist olamaz ? Ne zamandan beri ? Sosyalizmin tasfiyesine götüren süreç hangi süreçtir ?
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Her hâl ve kârda kaba bir önyargýdan yola çýkan ve herkes tarafýndan bir doðma olarak kabul edilir
þu : belirli bir anda Rusyada sosyalist dönüþüm süreci baþlamýþ olmalýydý.
Bu metinde, bir dizi belirlemeleri (muzaffer proleter ayaklanma, sosyalizmin zaferi,
ulusallaþtýrmalar ve sosyalizm, devletçi sanayileþme ve sosyalizm, zorunlu kollektifleþtirmeler ve
sosyalizm vs.) hareket noktasý olarak alan bakýþ açýsýný inceleyecek ve eleþtireceðiz. Bu türden
belirlemeler, burjuva bir alanda, onlarýn isyancý içeriklerini çýkartarak, sýnýfsal doðalarýný
deðiþtirerek proleteryanýn mücadelelerini tekrar ele geçirmeye yararlar ; bu bakýþ açýsý yalnýzca
komünist hareketin dünya çapýndaki ve yaygýnlaþmýþ yeniden yüze çýkýþýyla süpürülüp
atýlabilecektir.
Rusyada belirli bir anda sosyalist dönüþüm baþlatýldý, ama daha sonra bu süreç tasfiye edildi
þeklindeki bayaðý bir önyargýyý temel alan bütün bu sorularý tartýþmak yerine, biz asýl soruyu
soracaðýz : 1917den bugüne kadar Rusyada sosyalist dönüþüm baþlatýldý mý ?
Bu çalýþmada (ve onu tamalayan Sosyal-Demokrat Sosyalist Dönüþüm Kavramý baþlýklý metinde),
klâsik yazarlara göre devrimci dönüþümün temelini oluþturanýn altýný çizmekle baþlayacaðýz ; daha
sonra Rusyada bu dönüþümün gerçek imkânlarý ile bolþevik hükümet tarafýndan fiilen uygulanmýþ
siyaset ve bu siyasetin sonuçlarýnýn neler olduðunu göreceðiz bize bu soruyu olumsuz olarak
cevaplama olanaðýný veren de budur. Devletin yönetimini (Lenin), öne sürüp uyguladýklarý
siyasetin kapitalizmi geliþtirmeye ve onun övgüsünü yapmaya yönelik olduðunu itiraf etmeye itmiþ
olan komünist sollarýn gerçekleþtirdikleri eleþtirileri de göreceðiz çok kýsa olarak. Leninistlerin
görüþlerinin eleþtirisi, býrakýn sosyalist dönüþümün olmadýðýný, baþlamadýðýný dahi deðil yalnýzca,
üstelik bu sýnýf hiçbir zaman toplumu yönetmemiþ olduðu için Rusyada proletarya
diktatörlüðünden söz etmenin anlamsýzlýðýný da açýkça ortaya koyma imkânýný verecek bize :
sermaye Rusyada diktatörlüðünü uygulamayý hiç durdurmadý ve de bütün çaba ve isteklerine
raðmen Bolºevikler sermayenin en uygun görevlileri oldular.
BÖLÜM II
Para ve Topluluk
Komünistlerin programýný (art arda gelen tarihsel kesinlemelerin sonucu olan bir program), ücretli
çalýþmayý17 , metâyý, parayý vs. ortadan kaldýrmak ve metâ temeline dayanmayan sýnýfsýz, devletsiz,
uluslarýn olmadýðý bir toplum kurmak için, gerçek bir insanî topluluk için üretim araçlarýnýn
mülkiyetini ortadan kaldýrmak amacýyla proletaryanýn egemen sýnýf sýfatýyla oluþmasý olarak çok
kýsa bir biçimde özetleyebiliriz.
Burada bu programý açýndýrmayacaðýz, ama devlet yönetimi faaliyetinin yerini belirlemenin ve
onun sosyo-ekonomik perspektiflerini anlamanýn kaçýnýlmazlýðý ölçüsünde bu programa
(Bolþeviklerin programýna karþýt olan) baþvuracaðýz.
Ne var ki onu daha iyi kavramammýza yarayacak olan ekonominin devrimci eleþtirisinin merkezî
görünümlerinden birinin altýný çizmemezlik de edemiyeceðiz : para, topluluk olarak para, bütün
diðer topluluklarý dýþlar, reddeder, engeller.
Para18 , týpký birey veya metâ ya da devlet gibi, bir anlaþmadan doðmaz, ama deðiþimin toplumsal
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bir ürünüdür. O bir tarihsel belirlemeler bütünlüðünden hareketle sermayeye dönüþümüne kadar
olan geliþimi yoluyla ortaya çýkar, kendini gösterir.
Ürünler deðiþim deðeri olarak toplumsal bakýmdan belirlenmeye baþladýklarý andan ve metâ da
kullaným deðeriyle deðiþim deðerinden oluþtuðu andan itibiaren, deðiþim deðeri, ürününkünden ayrý
bir deðere sahip olmaya baþlar
«Metâlarýn kendilerinden ayrýlmýþ ve bizzat kendisi onlarýn yanýnda bir metâ olarak var olan
deðiþim deðeri, paradýr. Deðiþim deðeri olarak metânýn tüm özellikleri, metâdan farklý bir
nesne olarak ve onun doðal varoluþ biçiminden ayrýlmýþ toplumsal bir varlýk biçimi olarak
parada görünür. [ ] Özel metâlarýn yanýnda paranýn varlýðýndan doðan karýþýklýklarý ve
çeliþkileri paranýn biçimini deðiþtirerek ortadan kaldýrmanýn olanaksýzlýðý gibi, ( ) ürünlerin
toplumsal biçimi deðiþim deðeri olduðu sürece, bizzat parayý kaldýrmak da imkânsýzdýr.» (K.
Marx, Grundrisse, cilt I, Para Bölümü, alt baþlýk : Paranýn Doðuþu ve Özü)
Deðiþim deðerini yok etmeksizin toplumsal para iliºkisini tasfiye etmek tamamen anlaþýlmaz ve
hayalcidir ; bütün metâ toplumu, parasal bir toplumdur. Metânýn temellerini yok edecek olan bir
süreç olmaksýzýn, parayý bir baþka þeyle ikame etmenin bütün çabalarý, örneðin harcanmýþ emek
karneleri gibi, ister istemez baþarýsýzlýða götürür.
Fizikî maddenin çok büyük ölçülerde deðiþebilme gibi bir özelliði de olsa, para özel iþin yegâne
toplumsal yoðunlaþmasý/özeklenmesi olarak, toplumsal emek olarak yani topluluk olarak tekrar
ortaya çýkacaktýr. Ve karþýlýklý olarak, toplumsal para iliþkisinin hakimiyeti altýndaki bütün
toplum, baðrýnda paranýn üretilmiþ fizikî maddeleri yönettiði (son tahlilde daðýtýmý da) bir metâ
toplumudur zorunlu olarak
«Bizzat topluluk olarak para, karþýsýnda kendisinden üstün bir güç bulmaya tahammül
edemez.» (K.Marx, a.g.e., Para Bölümünün üçüncü ve son kýsmý)
Paranýn sermayeye dönüþtürülmesiyle insanlar arasýndaki bütün diðer topluluk biçimlerinin
dýþlanmasýnýn  yadsýnmýþ olmaktan çok uzak  bu süreci, niceliksel ve niteliksel daha bir üst
seviyede yeniden üretilmiº olur. Gerçekte sermaye olarak para, yani içinde her ºeyin deðerin
gerçekleþmesi sürecine baðlý olduðu genel toplumsal bir iliþki olarak ilkin paranýn toplumsal bir
belirlemesidir ama yine de onu aþan ve ayný zamanda bütün diðer belirlemeleri kapsayan bir
belirleme.
«Öyleyse birinci yanýyla ücretli emek ikincisiyle sermaye, geliþmiþ deðiþim deðerinin ve onun
cisimleþmesi olarak paranýn farklý biçimlerinden baþka þeyler deðildirler. Para ayný anda hem
herkes için varoluþun evrensel özü olduðu ölçüde gerçek bir topluluktur, hem de herkesin
ortak bir ürünüdür.Ama daha önce gördüðümüz gibi, topluluk, paradaki salt bir soyutlama,
birey için mutlak, tesadüfî bir nesne ve bireysel olarak ayný zamanda halis bir tatmin aracýdýr.»
(K. Marx, a.g.e., cilt I, Para Bölümünün üçüncü ve son kýsmý)
Sonuç olarak parayla birlikte düþünülen sosyalizm, saçma bir soyutlamadan baþka bir þey olamaz
dýþsal ve raslantýsal bir topluluk, kurgusal bir topluluk. Komünizmin kesinlenmesi olmaktan çok
uzak, bu topluluk, tersine sermaye hakimiyeti altýnda toplumsallaþtýrmanýn tipik bir olumlamasýdýr :
paranýn varlýðý emeðin doðrudan toplumsal olmadýðýný, ama özel olduðunu ve toplumsal olmak
için paraya (böylece toplumun yerini alan bu aracýya) ihtiyacý olduðunu kanýtlamaya devam eder.
Para-sermayenin19 bu toplumsallaþtýrýlmasý, bütün diðer toplumsallaþtýrmalarý ortadan kaldýrýr,
reddeder.
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Üstelik deðiþim deðerinin sermayeye dönüþmeye kadar geliþmesi, herhangi bir olasýlýk olmaktan
çok uzak, tersine önüne geçilemez bir süreçtir ve metâda içerilir.
Marxýn dediði gibi :
«Deðiþim deðerinin sermayeye dönüþmeye kadar geliþmemesini veya deðiþim deðeri üreticisi
emeðin ücretli emeðe dönüþmeye kadar deðiþmemesini istemek, dindarca olduðu kadar
aptalca da bir temennidir.» (K. Marx, a.g.e., cilt I, Sermaye Bölümünde Proudhon ve Bastiat
üzerine olan kýsým)
Stalinciler, troçkistler ve diðer burjuva sosyalistler tarafýndan sýkça inkâr edilmiþ bir olgunun burada
altýný çizmeye özellikle önem veriyoruz : Marx için olduðu gibi bizim için de, deðiþim deðerinin
hakimiyeti altýndaki bütün toplumlar kapitalist bir toplumdur, týpký ücretli emeðe dayanan bütün
toplumlarýn da kapitalist bir toplum olmalarý gibi.
Marxtan aktarmalar yapmanýn önemi burada ortaya çýkmayan bir sorundur, çünkü o gerçekte, sözde
sosyalist dönüþümün bütün öncüleri için bu konuda gerçek bir otorite ve Bolþeviklerin asýl
kuramsal baþvuru kaynaðý (duruma göre az ya da çok vakýf olunan) olacaktýr. Kimi bölümlerini
aktardýðýmýz söz konusu kitabýn Bolþevikler tarafýndan bilinmediði buna karþý ileri sürülebilir.20
Saðladýðý aydýnlýk, açýklýk için ve ele aldýðý konularý bireþimleme gücü nedeniyle yine de bu eserden
yararlandýk. Örneðin bu konudaki çeþitli ve deðiþken katkýlarýnda Bordiganýn da yeterince
gösterdiði gibi, bu tezler zaten Marx ve Engelsin eserlerinin hemen hemen her yerinde
bulunabilirler. Ayrýca falan ya da filân bolþevik için anlaþýlmaz, bulanýk kalmýþ olan sosyalizmin
metâ olmayan niteliðidir ; anlamadýklarý deðiþim deðeri, metâ, para, ücretli emek ve kapitalizm
arasýndaki bölünmez birliktir ; ya deðilse ne «Grundrisse»in Bolþevikler tarafýndan okunmamýþ
olmasý ne de Marx ve Engelsin eserlerinin bütününde bu konudaki açýklýk eksikliði olgusu deðildir
(bu tezler «Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký»da, «Kapital»de, «Anti-Dühring»te tamamen
sarihtirler), ama daha ziyade uluslararasý özellikle de rus Sosyal-Demokrasisine özgü önyargýlardýr
ve onlarýn ideolojisidir. Daha sonra bütün olacaklarda, Bolþeviklerin dünyanýn sosyal-demokrat
burjuva kavranýþýnda biçimlenmiþ olduklarýný ve büyük çoðunluðunun Sosyal-Demokrasinin þefleri
tarafýndan yapýlan revizyonlarý, tahrifatlarý, yeniden tercümeleri ve yorumlarý Marx ve Engelsin
kuramlarý olarak kabul ettiklerini kesinlikle unutmamalýyýz : uluslararasý düzeyde Kautski ve
Rusyada da Georges Plekhanov tarafýndan yapýlan marksizmi tanýtma yazýlarý sanki Marx ve
Engelsin eserleriyle özdeºmiº gibi !
BÖLÜM III
Devrimin Zayýflýklarý
Genellikle Rusyadaki sosyo-ekonomik dönüþüm imkânlarý üzerine olan bütün açýklamalar, bu
ülkede var olan yoksulluðun ve geliþme eksikliði ya da kapitalizm-öncesi yapýlarýn varlýðý
olgularýnýn bir çözümlemesiyle baþlar. Bu bakýþ açýsýný toptan reddediyoruz. Aslýnda çarlýk
Rusyasýnda var olan yoksulluk, rus ulusal sermayesinin geliþme eksikliði sonucu deðildi 21
(kapitalist-olmayan denilen yapýlarýn hiç deðil), fakat tersine,  sefaleti üreterek ve emperyalist bir
savaþa iterek (1914te somutlaþacak olan)  dünya kapitalizminin çeliþkili ve genelleþmiþ gerçek
geliþimi tarafýndan üretilmiþti.
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Üstelik genel olarak söylenenin tersine, dünya burjuvazisi tam da çarlýk döneminde, bu ülkeyi
dünyanýn dördüncü büyük iktisadî gücü olarak sýnýflamaya elveren çok yoðun ve çok önemli bir
sanayiye sahipti Rusyada. Ayrýca Petrograd ve Moskova gibi þehirlerdeki proleter yoðunlaþma,
dünyadaki en önemli yoðunlaþmalardan biriydi. Hiç kuþkusuz nüfusun en büyük bölümü kýrlarda
yaþýyordu her þeyi köylülük üzerine odaklayan bütün betimleyici çözümlemelerin (antidiyalektik, devrimci toplumsal proje ve perspektifleri enenmiþ çözümlemeler) durmadan tekrar
ettikleri gibi. Bu görüþ, üretim koþullarýyla çalýþma [emek] nesne ve araçlarýnýn bütün mülkiyet
biçimlerinden (bu iliþkiyi alalayarak gizleyen çok sayýdaki tüzel biçime raðmen, bu kesim
tamamýyla ücretlilik üzerine temellenmiþ olarak kalýr) ayrýlmýþlýklarýyla nüfusun bu bölümünün
proleterlerden oluþtuðu olgusun inkâr etmez yalnýzca, ama ayný zamanda ulusal ve uluslararasý
sermayeye karþý olan bütün hareketi de (bütün hükümetlere karþý gelerek þehirleri ve kýrlarý sarmýþ
olan ve de sokaklarda, fabrikalarda, iþyeri komitelerinde, Sovyetlerde ve orduda burjuva devletin
daðýlmasýnýn asýl gücünü oluþturan genel taleplere iliþkin bir hareket)22 çýkarýp atar, karalar.
Sýnýf olarak proletaryanýn  þehirlerde ve kýrlarda («köylülük» ve «þehirlilik» burjuva aðzýyla
bizzat yaþamýn kabaca inkârý !) canlýlýða götüren  bu genel tavrýný yadsýmak, Ýþçi ve Asker
(üniforma giymeye zorlanan ve devrimci maðlûbiyetçilik eyleminde proletaryanýn belirleyici bir
bölümünü oluþturan bizzat þu askerler, þu kýrdan gelmiþ «köylüler») Sovyetlerinin tarihini
yadsýmak ve sonuçta rus devrimini inkâr etmektir.
Öyleyse Rusyadaki devrimin sýnýrlarýný köylülerin sayýsýyla (ve nüfus içindeki görece önemleriyle),
sermayenin geliþme eksikliðiyle ve «feodalizm»le açýklamak, temel bir hatadýr.23 Gerçekte devrim
giriþimi, üretici güçlerin  bölge bölge, ülke ülke  bir geliþimiyle doðrusal olarak belirlenmedi
hiçbir zaman ve iktisadî-toplumsal dönüþüm imkânlarý da «daha geliþmiþ» ülkelerde (kamuoyunun,
yani düþmanlarýmýzýn terimleriyle konuþursak) hiçbir durumda Rusyadakinden daha büyük
olmadýlar.
Bu açýklama, bütün bu çalýþma boyunca göreceðimiz gibi, sermaye ve burjuva devlet tarafýndan 
kendini tamamen Bolþeviklerin aðzýndan dile getirerek, ifade ederek  toplumsal devrime karþý,
proletaryaya karþý bütün iktisadî siyasetini haklýlamak amacýyla kullanýlmýþ genel bir bahane oldu.
Ýktidardaki Bolþeviklerle önemli iktisadî ve toplumsal deðiþiklikleri gerçekleþtirmek için devrimin
çok zayýf olduðu ortaya çýkmýþsa, bu asýl olarak iki neden yüzündendir :
1. Bir tek ülkede metâ iliþkilerini yok etmenin genel imkânsýzlýðý (yani «sosyalizm» ve «ülke»
arasýndaki toptan karþýtlýk) ve komünist devrim/kapitalist karþý-devrim çeliþkisinde (diðer
ülkelerde ve kýtalarda devrimin art arda gelen yenilgileri) uluslararasý güçlerin kaþýlýklý
baðýntýlarýnýn elveriþsiz geliþimi.
2. Rusyada Sosyal-Demokrasi ile her seviyede yetersiz kopuþ gibi (bkz. «Sosyal-Demokrat
Sosyalizme Geçiþ Kavramý» baþlýklý makale), proletaryanýn ve uluslarararsý yönetiminin
programsal ve örgütsel zayýflýklarý.
Bu iki görünüþün birbirlerinden ayrýlmaz oluþlarýnýn, birbirlerini koþullandýrmýþ olduklarýnýn altýný
çizmek gerekir. Uluslararasý bir parti olarak proletaryanýn örgütsel zayýflýðý (onlarca yýllýk sosyaldemokrat karþý-devrimin ürünü), genel örgütsel daðýlýþýný, ülke ülke yenilgilerini ve Rusyada
kapitalist karþý-devrim lehine bir siyasetin uygulanmasýný belirledi.
Nesnel ve öznel unsurlar arasýnda sýkça yapýlan metafizik bölünme, karmaþýk bir bütünün dinamik
iliþkilerini yalnýzca daha da anlaþýlmaz kýlar : güçler arasýndaki nesnel karþýlýklý baðýntý, birbirlerine
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karþý olan güçlerin yani öznel unsurlarýn bilinç ve yapýlarýný kendi içinde toplar ve ona baðlýdýrlar.
Bu yöntembilimimizin [metodoloji] abecesidir ; söz konusu olan kaba materyalistlerin yaptýðý gibi
nesnel dünyayý «olduðu haliyle» seyretmek deðil, ama öznel, devrimci ve karþý-devrimci insansal
bir uygulama olarak nesnel güçler arasýndaki tüm baðýntýyý anlamaktýr, kavramaktýr.24
Rusyada karþý-devrim ve kapitalizmin geliþmesi üzerine olan bütün çalýþmamýz ve özel olarak bu
ülke üzerine olan özel kýsa açýndýrmamýz, hareket noktasý olarak bütün söz konusu dönemin
uluslararasý ve bütünlüklü görünüþü üzerine temellenir. Ne devrim ne karþý-devrim «rus» deðildir ve
de çeþitli güçlerin uluslararasý boyuttaki karþýlýklý etkileþimlerinin bütünlüklü bir anlayýþý
olmaksýzýn anlaþýlamazlar. Bu yaklaþým bütün incelememizde ve kuramsal açýndýrmalarýmýzda yer
alýr ve  her ne kadar izleyen bölümde dünya çapýndaki çeliþkilerin Rusyadaki somutlaþmasý
üzerinde yoðunlaþacaksak da  okuyucu bu yaklaþýmý hiçbir durumda gözden ýrak tutmamalýdýr.
Oysa Rusyada proletaryanýn nesnel zayýflýðýnýn kendini nasýl ifade ettiðini ve nasýl gerçekleþtiðini
incelemek, «devrim»i yönettiðini iddia etmiþ ama aslýnda kapitalist karþý-devrimin yeniden
örgütlenmesini yönetmiþ olanlarýn (Bolþevik Parti) insanî, iradî uygulamalarýný, öznel pratiklerini
eleþtirme anlamýna gelir.
Uluslararasý Sosyal-Demokrasinin ve Bolþeviklerin de bir bölüngüsünü oluþturduðu Rusyadaki
Sosyal-Demokrasinin genel anlayýþýný sergilemiþ olduðumuz önceki metin, bu konuda temeldir. Bu
metinde de bu anlayýþýn [kavramýn] sonuçlarý incelenir Bolþeviklerin sosyalizme geçiþ
görüþleriyle uyum içindeki iktisadî ve toplumsal siyaseti uygulama giriþimlerini ele alýr.
Leninin þu pek ünlü sloganý bu sosyal-demokrat görüþü tam olarak özetler ; üstelik bu slogan
iktisadî politika ve bütün toplum için bir kýlavuz haline gelecektir ayrýca :
«Komünizm, Sovyetlerin iktidarý artý bütün ülkenin elektriklendirilmesidir.» !!! 25
BÖLÜM IV
Ýktidardaki Bolþeviklerin Ýktisadî ve Toplumsal Siyasetleri : Genel Yönelim
Proletarya sermaye ve savaþa karþý mücadele etmiþti ; bütün sözde deðiþiklikleri her seferinde daha
mücadeleci ve þiddetli bir biçimde reddetmiþti ; ve bunu en köktenci partiyi (bolþevik) iktidara
yükseltinceye kadar sürdürdü. Ne var ki yöneliminin (tastamam kelimenin tarihsel anlamýnda
toplumsal projesindeki yönelimi) saðlamlaþtýrýlmasý sokaklardaki, cephedeki, kýrlardaki vb.
özerkliðe, bu artan mücadeleciliðe eþlik etmemiþti her ne kadar þiddet, ordunun daðýtýlmasý,
devrimci yýldýrganlýk, ayaklanmayý hazýrlama ortak faaliyet sorunlarýnda önemli ilerlemeler olmuþsa
da. Buna raðmen toplumsal talepler tamamen ayný kaldýlar : «ekmek», «barýþ», «toprak».
Bir toplumu kendi gerçek sýnýf çýkarlarýna göre yönetmekte yetenekli olmaksýzýn, kendini o
toplumun yönetimi olarak kabul ettirmeye, proletaryayý böylesi acýnacak bir duruma götürmüþ olan
olgu devrimci diktatörlüðün, devrimci þiddetin gerekliliði savý eþliðinde karþý-devrimci
belirleyici bir aðýrlýða sahip olmuþ olan devrimci toplumsal projenin (sermayenin ve ücretli emeðin
ortadan kaldýrýlmasýnýn) bu bilisizliðidir.
Bolþevik Parti bu çeliþkinin yoðunlaþtýðý bir buluþma noktasý oldu. Ayný anda hem bu çeliþkinin
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kutuplarý onun içinde daha açýk ve daha þiddetli bir biçimde bölünmüþlerdi, hem de bu Bolþevik
Parti, söz konusu çeliþkinin kapitalist karþý-devrim lehine çözümünün asýl görevlisi oldu. Bu
partinin yürütmüþ olduðu siyaset gibi, Bolþeviklerin tavýrlarýnýn önemi de iºte buradan gelir.
Rus proletaryasýnýn ve çeliþkilerinin görevlisi ve tercümaný sýfatýyla Bolþevik Parti, pek çok kuþku
ve kararsýzlýktan sonra26 , sonunda bir ayaklanmayla toplumun yönetimini üstlendi.
Güçlü yanlarýyla zayýflýklarýyla bu parti, diktatörlüðün gerekliliðini açýklamak ve onu üstlenmekte
doðrudan doðruya yetenekli olacak, ama toplumun devrimci projesine doðru devrimci sloganlarla
proletaryayý yönetmekte yeteneksiz olduðunu ortaya koyacaktýr. Tam tersine, Bolþevikler «devrimci
program»düzeyinde bir burjuva demokratik önlemler paketini (barýþ, ekmek, toprak, ordunun
demokratikleþtirilmesi, iþçi kontrolü vs.) uygulamakla yetinecektirler iþçilerin istediði27 ve
özellikle Sovyetler28 aracýlýðýyla talep ettikleri önlemler.
Genel olarak bolþevik iktidarýn birinci evresi çok yetersiz incelenmiþtir ; «sosyalizme geçiþ»
efsanesini koruyan, sürdüren de budur. Bu çalýþmamýzda özetlediðimiz gibi, aslýnda uluslararasý
güçlerin aralarýndaki baðýntýyý, üretim iliþkilerinin evrimini, ideolojiyi, Bolþevikler tarafýndan
alýnmýþ ilk tedbirleri ve niyetlerini gerçekten göz önüne alýrsak, doðrudan 1917 «devrimi»yle
baþlayan sosyalist iktisadî dönüºüm tezi çöker. Diðer yandan bütün büyük sorunlar, kararlar,
karþýtlýklar daha bu ilk yýllarda belirlenmiþ olacaklarý ve çeliþkilerin daha sonraki geliþimi elan var
olan bir durumun geliþmesinden baþka bir þey olmadýðý için, bu dönemin incelenmesi belirleyici
bir öneme sahiptir.
Öyleyse Bolþevikler tarafýndan fiilen savunulan ve uygulanan siyasetin ne olduðunu görelim
Askerî durumun gözden geçirilmesinden sonra Bolþevikler, anlayýþlarýna ve iþçilerin çoðunluðunun
isteðine uygun olarak hükümeti kurma plânlarýný açýkladýlar. Bolþeviklerin öne sürmeye
çalýþacaklarý program («halkýn uðrunda mücadele ettiði» ve Bolþeviklerin de onu uygulamayý
üstlendikleri program), Leninin resmen açýkladýðý geçici hükümetin görevden alýnmasýnýn ve
«devlet iktidarý, Petrograd iþçi ve asker Sovyeti örgütünün yani Petrograd proletaryasý ile
garnizonunun baþýnda bulunan Askerî Devrimci Komitenin ellerine geçmiþtir» («Rusya
Yurttaþlarýna» baþlýklý resmî bildiri) kararýnda bulur özetini.
Lenin ve Bolþeviklere göre bu program, « acil bir demokratik barýþ teklifi, toprak sahiplerinin
mülkiyet haklarýnýn ilgasý, üretimin iþçisel denetimi, bir sovyet hükümetinin kurulmasý»dýr. («Rusya
Yurttaþlarýna»)
Utkulu ayaklanmanýn hemen ertesinde29 bu, sermayeye ve savaþa karþý olan proletarya
mücadelesini saçma bir karikatüre indirgeyerek, demokrasiyi yeniden örgütleme tedbirler paketini
onun önüne bir amaç olarak koyarak, söz konusu mücadelenin tasfiye edilmesiyle ayný þeydir.
Sosyalist mücadeleden, devrimden tek bir kelime yok, ne de proletaryadan, fakat halkýn
(proletaryayý gömmek için bütün burjuvazinin dilinin ucunda olan, söylemeye can attýðý tarihin þu
bilinen öznesi halk) sahiplenmesi gereken hafiften utangaç reformcu bir programýn onaylanmasý.
Doðrusu bu da Leninin bu zafer bildirgesinde uluslararasý proletaryaya deðil de, tam da Rusya
Yurttaþlarýna hitap etmiþ olmasýyla tamamen uygundur (hareketin enternasyonalist ve devrimci
karakterinin inkârýdýr bu ; halkçý, demokrat ve ulusalcý bayraðýn dayatýlmasýdýr).
Ayný gün bu program Lenin tarafýndan «Rusya Asker ve Delegeler Sovyetlerinin Ýkinci
Kongresi»ne açýklandý30 :
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«Sovyetler iktidarý,
1) bütün halklara acil ve demokratik barýþla, bütün cephelerde derhel bir silâh býrakýþmasý
önerecek ;
2) toprak sahiplerinin, eþrafýn ve manastýrlarýn topraklarýnýn tazminatsýz olarak köylü
komitelerine devredilmesini güvencesi altýna alacaktýr ;
3) ordunun tamamen demokratikleþtirilmesini gerçekleþtirerek asker haklarýný
savunacaktýr ;
4) üretimin iþçiler tarafýndan denetimini düzenleyecektir ;
5) belirlenecek bir sürede Kurucu Meclisin toplanmasýný garanti edecektir ;
6) þehirlerin ekmek ihtiyacýný ve kýrlarýn temel ihtiyaç kalemlerini saðlamakla
ilgilenecektir ;
7) Rusyada yaþayan bütün uluslara gerçekten kendi kaderlerini belirleme haklarýnýn
güvencelerini verecektir.» (Lenin, Ýþçiler, Askerler ve Köylülere, Sovyetlerin II.
Kongresi)
BÖLÜM V
Bolþeviklerin Ýktisadî ve Toplumsal Siyasetleri : Anlamý, Uygulamasý ve Tarihsel Proje
Uygulanmasýna iliþkin en iyi tahminlerle bile bu programýn rus toplumunun kapitalist niteliðini
kesinlikle tehlikeye sokmadýðý gün gibi ortadadýr.
Rusyadaki sosyalist dönüºümle ilgili bütün efsaneler, ya Bolºeviklerin uygulamýþ olduklarý
politikanýn eksiksiz cahilliðinden ya da yukarýda sýralanmýþ tedbirlerden herbirinin anlamýnýn ve
tarihsel gerçekleniþlerinin sistemli bir biçimde gizlenmelerinden kaynaklanýr. Uygulamadaki
sonuçlarý gibi bu önlemlerin niteliklerinin çözümlenmesinin önemi de buradadýr. Artýk onlarý birer
birer ele alabiliriz
1) Acil ve Demokratik Barýþ
Acil ve demokratik barýþ, burjuva programý kabul etmek ve emperyalist savaþa karþý uluslararasý
bir iç savaþ yani devrimci maðlûbiyetçilik yönergesinden, dünya proletaryasýnýn uðrunda
mücadele ettiði her yerde ve Rusyada da uluslararasý devrimci öncünün onunla özdeþleþtiði bir
yönergeden vazgeçmek demektir.
Gerçekte bu, savaþlarýn uluslar arasýndaki iliþkiler temelinde yok edilebileceði yanýlgýsýný  bilerek
veya bilmeyerek sürdürüp gitmekti. Bu siyaset, Bolþevikler tarafýndan temsil edilen Rusyadaki
devletle alman generalleri tarafýndan tarafýndan temsil edilen Almanyadaki devlet arasýndaki31
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görüþmeler sayesinde hemen uygulandý ve Brest-Litovsk barýþ anlaþmasýyla somutlandý (Þubat
1918). Aslýnda burjuva sosyalist, pasifist, ulusal savunmacý bir süreklilikte yer alan ama
enternasyonalist devrimci olmayan bu anlaþma, uluslararasý proletarya mücadelesine ve onun
çýkarlarýna (özellikle Rusya ve Almanyada) karþý yürütülmüþ olan uzun bir dizinin, bir dizi
politikanýn ilki olacaktýr. Bu ülkelerde yeniden üretilmekte olan sermaye, ticarî, malî ve askerî
iliþkileri güçlendirecektir. Pek çok sallantý ve tereddütten sonra bu ayný demokratik barýþ siyaseti,
yani emperyalisler arasýndaki güç iliþkileri ile askerî bakýmdan daha da güçlenmeyi saðlayan
tamamlayýcý iliþkiler, kapitalist savaþýn baþýnda [II. Dünya Savaþý, 1939] Stalin tarafýndan yönetilen
rus devletini, Hitler tarafýndan yönetilen alman devletiyle ayný yanda yer almaya yöneltecektir.
2) Toprak Sahiplerinin, Eþrafýn ve Manastýrlarýn Topraklarýnýn Tazminatsýz Köylü
Komitelerine Devredilmesi
Topraklarýn kamulaþtýrýlmasý ve köylü komitelerine devredilmesi, olgusal bir durumun
yasallaþtýrýlmasýna ve yönlendirilmesine tekabül ediyordu : toprak iþgalleri ve kamulaþtýrmalarý, son
aylardaki devrimci eylem ve çalkantýlarýn gündemini oluþturuyordu zaten. 1917-18 kýþý boyunca
eski zengin köylülerin32 topraklarýnýn bir bölümü gibi devletin, kilisenin ve toprak sahiplerinin
topraklarýnýn büyük bölümünün kamulaþtýrýlmasý, kent Sovyetlerinin etkin desteði ile hýzlandý.
Ama nesnel olarak kapitalizmin bütün biçimlerine karþý geliþmiþ olan bir mücadeleyi yani bütün
sömürüye  bu sömürünün sayelerinde gerçekleþtiði doðrudan biçimler (resmî ücretlilik veya küçük
mülkiyet kýlýðýndaki ücretlilik) ne olursa olsun  karþý ve üretim araçlarýnýn yeniden sahiplenilmesi
için olan bir mücadeleyi toplumsal devrime fiilen yöneltmek yerine, Bolþevikler onu toprak
köylünün gibisinden eski bir sloganlarýna yönelttiler (bu, bütün halkçý partilerin ortak yanýdýr) ; bu
da, gerçekte küçük-burjuva mülkiyetini ve genel olarak sermayenin kargaþalý [anarþik] geliþimini
desteklemiþtir. Eskiden olduðu gibi bu türden tedbirleri  barýþý (baþka bir çözümün olmayýþýyla
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canlýlýðýný felç edebildi ve, nihayet toraklarýný sahibi olduklarý (Bettelheim tarafýndan aktarýlan
sovyet sayýlamalarýna göre 1919da topraklarýn % 96,8i bireysel olarak, % 0,5i tarým
koperatifleri tarafýndan, % 2,7si de devlet çiftliklerince iþleniyordu) zehabýna kapýlan tarým
iþçilerinin bu kuruntusu temelinde proletaryayý yeniden örgütleyebildi. Kollektif bir tarým deðil
ama tam da bireysel ve sonuç olarak her üreticinin kendi ürünüyle istediðini yapabildiði
(ürünlerini satabilir ve özgürce biriktirebilir) bir tarýmý saðlayan, güvence altýna alan topraklarýn
yeniden daðýtýmýnýn siyasî bir örgütü (SSCBde Sýnýf Mücadeleleri, 1917-1923) olmasýnýn
dýþýnda, kollektif bir üretim birimi sýfatýyla Mirden hiçbir þey kalmadýðýný bizzat Bettelheimin
kendisi de açýkça kabul eder. Dahasý Mir metâ toplumunun, ücretli emeðin ve sermayenin yeniden
örgütlenmesinin temelinden baþka bir þey olamazdý, fakat kapitalist üretim birimleri ile bu eski
kýrsal topluluðu birbirine karýþtýrmaktan doðan bütün anlaþýlmazlýk, karýþýklýk (toplumsal düzlemde
gerçekten var olmuþ ve çok zararlý etkilere yol açmýþ olan bir anlaþýlmazlýk) yalnýzca karþý-devrime
yarayabilir.
Duruma kýsaca bir göz atarsak Toprak mülkiyetini küçük özel üretime yönelten bu kamulaþtýrma
tedbirlerinin ne kadar felâketli olduklarý ortaya çýktý. 1918 yazýnda artýk tarýmsal üretimin artýþýndan
deðil ama yýkýcý gerilemesinden, þehirlerdeki yaygýn kýtlýktan vs. söz ediliyordu. Enflâsyon
yaygýlaþýr ; þehirler hiçbir þey satýn almaya yaramayan kâðýt paralarýn istilâsýna uðrar. Tarým
kapitalistleri vurgunculuða baþlarlar ; ellerindeki hububatý satmakta hiçbir çýkarlarý yoktur (lâkin
vergilerini adýna para denilen deðersiz kâðýt parçalarýyla öderler), bu nedenle hububat istiflerini
arttýrarak aþýrý kazançlar elde etmeyi yeðlerler. Diðer taraftan 1917 sonunda çýkartýlan
kararnamelerle tasarruf sahipliðinden bir paça topraðýn mülk sahiplerine dönüþmüþ olan
proleterler  tam da bu mülkiyetçilik kuruntusu döneminde  kendilerini açlýktan ölmekte olan
þehirli iþçilerle pek de dayanýþma içinde hissetmiyorlardý doðrusu ; ayrýca mülklerinin boyutlarý
pek küçük olduðundan, ürünlerinin miktarý da pazarlamak için yetersizdi. Sermayeyi korumuþ olan
toplumsal döþeði saðlamlaþtýran ve üretimin önemli bir bölümünü geri çeken küçük mülkiyet
artýþýnýn (geçici bir süre içindi ama belirleyici bir dönem oldu) çabucak yeni bir enflâsyon
hýzlandýrýcýsýna dönüþmesi demekti bu. Nisan Tezlerinde Leninin savunduðunu (tarým iþçileri ve
yoksul köylülere dayanýlmasý) yeniden ileri süren Bolþeviklerin sýnýf örgütleri oluþturma ve
hububata el koyma çaðrýlarý bu koþullarda oldu. Bolþevikler böylece orta tabakalarýn (her ne kadar
uygulamada bu tabakalar proletaryadan farklý iktisadî ve toplumsal perspektiflere sahip
olmamýþlarsa da, yitik kýrsal topluluðun ve küçük toprak parçalarýnýn kuruntusundan yola çýkarak
proletaryaya karþýydýlar yine de) yaþam seviyelerinin yükselmesi sayesinde uzlaþma temelindeki 34
kapitalist zafere yol açan bir siyasetten, kýrlarda burjuvaziye karþý proleter bir mücadele için
umutsuz bir çaðrýya geçiyorlardý. Lenine göre yoksul köylü komitelerinin oluþumu, devrimin
burjuva sýnýrlarýnýn geçilmesi ve kýrsal burjuva bir devrimden tam anlamýyla sosyalist bir yapý
kurmaya geçiþ demekti.35 Savaþ ve yoksulluk yüzünden bitkin düþmüþ, eskisinden daha fazla
bölünmüþ (yeni mülk sahipleri eski bölünmelere eklendi) tarým proletaryasý, bu çaðrýya olumlu
cevap vermedi ve Bolþeviklerin denemesi de buðdaya el koymaya, merkezî olarak yönetilen gýda
maddelerinin teminine, ikmaline indirgendi sermayeye karþý proleter mücadeleyi geliþtirmekten
çok uzak, kýr sakinleriyle kent sakinleri arasýndaki karþýtlýðýn geliþmesini desteklemiþ olan da buydu
(bu kamulaþtýrmalarýn görevlileri proleterler ve onlarýn Sovyetleri deðildi, ama merkezî devlet ve
kentsel proletaryaydý). Genel olarak sermaye ve özel olarak mülk sahibi kulaklar, bu durumdan
yararlananlar oldular ; ve daha çok bu sonuncular (baþka karþý-devrimci güçlerle birleþmiþ olan),
köylülerin mülkiyetinin ve kýrlardaki emeðin savunucularýymýþ gibi göründüler.
Daha genel bir ifadeyle bu politika (az önce betimlediðimiz tarýmýn en zayýf noktasý), savaþ
komünizmi adý altýnda tanýtýldý ve de Bolþeviklerin yeni ve kesin bir baþarýsýzlýklarý olarak
somutlandý. Ayrýca onlar da bunu teslim ettiler ve kararsýzlýklarýnýn [salýnýmlarýnýn] diðer ucunda
yani NEP (Yeni Ekonomik Politika) adý altýnda bilinen serbest ticaretin ve tarýmda kiþisel özel
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mülkiyetin açýkça savunulmasýndan yana oldular.
Daha ilerde NEPe ve savaþ komünizmi gibi siyasetlerin komünist olmayan niteliklerine tekrar
döneceðiz. Þimdi önemli olan, 1917den bugüne kadar Rusyanýn tüm tarým politikasýnýn daha ilk
saatlerden itibaren var olan siyasî kararsýzlýðýn ürünü olduðunu anlamaktýr ; bu siyaset bireysel özel
mülkiyetin (içerdiði bütün karar verme özerkliðiyle birlikte) desteklenmesinden, üretim birimlerinin
tüm kararlarýna karþý devletin kararlarýnýn dayatýlmasýna ve bu siyasetten de kiþisel özel mülkiyetin
açýkça yeni bir kabulü ile ticaretin savunusuna geçer. Bu politika stalinci dönemde ve sonrasýnda da
(özel burjuva birikimin genel bir övgüsü olan zenginleºinizden, sermayenin yoðunlaþmamerkezileþme ihtiyaçlarýnýn yýldýrganca dayatýlmasý nedeniyle, koperatiflerle tarým burjuvazisi
arasýndaki çeliþkileri yeniden canlandýrmaya ; merkezî devletten  kollektifleþtirme ,
ademimerkeziyetçi kýlýnmýþ birimler, koperatifler, malî özerklik, ticaret vs. üzerine temellenmiþ yeni
bir safhaya geçiþ), rus halkýnýn beslenme sorununu halletmeyi bile beceremeyerek sürdürülecektir
(1920li yýllarýn baþlarýnda devrimci proletarya bir kez tarih sahnesinden süpürülüp atýldýktan sonra,
sadece sermaye bölüngüleri arasýndaki çeliþkilere indirgenmiþ bu çerçevede saçma ve gülünç bir
iddia olan sosyalizmden söz etmemize gerek bile yok). Bugün 1989da rus kapitalist ekonomisi,
nüfusunu beslemek için hâlâ yeterince üretemiyor (býrakýn et sýkýntýsýný, sadece tahýl üretiminden
söz ediyoruz) ve hububat ihtiyacý için diðer emperyalist güçlere, özellikle de ABDye baðýmlýlýklarý
devam ediyor.
3) Asker Haklarý ve Ordunun Demokratikleþtirilmesi
Asker haklarý ve ordunun demokratikleþtirilmesi o belirleyici önemdeki 5 Ekim gününde Leninin
ilân etmiþ olduðu programýn üçüncü noktasýydý. Yani devrimci maðlûbiyetçiliðin (daha önce
Leninin savunmuþ olduðu bir tez) icraatlarýyla emperyalist savaþý felç ettiði bir sýrada, çarlýk
ordusunun fiilî imhasýnýn (bazý birliklerde subaylarý kurþuna dizmeye kadar varan asker komiteleri
ve asker sovyetleri, her tarafta onlara itaat etmeyi reddediyordular) tam ortasýnda Lenin, var olan
ordunun demokratikleþtirilmesiyle askerlere kimi haklarýn bahþedilmesini önerir. Temelde bütün
bunlar, ordudaki itaatsizliðin genelleþtiði ve hemen her yerde yalnýzca baðlý olduklarý komitelere
riayet eden silâhlý askerlerin olduðu böylesi gerçek bir durum karþýsýnda, bir lâf salatasýndan baþka
bir þey deðildir. Ama Lenin herhangi bir askerî þef ya da yönetici gibi, askerî sorunlarda bilgi
sahibiydi ve hiçbir ordunun yukarýdan aþaðýya bir disiplin olmaksýzýn iþlemeyeceðini düºünüyordu.
Bu programsal noktanýn önemi, sözümona demokratikleþtirme ve askerlere kimi haklarýn
bahþedilmesinin analizinde deðildir. Baþka türlü olamayacaðý için ordu,  çok sayýda çar subayýnýn
eski görevlerini yeniden kazanmalarýna yarayan  yukarýdan aþaðýya yeniden örgütlendi ve çarlýk
devletinin bu unsuru kýzýla boyanarak yeniden oluþtu (Leninin de bunu teslim edeceði gibi).
Buna karþýlýk önemli olan, Leninin devletin ve ordunun tasfiyesine/tahribine yönelik kendi
yönergelerini bizzat ortadan kaldýrmasý ve bunun yerine demokratikleþtirme talimatýný koymasýdýr
(ve bu vesileyle akýl almaz bir programsal çark ediþi gerçekleþtirerek) bir kez daha onu
Kautskinin saflarýna gönderen de budur. Devlet ve Devrimde Kautskiyi eleþtirmiþ olan Lenin,
orada þunlarý söylüyordu :
«Bu broºürde [Kautskinin Toplumsal Devrim broºürü] hep devlet iktidarýndan söz edilir,
daha fazla deðil : yani yazar, devlet makinesini tahrip etmeksizin iktidarýn fethini kabul
ettiðinden, oportünistlere tavizden ibaret olan bir formül veriyor.»
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Ve Lenin bu ayný kitapta, burjuva devletin bütün organlarýný yýkmak, tahrip etmek, yok etmek
gerekliliði üzerinde durmaksýzýn ýsrar eder. Ordu konusunda tavrý açýktý : ordunun yok edilmesi ve
yerine proleter bir ordunun koyulmasý. Devlet memurlarýna iliþkin olarak da gelirlerinin
azaltýlmasý ve hiçbirinin bir iþçiden daha fazla kazanmamasý üzerinde ayak diriyordu.
Devlet ve Devrimi yazdýktan yaklaþýk iki ay sonra, bu eski makineyi yýkmak, onu ortadan
kaldýrmak artýk sorun edilmiyordu ; ama buna karþýlýk sorun, onu demokratikleþtirmek36 , askerlere
demokratik haklar vermekti. Hatta kýsa bir süre sonraanarþist Lenin,  devlet üzerine olan
düþüncelerinin, yaptýðý bütün açýklamalarýn uygun olmadýðýný düþünmüþ olsa gerek  Buharin
tarafýndan 1918in baþlarýnda önerilmiþ olan kendi kitabýnýn (Devlet ve Devrim) daðýtýlmasýna
karþý çýkmaya kadar gitti. Bu andan itibaren devletin yýkýlmasýna yönelik bütün göndermeler
kovuþturuldu, sertçe cezalandýrýldý. Ve böylece Devlet Üzerine olan konferansýnda þunlarý
söyleyecektir :
«Bu makineyi [devlet] kapitalistlerden söküp aldýk ve onu sahipleniyoruz ; bu makineyle ya da
bu sopayla bütün sömürüyü yok edeceðiz.» (Lenin, Devlet Üzerine, Temmuz 1919)
Lenin, hep devletin fethinden söz eden Kautskiyi eleþtirdiði ayný noktaya dönmüþtü, daha fazla
deðil Lenin, tahrip etmeksizin devlet mekinesinin fethedilebileceðini artýk kabul ediyordu.
Aslýnda sorun daha karmaþýktýr ; söz konusu olan yalnýzca oportünistlere verilmiþ bir taviz deðildir,
ama baþka bir görünüm altýnda tekrar ortaya çýkmak için bu ayný oportünistleri kullanan sermayenin
kendisidir.
Her ne kadar iþçilerden daha fazla ücret almamalarý gereken devlet memurlarý sorunuyla ilgileniyor
olsak da, Lenin, yüksek ücretlerin yardýmýyla teknisyenleri, idarecileri ve diðer uzmanlarý çekmenin
gerekliliðini savunacaðý için, tam da o kýtlýk ve sefalet döneminde memur ücretlerine iliþkin bu
kararýn bir kenara atýlmýþ olacaðýný görebiliriz. Ve [yine Leninin önerdiði] bu yeni tedbir hemen
uygulandý.
1920de ordunun büyük þefi Troçki, Disiplin ve Düzen baþlýklý yazýsýnda, yükümlü olduklarý
siyasî yalan iþlevlerini zaten yerine getirmiþ ve askerî bakýþ açýsýndan artýk sürdürülemez olan
ordunun demokratikleþtirilmesi kuruntusuna son noktayý koydu. Troçki açýkça þunlarý söyleyecektir
: Subaylarýn demokratik seçimi terk edildi, zira bu seçim siyasî bakýmdan yararsýz ve teknik olarak
da etkisizdir.
Ulusal savunma ve iþçileri ezme/bastýrma ordusunun yeniden kuruluþu çok çabuk gerçekleþti.
Ayaklanma esnasýnda ve onu izleyen günlerde çok önemli bir rol oynamýþ olan silâhlý iþçiler (kýzýl
muhafýzlar), mecburî askerî hizmet temelinde örgütlenmiþ ordunun eski cihazý yararýna daðýtýldýlar.
Proletaryanýn asla boyun eðmemiþ olan kimi radikal kesimlerinin bastýrýlmalarýna Petrograd,
Kronþtad ve Ukrayna proleterlerinin kitlesel bastýrýlmalarý da eklendi. Bu baskýlar, kapitalizmin
geliºtirilmesi (sonraki bölüme bakýnýz) projelerini kotarabilmek gayesiyle  Smiena Vej
etrafýnda toplanmýþ en parlak Anayasalcý Demokratlar tarafýndan temsil edilen eski rus
burjuvazisinin coºkulu alkýþlarý altýnda ve çarlýk subaylarýný kullanarak  Bolþevik þefler tarafýndan
yönetildi. Smiena Vej olaylarý þöyle görüyordu :
«Bolþevikler istediklerini söyleyebilirler, aslýnda bu bir taktik deðil ama evrimsel bir
deðiþimdir, iþlerin içsel olarak çýðrýndan çýkýþýdýr [sonunda] genel burjuva bir devlete
varacaklar ve bize de onlarý desteklemek düþer.» (Rusya K.P.nin XI. Kongresine verdiði
raporda Lenin tarafýndan aktarýlmýþ)
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4) Üretimin Ýþçiler Tarafýndan Denetimi
Leninin ilân ettiði programsal yedi noktanýn anlamlarý üzerine gerçekleþtirdiðimiz aydýnlatma
çabasýný göz önünde bulundurarak, ulusal yeniden kuruluþ için olan bu burjuva önlemler bütünlüðü
içinde hafiften iþçimsi bir havasý olduðu ileri sürülebilecek yegâne önlem, hiç kuþkusuz iþçi
denetimi önlemiydi. Gerçek tarihsel anlamýný gördüðümüz andan itibaren, iþçisel bütün içeriði
silikleþir, belirsizleþir ; ve önderlerinin  güya uygulanmýþ  bu tedbire verdikleri anlamdan geriye
kalan yalnýzca kýzýla bürünmüþ bir siyasettir : sermayenin iºçi siyaseti.
Üretimin iþçiler tarafýndan denetimi, gerçekte  Sosyal-Demokrasiye Lasalledan miras kalan ve
olduðu haliyle sosyalizmle hiçbir alâkasý olmamamasý nedeniyle Marx tarafýndan þiddetle
eleþtirilmiþ olan  emekçi halkýn demokratik denetimiyle ayný kapýya çýkar, ayný þeydir.
Müdafilerine göre bu önlem,  özel sermayeye ait olan fabrikalarda olduðu kadar kamulaþtýrýlmýþ
olanlarda da iþlemek zorunda olan üretim araçlarýnýn kulanýmlarýna göz kulak olma imkânýný iþçi
sýnýfýna vermeye yönelik bir dizi tedbirden ibaretti. (C. Bettelheim, a.g.e.)
Ölçütlerinin (deðer artýþý) onlar tarafýndan yönetilmediði, ama tersine, bu ölçütlerin kendilerini
yönettiði bir birikim sürecinde sanki iþçiler herhengi bir þeyi kontrol edebilirlermiþ gibi ! Sanki
Marx deðer üretiminde (hiç kimse söz konusu olanýn tam da bu olduðunu yalanlayamayacaktýr !),
üreticinin ürünlerini, üretim araçlarýný denetleyemediðini, ama iþçileri memurlarý kontrol edenin
üretim araçlarý olduðunu kesin olarak göstermemiþ gibi !
Deðer artýþýnýn [deðerin gerçekleþmesinin] belirlemelerine ve bu belirlemelere uygun üretici
güçlerin geliþmesine karþý söz konusu olan, kesinlikle proletaryanýn merkezileþmiþ zorbalýðý (Marx,
Engels ve daha baþka militanlarýn temel ilkesi) deðildi. Tersine söz konusu olan, genel olarak
üretimi, satýþlarýn ve bütün gerekli ürünlerle ham madde alýþlarýný (Lenin, Ýþçisel Denetim
Tüzüðü Projesinden) güvence altýna alanlarýn, üstlenenlerin iþçiler (sosyolojik bir ölçütle iþçiler)
olmasýna çalýþmaktý ; ve bu, Bolþeviklerin üretici güçlerin geliþmesi ve merkezileþmesine bir itiþ,
bir canlýlýk verdikleri ve de fabrikada disiplini, iþte düzeni, üretkenlik artýþýný, iþin yoðunluðunu garanti ettikleri tam da bir savaþ ve yoksulluk dönemindeydi. Deðiþim deðerine karþý diktatörlüðünü
dayatarak kullaným deðerinin öcünü almaktan çok uzak olan ve kýtlýk nedeniyle zorlanan
Bolþevikler, sermaye birikim hýzýný eski seviyesine getirmek amacýyla iþyeri komitelerini çifte bir
iþlev (hem ustabaþý hem de devletin sorumlu görevlisi, ajaný) yüklenmeye zorladýlar :
«Belirli bir öneme sahip bütün þirketlerde (ulusal boyutta önemli denilenler), fabrika
komiteleri en sýký bir düzenin, disiplinin ve mallarýn korunmasýnýn [aynen böyle !]
sürdürülmesinden devlet önünde sorumludurlar : bu sorumluluk, iþçisel kontrolü ifa etmekle
görevlendirilmiþ memurlarýn ve seçilmiþ iþçi temsilcilerinin omuzlarýndadýr.» (Lenin, aktaran
Bettelheim, a.g.e.)
Ýþçisel denetimin tam anlamýyla iþlevi, açýkça sömürü oranýný daha da arttýrarak üretimi yeniden
örgütlemekti ; üstelik kapitalistler üzerindeki kontrol iþlevi de iþçisel denetime yüklendi bu
önlemin kapitalizme karþý olduðu kuruntusuna yol açan da buydu.
Hakimiyet þemalarýnýn tehlike ve daðýlma içinde olduðu toplumsal, iktisadî ve siyasî bunalýmýn bu
koþullarýnda korku içindeki pek çok özel kapitalist, sermaye kaçýþýný (yalnýzca diðer ülkelere doðru
deðil, üretim sürecinin dýþýna doðru da olan bir kaçýþ) örgütlüyorlar ve lokavtý, yeni yönetimi
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[rejimi] hem baltalamanýn hem de siyasî muhalefetlerinin bir aracý gibi kullanarak üretimin gerçek
imkânlarýný gizlemeye çalýþýyorlardý.
Bu durum karþýsýnda ve hakim olan programsal karýþýklýkla komünist yönetimin/yönelimin yokluðu
yüzünden, proletarya mücadelesi kapitalist birikimin iºçiler tarafýndan denetimi için bir mücadeleye,
sabotajcý kapitalistlere, lokavtlara karþý bir mücadeleye yönlendirilmiþ (hatta tasfiye edilmiþ)
olacaktýr. Bu durumda sermayeye karþý bir savaþ yerine, sermayenin genel ölçütlerine ihanet etmiþ
olan kapitalistlere karþý, ulusal kapitalist birikimin genel ihtiyaçlarýný hesaba almayan istifçilere
karþý bir mücadele kalýr elimizde. [Özel kapitalistlerin tezgâhladýðý] hilelere, dolaplara karþý olan
mücadelenin bu sürecinde Lenin sürekli olarak, ticarî sýrlarýn iptali ve muhasebe defterlerinin,
kayýtlarýnýn isteyenin denetimine açýk, serbest olmasý üzerinde ýsrar etti.
Kuþkusuz söz konusu olan çeliþki, bir yanda kiþisel birikim olanaklarýnýn dar ve dolayýmsýz
görüþleriyle, siyasî tercihleriyle özel kapitalistler ve diðer yanda da bütün ülke düzeyinde
sermayenin geniºlemiº yeniden üretim sürecini37 (bu amaçla özel kapitalistlere karþý hükümet ve
iþçi yýðýnlarýnýn enerjisini kullanarak) tekrar örgütlemenin ortaya koyduðu sermayenin genel
ihtiyaçlarý arasýndaki gerçek bir çeliþkiydi.
Kabul edilmiþ iþçisel denetim tedbirleri, bu çeliþkileri daha da arttýrdýlar ve etkin olabilmeleri için
iþçisel denetimin en son soçlarýna kadar götürülmeleri gerekliliðine Bolþevikleri ikna ettiler bu
da, genel ulusallaþtýrmayý ve iþçisel denetimi merkezileþtirmeyi gerektirdi doðal olarak.
Ýþçisel denetim Lenin tarafýndan, imalâthanelerin, fabrikalarýn, madenlerin, demir yollarýnýn ve
öteki üretim ve ulaþtýrma araçlarýnýn iþçi ve köylü devletine eksiksiz teslimatýný hazýrlayan ilk
önlem (Lenin Pan-Rus Merkez Yürütme Komitesi tarafýndan 3 Ocakta kabul edilmiþ bildirgeden)
olarak kabul edildi. Sendikal hareket içerisinde bu yönde ilerleyen önemli bir bolþevik eðilim
(Lozovzki), düþüncelerini iþçi denetiminin merkezileþtirilmesi lehinde açýklýyordu. Sendikalarýn
merkezileþmiþ olmalarýna karþýn, fabrika komiteleri merkezî olmayan bir yapýdaydýlar. Böylece
iþçisel denetimi kimin ifa etmesi gerektiði konusunda çok sayýda örgüt arasýnda belirli bir karþýtlýk
doðdu : fabrika komiteleri temelin denetimini, sendikalar da merkezileþmenin gerekliliðini kanýt
gösteriyorlardý. Bolþeviklerin anlayýþýyla, özel kapitalistlerin sabotajlarýnýn yol açtýðý özel
toplumsal durum ve bu kapitalistlere karþý mücadeledeki sosyalist kuruntular yüzünden, iþçisel
denetimin ifasý konusunda üstünlüðünü gösteren sendikal eðilim oldu. Ulusal birikimin genel
çýkarlarýný bilmezlikten gelen bir özel idarî yapýdan kurtulmak için, eldeki bütün araçlarla bir baþka
özel idarî yapýya düþmekten kaçýnmak gerekiyordu. [Söz konusu sendikal eðilim], þirketleri
baðýmsýz birimler olarak sürdürmeye devam edebilmek amacýyla Bolþeviklerin merkezî
kararlarýný bile eleþtirecektirler. Pan-Rus Merkez Yürütme Komitesinin sendika delegesi sýfatýyla
Lozovski þunlarý söylemiþti :
«Her þirketin emekçilerinin çalýþtýklarý þirketin kendilerine ait olduðu zehabýna kapýlmamalarý
için, olup bitenleri mutlaka açýk ve kesin bir biçimde bir bir anlatmak gereklidir.» (Bolþevik
Devrimde Carr tarafýndan aktarýlmýþ)
Herþey Bolþevikleri sermayenin kontrolünün tamamen merkezileþtirilmesine giriþmiye itiyordu
iþçisel denetimin merkezileþtirilmesiyle ekonominin plânlanmasý giriþimleri ve yýðýnsal
ulusallaþtýrmalar yoluyla gerçekleþen de buydu. Bütün bunlara uygun ve koþut bir biçimde tarým
sektöründe de tahýl zoralýmý uygulanacaktýr. Böylelikle tarýmda olduðu kadar sanayide de, üretim
biriminin hemen hemen hiçbir karar alma yetkisinin olmadýðý bir duruma varýldý ; bütün kararlarýn
merkezî olarak devlet tarafýndan alýnmalarý ýleri sürüldüðünden, bizzat ticaret asgarî bir düzeye
inmiþti. Söz konusu olan savaþ komünizmi (adýndan da anlaþýlabileceði gibi, devasa bir yanýlgýlar
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dalgasý) dönemiydi ; ve bu dönem, niyetlerinin aksine Bolþevikleri sermayeyi kontrol etmeyi
baþaramadýklarýný teslim etmeye ikna eden iyice yýkýcý bir duruma dönüþünceye kadar sürdü
Bolþevikleri NEPi kabul etmeye götürmüþ olan da budur.
Bu bölümü programatik yedi noktanýn uygulamalarýnýn ve anlamlarýnýn bir tahliliyle bitirdiðimizde,
ele almýþ olduðumuz tedbirlerden ayrý bir þeyler içerdiði(kapitalist olmayan anlamda) için deðil,
ama asýl olarak bu giriþim [bu önlem], Rusyanýn toplumsal doðasýnýn varsayýlan deðiþimi üzerine
olan çok sayýdaki yanýlgýlarýn asýl kaynaðý olduðundan dolayý kapitalist ekonomiyi kontrol
etmenin bu en son çabasý üzerinde bir kez daha duracaðýz.
5) Kurucu Meclisin Toplanmasý
Bu önlem de hiç þüphesiz bütün diðerleri gibi açýkça burjuva bir önlemdir ve burjuva devletin
yeniden kuruluþuna tekabül eder. Kadetlerden çarcýlara burjuvazi hep kurucu meclisten dem vurdu.
Ayaklanma sonrasý dönemde, burjuvazi eskisinden daha çok, Kurucu Meclisin toplanmasý talebi
etrafýnda yeniden öbeklendi. Ýþçilerin bazý kesimleri, bu burjuva talebi daima reddetmiþlerdi.
Uygulamada devrimci öncünün desteðini kazanmayý istiyorlarsa, Bolþevikler yalnýzca Kurucu
Meclis sloganýný terk etmek deðil, üstelik Kurucu Meclisin feshini de kabul etmeliydiler. Burjuvazi
Kurucu Meclisin tam faaliyetini istedi ve Bolþevikler de silâhlý iþçiler tarafýndan onun þiddetle
daðýtýlmasýný üstlendiler tarihsel olarak birbirini izleyen olaylar bunlardý. Fakat birleþmiþ
burjuvaziye karþý olan bu tavrý savunmak için Bolþevikler, sadece 180 derecelik bir taktik
(demokratik aþamanýn geçilmesi ve sosyalist aþamanýn baþlangýcý olarak haklýlanmýþ bir taktik)
deðiþimi yapmayý deðil, dahasý hep saflarýný kemirmiþ olan demokratik ideolojiye karþý da kýsmen
savaþmayý sürdürür. Genel olarak Bolþevikler özellikle de Lenin, aslýnda Kurucu Meclisin geçici
gerekliliðini (daha sonra da söylenmiþ olacaðý gibi) desteklemediler yalnýzca, ama bütün
demokrasi ideolojisini kabul ederek sahtelerine karþý gerçek bir demokrasiyi, bütün halkýn
iradesini gerçekten ifade eden ve gerçekten de kurucu olan hakiki bir meclisi38
savunduklarýný da iddia ediyorlardý. Bu slogandan kof bir talep üretmiþ olan kesimlere karþý
sonunda gerçek Kurucu Meclisi savundular. Böylece Lenin, partisinin (Sosyal-Demokrasi)
programýnýn savunusunda [yýllar önce] þunlarý söylüyordu :
« pekâlâ, demokrasinin öncü savaþçýsý proletarya [aynen böyle deniliyor !], tam da eksiksiz
bir özgürlük talep eder ; ayrýca monarþistleri, özellikle de Anayasalcý-Demokrat denilen
partinin demokrasi bayraðýna büründüðünü gördüðümüz tam þu günlerde, bunun altýný çizmek
daha da uygun olacaktýr.
Cumhuriyeti kurmak için ille de tüm halk tarafýndan [aynen böyle !]  genel [aynen böyle !],
eºit [aynen böyle !], doðrudan [aynen böyle !] oy ve gizli [aynen böyle !], kurucu nitelikteki
[aynen böyle !] bir seçim temelinde  seçilmiº bir halk meclisi gereklidir kaçýnýlmaz olarak.
Kongre kararýnýn çok daha sonra kabul ettiði de buydu. Fakat söz konusu karar bununla
sýnýrlanmaz. Gerçekte halkýn iradesini ifade eden yeni bir yönetim düzeni kurmak için [aynen
böyle !], temsilcilerin bu meclisini kurucu olarak nitelemek yeterli deðildir, bu meclisin
kurmak için güç ve iktidara sahip olmasý da gerekir. Bu olgunun bilincinde olarak Kongre,
Kurucu Meclis sloganýný basit ve arý bir biçimde formüle ederek sýnýrlamadý kendini ; bu
meclisin görevini gerçekten yerine getirmesine [aynen böyle !] izin verecek koþullarý da
belirtti. Ýsmen var olan bir Kurucu Meclisin gerçekten kurucu olabileceði [aynen böyle !]
koþullarý belirtmek kaçýnýlmaz ve acildi, zira monarþist anayasalcý parti tarafýndan temsil
edilen liberal burjuvazi, Ulusal Kurucu Meclis ortak kararýnýn bile bile özünü saptýrýyor (bir
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çok defa buna iþaret ettik) ve onu kof bir cümle derekesine düþürüyor [aynen böyle !].» (Lenin,
Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin Ýki Taktiði, II. bölüm)
Gerçek demokrasi (sanki gerçek demokrasi, proletaryaya karþý diktatörlükten baþka bir þey
olabilirmiþ gibi), bütün halk tarafýndan seçilmiþ halkýn gerçek temsili (sanki gerçek halk,
proletaryanýn sýnýf olarak zorbaca yadsýnmasýndan baþka bir þey olabilirmiþ gibi), gerçekten kurucu
nitelikteki genel, eþit, doðrudan ve gizli oyla yapýlan seçimler (sanki kapitalist baský ve diktatörlük,
böylesi mekanizmalarýn kullanýlmasýyla daha az sert olurmuþ ve bunlar proletaryaya bir þeyleri garanti ediyormuþ gibi) türünden efsanelerin gerici ve aptal yönetiminin okulunda yetiþmiþ bir partide
Kurucu Meclisin gerçekten daðýtýlmasýný feshedilmesini kabul etmenin kolay bir iþ olmamýþ
olduðunu artýk okuyucu kolayca tahayyül edebilir. Silâhlý ve savaþçý iþçiler,  Bordiganýn dediði
gibi  demokratik olarak seçilmiþ Kurucu Meclisi oluþturan reziller takýmýný kovarak
demokrasinin eleþtirisini doruðuna çýkarttýklarý zaman, bu derin bir siyasî bunalýma bile neden
oldu.
Lâkin Meclisin ºiddet yoluyla feshinden önce Bolþevikler arasýndan hiç kimse ne de Lenin, bu
burjuva sloganý tümüyle mahkûm etmeye yanaþmýyordu. Kurucu Meclisin gerçek bileþiminin
çoðunlukla karþý-devrimci olduklarýný görerek Kurucu Meclis Üzerine Tezlerinde (11-12 Aralýk
1917) Lenin, Kurucu Meclisin yeni seçimlerini düzenlemeye yönelik halkýn hýzlý ve genelleþmiþ
hakkýnýn bir uygulamasýný önerdi bu, alabildiðine devrimci kaynaþmalarýn olduðu bir dönemde
demokrasi fetiþizminin Bolþevik Parti içinde kayýtsýz þartsýz saltanatýný sürdürdüðünün çürütülemez
bir kanýtýdýr.
Bu günlerde yani Kasým sonuyla Aralýk ayýnýn ilk yarýsý boyunca, Lenin, hep savunmuþ olduðu ve
fikirleriyle uyuþan karþý-devrimci bu yönergeyle uyumlu olmaya çabalarken, gerçek Kurucu
Meclisin yerine, açýk bir biçimde bolþevik iktidarýna tâbi bir baþkasýný koymaya giriþiyordu ;
sokakta da gerçek Kurucu Meclis yeniden bir sorun olarak tartýþma konusu ediliyordu. Kimi
proleter gruplar, hiç þüphesiz ayan beyan devrime karþý olan bir engeli ve bütün karþý-devrimin
devleti yeniden örgütleme giriþimini oluþturan böylesi bir sloganýn saçmalýðý sorusunu giderek daha
çok kendilerine soruyordular. Kurucu Meclisin tümden daðýtýlmasýna yol açan durum buydu, ama
iddia edildiði gibi bolþevik bir talimat deðildi.
Kurucu Meclisi ºiddet kullanarak daðýtan bu gruplarýn arasýnda, bu sloganý oldum olasý reddetmiþ
olan Moskova ve Petrogradlý devrimci anarþist gruplar da bulunur. Kurucu Meclisin feshini
isteyenlerin sadece onlar olmadýðýný ve gittikçe daha da mücadeleci olan, aralarýnda Kronþtadlý
devrimcilerin de bulunduðu çeþitli proleter gruplarýn açýkça Meclisin daðýtýlmasý için çaðrýda
bulunduklarýný gösteren pek çok neden, iþaret vardýr. Bu konuda açýk bir biçimde ifade edilmiþ bir
tek metin var elimizde haftalýk anarþist Goloss Truda dergisinde þunlarý okuruz :
«Eðer Bolþeviklerin Kurucuda büyük bir çoðnluklarý yoksa ya da orada azýnlýktaysalar,
Kurucu yararsýz, alaca bulaca, burjuva-toplumsal siyasî bir kurum olacaktýr. Moskova Devlet
Konferansý, Demokratik Petrograd Konferansý, Geçici Cumhuriyet Konseyi vs. gibi saçma
küçük bir grup olacaktýr. Anlamsýz, boþ tartýþma ve görüþmelerde oyalanacak ve gerçek
devrimi frenliyecektir. Eðer bu tehlikeyi abartmýyorsak, bu durumda kitlelerin devrimi
kurtarmak amacýyla silâhlara sarýlacaklarýný ve onu gerçek yolunda ilerleteceklerini bildiðimiz
içindir.» (Bilinmeyen Bir Devrimde Voline tarafýndan aktarýlmýþ, I. cilt)
Gerçekte þiddet yoluyla daðýtma, [o günlerin] koþullarýna baðlý bir dizi olay tarafýndan üretildi.
Feshetme olayýnýn fiilen gerçekleþmesinden sonra, Bolþevikler bu icraatý konuya iliþkin bir
kararnameyle onaylayarak yasallaþtýrdýlar sadece. Kurucu Meclisi daðýtan silâhlý iþçilerin baþýnda
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Meclis muhafýzlarýnýn bir müfreze þefi olan Anatol Jelezniakoff (Kronþtadlý bir devrimci) vardý.
Daha sonra gerçekleþtirilmiþ olan tarihin tahrifi, ister Kurucu Meclise karþý olan proleter bilincin
hazýrlanmasý konusunda olsun, isterse de  Bordiga tarafýndan haklý olarak burjuva liberalizminin
ve demokrasinin eleþtirilerinin en üst düzeyi olarak kabul edilmiþ olan  kararlý eylemlerinde olsun,
Bolþeviklerin denetiminde olmayan proleter kesimlerin belirleyici katýlýmlarýný inkâr edecektir.
Bolþevikler hâlâ Meclisin daðýtýlmasýný talep etmeye devam ediyor olmalarýna raðmen, kýsa bir
süre sonra  zaten baþka türlü olamazdý , bu konudaki eleþtirilerini sürdürmüþ olan kararlý proleter
kesimler (kendilerini anarþist olarak belirlemeleri ya da belirlememiþ olmalarý önemli deðil) kanlý
bir biçimde ezildiler. Zamanla bize de böylesi bir ihtiyacýn hep bilincinde olan bir Bolþevik Parti,
gizlice (beyanatlarýna raðmen !) bu adýmý hazýrlayan bir Lenin ve hatta inançlý bir boþeviðe
dönüþmüþ olan bir Jelezniakoff anlatýlacaktýr. Gerçekten de Jelezniakoff öldüðünde, Bolþevikler
onun ölüm döþeðinde anarþizmden vazgeçtiðini ve bolþevizmi benimsediðini belirtmeyi özellikle
üstlenecektirler.
6) Þehirlerin Ekmek Ýhtiyacýný ve Kýrlarýn Temel Ýhiyaç Kalemlerini Saðlamak
Bolþeviklerin devleti ele geçirmelerineden sonra ilân ettikleri programýn altýncýsýný oluþturur bu
madde. Aslýnda söz konusu olan özel bir tedbir bile deðildir, ama bütün siyasî güçlerin (hatta
çarlýðýn) söz vermiþ olduklarý basit bir temennidir. Uygulamada hiçbir hükümet, ne çarlýk ne Geçici
Hükümet ne de Bolºeviklerinki bu hayatî önemdeki sorunu gerçekten çözmeyi baþaramadýlar. Hatta
Bolþevik yönetimin ilk aþamasýnda önce çok sertçe uygulanmýþ zoralýmlar (ayný zamanda üretim
için yeni bir ilgisizliðe iterek sorunu daha da aðýrlaþtýran zoralýmlar) yoluyla gerçekleþeceði,
ardýndan da NEPin uygulanmaya baþlanmasýyla üretimin aþaðý yukarý ayaklanma öncesi seviyesine
ancak ulaþýlacaðý için, problem çok daha önemli boyutlara ulaþacaktýr. Ve Stalinin açýk devlet
terörü temelinde kollektifleþtirmeyi kendi usulünce ele alýþýna kadar sürüncemede kalacaktýr bu
çeliþkiler. Ýlk günlerin zoralýmlarýndan daha az kapitalist olmayan bu çare, öncekilerden daha fazla
sermayenin genelleþmiþ vahþiliðini gösterecektir. Toplama kamplarýna kapatýlmýþ, kurban edilmiþ
milyonlarca proleterin varlýðý genel olarak kabul edilir bugün, ama Avrupanýn en verimli
topraklarýndan birinde cereyan etmiþ olan yaygýn kýtlýk, hâlâ daha az bilinir : yalnýzca Ukraynada
1932-33 yýllarýnda açlýktan ölenlerin sayýsýnýn altý milyondan fazla olduðu tahmin ediliyor. Diðer
yandan savaþ sonrasý dönem boyunca rus tarýmýnýn rus halkýný beslemeyi ucu ucuna ancak
becerebildiðini ve hububattaki dýþa baðýmlýlýðýn, ve bunun da yol açmýþ olduðu malî baðýmlýlýðýn,
rus emperyalizminin tüm gücünün Aþilin topuðunu [en zayýf noktasýný] oluþturmaya devam
ettiðini de zaten belirtmiþtik.
7) Rusyada Yaþayan Bütün Uluslara Gerçekten Kendi Kaderlerini Belirleme Haklarýnýn
Güvencesini Vermek
Uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký sosyalizm adýna deðil, ama tam da kapitalizm adýna ileri
sürülmüþ bir yönergeydi. Bu, siyasî ayrýlmalarý modern kapitalizmin gereði olarak
ülküselleþtirdiklerine daha iyi uyarlamaya çalýþarak ulusal hareketleri desteklemenin, sermayeyi
güçlendirmenin bolþevik tarzý sosyal-demokrat kavrama aittir açýkça. Uluslarýn kendi kaderlerini
belirleme hakký üzerine olan Leninin bu kuramýnýn asýl temeli, 1914te yayýnlanmýþ olan þu
cümledir : O halde çaðdaþ kapitalizmin gereklerini en iyi karþýlayan ulusal devletlerin oluþumu,
bütün ulusal hareketlere özgü bir eðilimdir.
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Uygulamada bu yönergenin, bir yandan  muzaffer proletarya adýna  farklý ulusal burjuvalarýn
proletarya üzerindeki baský ve sömürüyü sürdürmelerine, diðer yandan da falan ya da filân burjuva
ulusal hareketi destekleme adýna emperyalist savaþa katýlmaya açýk kapý býrakmak gibi bir anlamý
vardý proletaryanýn deðiþik ayaklanma hareketlerini (Ukraynada, Ýranda, Çinde vs.) tasfiye
etmeye, onlara ihanet etmeye deðil yalnýzca, üstelik bizzat proletaryanýn cellâtlarýyla (ulusal
burjuvalar) el altýndan anlaþmaya ve onlarý resmen tanýmaya götürmüþ olan da budur. Böylece
örneðin acem proletaryasýnýn ayaklanmasý (Kuçuk-Han tarafýndan yönetilmiþ olan), baþlarýnda Lenin Bolþeviklerin ihanetine uðradý, tasfiye edildi (1920) bu da, Rusya ve Ýran arasýnda, bir dizi
ikili anlaþmalara kadar varan, iki ülke arasýndaki diplomatik iliþkileri kolaylaþtýracaktý.
Genel bir kural olarak rus yönetiminin, proletaryanýn en kanlý cellâtlarý olmuþ olsalar da bütün
devletleri tanýmalarýna (her ulusun kendi kaderini tayin edebilme hakký olduðudan,
enternasyonalistleri katletme haklarý da vardý) ve onlarla görüþmelerde bulunmalarýna yol açanýn 
ve de Bolþeviklerin onda hiçbir çeliþki görmedikleri  bu tavýr olduðunu kesinlikle söyleyebiliriz.
BÖLÜM VI
Kapitalist Ekonomiyi Merkezî Olarak Denetleme Giriºimi
Birer birer gördük ve tanýtladýk ki, Bolþeviklerin iktisadî ve toplumsal bütün siyaseti Rusyadaki
sermayenin çýkarlarýna karþý deðildi, fakat bu siyaset tersine, bunalýmdan çýkartmak ve geliþmesini
desteklemek amacýyla onu yeniden örgütlemeye çalýþýyordu. Ulusal yeniden örgütlenmenin bu
önlemlerinin nasýl uygulandýklarýný ve neye yol açtýklarýný ana hatlarýyla görmüþ olduk. Bütün
bunlarda sosyalizmin zerresi yok. Devrimin bu ilk yýllarýný proleter bir bakýþ açýsýndan incelemiþ
olan herhangi bir kimse, ciddî olarak sosyalizmden söz edemez. Ayaklanmadan hareketle var
sayýlan üretim biçimi deðiþikliði saçma bir masaldýr.
Bu vargýnýn daha açýk olmasý için, kapitalist ekonomiyi merkezî olarak denetlemekte
Bolºeviklerin son giriºimlerinin  doðrudan sosyalizme açýlan bir bekleme odasý olarak iþçi
devleti tarafýndan kontrol edilen kapitalizme doðru bir gidiþle veya daha da kötüsü sosyalizmle
(komünizm), derindeki özü (deðer üretimi) ayný olmaya devam eden ekonominin denetimi arasýnda
toptan bir özdeþleþtirme kuruntusuyla, yanýlgýsýyla beslenecek olan bir giriþim  gerçek eriminin ne
olduðunu görmek zorundayýz.
Bu genel merkezileþtirme giriþiminin neden ibaret olduðunu görmeden önce, bazý noktalarý
aydýnlatmak gerekiyor. Üretim birimlerinin ademimerkeziyetçi kararlarýnýn (ya da bir baþka bakýþ
açýsýndan federalizm) sonu, çaresiz bir biçimde durmadan kapitalist matâ ürtim tarzýna vardýðý için,
hiçbir devrimci toplumun yoðunlaþmasý ve merkezileþmesine karþý bir ilke muhalefeti yürütemez.
Proletarya diktatörlüðü üretim ve daðýtým konularýndaki bütün kararlarý bir noktada toplayacak ;
üretilmesi gerekeni ve nasýl üretilmesi gerektiðini kendi sorumluluðuna alacaktýr ; malzeme
kullanýmýný merkezî olarak uyumlu kýlacak ve kayýtlara iþleyecektir ; sonuç olarak da üretici
güçlerin üretim ve daðýtýmýný plânlayacaktýr Sorun, özünde hiçbir kurtarýcý erdem içermeyen
merkezileþtirmenin kendisinde deðil (çünkü kapitalizm de merkezileþtirir), ama daha ziyade içinde
yer aldýðý genel çerçevenin, ya da daha iyisi, toplumsal projenin kendini kabul ettirmek için
merkezileþtirme düzeneðini kullanmasýndadýr aslýnda.
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Bolþeviklerin bütün yaptýklarýnýn, sermayenin savunulmasý ve geliþtirilmesi yönünde (bu aþamanýn
gerekli ve ilerici olduðunu düþündüklerinden) gittiðini genel çizgileriyle gördük.
Baþlarýnda Leninle Bolþeviklerin ne derece kapitalizm savunusu yapacaklarýný ve bütün
perspektiflerini kapitalizmin geliþmesi doðrultusuna yerleþtireceklerini de daha ilerde göreceðiz.
Merkezî olarak kapitalizmi kontrol etme giriºimleri temel olarak ºunlardan ibaretti :
1. Sermeyenin ulusallaþtýrýlmasýnýn39 ve kentlerin ihtiyacýný karþýlamak amacýyla yapýlan kahýl
zoralýmlarýnýn genelleþtirilmesi.
2. Ýþçisel denetimin merkezileþtirilmesi (Ýþçisel Denetim Tüm-Rusya [Pan-Rus] Komitesinin
kuruluþu).
3. Ekonomiyi merkezî olarak plânlamak ve yönetmek gayesiyle Ulusal Ekonomi Yüksek
Konseyinin (Vesenkha) kurulmasý.
Bolþeviklerin gayet açýk bir biçimde hazýrlanmýþ olan bütün plâný, kapitalizmin geliþtirilmesinin
plânýydý tahýl zoralýmlarýnýn, denetlenen gýda maddeleri ikmallerinin, besin maddeleri ulaþýmýnýn
merkezileþmiþ örgütlenmesinin ve bunun sahiplenilmesinin, patronlarý tarafýndan terk edilmiþ
þirketlerin iþletilmesinin bu politikasý üzerinde artýk kuþku yoktur, yani savaþ komünizmi olarak
adlandýrýlanýn sýfatýnýn iþaret ettiðinin tersine sosyalizmle, komünizmle hiç alâkasý yoktur. Kapitalist
herhangi bir ülke, savaþ veya kýtlýk döneminde bu politikayý uygular ; bü türden bir durumda
sermayenin mecbur olduðu klâsik bir sýkýyönetim politikasýdýr bu.
Savaþ komünizmi yanýlgýsýný daha da arttýran, emek gücünün beslenmesinin tamamen bedava
olmasýnýn da sosyalizmle bir alâkasý yoktur, ama her ne pahasýna olursa olsun emek gücünü nü
beslemek, kapitalist üretimi yeniden harekete geçirmenin vazgeçilmez bir ihtiyacýný oluþturur.
Kübadan, Çinden, Arnavutluktan yola çýkarak sosyalizmle kimi ihtiyaç maddelerinin bedava
oluþunu birbirine karýþtýranlara hatýrlatýrýz ki, bedavalýðýn þu sosyalist örnekleri dünyanýn bütün
ordularýnda ve yiyeceklerin, giyeceklerin, týbbî tedavi araçlarýnýn iþçilere bedava olarak daðýtýldýðý
bütün toplama kamplarýnda da bulunur ! Bedavalýk, bedavalýðý savunan burjuva sosyalizmiyle ve
parayla birlikte ortadan kaldýrýlmýþ olacaktýr (birinin yok edilmesi diðerinin kalmasý olmaz ; ya para
ve bedavalýk birlikte yok olurlar ya da birlikte var olmaya devam ederler).
Sanayinin ulusallaþtýrýlmasýna gelince bu da sorunun özünü deðiþtirmez. Marx ve Engelsin hep
söyledikleri gibi, mülkiyetlerinin devletin ellerine geçemesi olgusu üretici güçlerin kapitalist
niteleðini ortadan kaldýrmaz, lâkin tersine, devleti güçlendirir ve daha fazla sömürüye yol açar.
Bolþevikler iktidarý üstlenmeden önce, devlette özeklenmiþ kapitalizmle sosyalizm arasýnda var olan
karþýtlýðý tam olarak anlamýþlardý. Örneðin 1915te Buharin þunlarý söylüyordu (bu metin Rusyada
ancak 1917de yayýmlandý) :
«Kriegsozialismus (savaº sosyalizmi) ve Staatssozialismus (devlet sosyalizmi) terimleri, hiç
de hoþ olmayan iþlerin açýkça gerçek özünü güzel bir lâfla gizlemek ve yanlýþ yola
sürüklemek amacýyla kullanýlan terimlerdir. Kapitalist üretim biçimi, sahip olduðu araçlarýn
metâ ekonomisi temeli üzerinde kapitalist sýnýf tarafýndan tekelleþtirilmesine dayanýr. Devletin
bu tekelleþtirmenin doðrudan bir ifadesi olmasý veya özel giriþimden kaynaklanýyor olmasý,
bu konuda önemli deðildir. Bu hâllerden birinde olduðu gibi diðerinde de, metâ ekonomisi
varlýðýný korur, sürer gider (her þeyden önce de dünya pazarý) ; ama daha da önemli olan,
proletaryayla burjuvazi arasýndaki sýnýf iliþkileridir.» (N.Buharin, Dünya Ekonomisi ve
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Emperyalizm)
Fakat bu, Bolºeviklerin ºu muhteºem savaº komünizmi ifadesini kullanmalarýný ve anlam
karýþýklýðýný sürdürmelerini engellemedi : ulusallaþtýrma eºit devlet kapitalizmi, devlet kapitalizmi
eºit devlet sosyalizmi, kýsaca hepsi eºit sosyalizm !
Ulusallaþtýramalar aldatmacasýný açýða çýkartmanýn önemi, kalýcý olan merkezî yönetim giriþiminin
bu yegâne görünümü üzerinde temellenir. Aslýnda bilindiði gibi, savaþ komünizmi diye
adlandýrýlanýn merkezinde yer almýþ olan bütün tahýllara zorla el koyma siyaseti terk edilecek ve
yerini NEPe býrakmýþ olacaktýr. Ýþçisel denetimi plânlama ve merkezileþtirme giriþimlerine
gelince Bolþeviklerin istek ve hayallerine raðmen ilerlemeyecektir ; bu konuda NEPle birlikte bir
gerileme dönemi baþlayacaktýr.
Bolþevikler ve özellikle Lenin, baþlangýçta iþçisel denetimin plânlamada, sayýlamalarda,
muhasebede anahtar unsur oluþturabileceðini umut etmiþlerdi. Bu yüzden Lenin, Bolþevikler
Ýktidarlarýný Koruyorlar mý ?da þunlarý söyler :
« iþçisel denetim, üretim ve daðýtýmýn her yerde bulunan ve bütün ulusal ekonomiyi
kapsayan en tam, en titiz muhasebesine dönüºebilir »
Ve Olumlu Rekabet Nasýl Düzenlenmeli ?de ýsrar eder :
«Sayým dökümün ve kontrolün belirleyici önemi, bütün iþçi , asker, köylü vekilleri
sovyetlerinin, bütün tüketim toplumunun, bütün ikmal komite ve derneklerinin, bütün fabrika
komitelerinin veya genel olarak bütün iþçisel denetim organlarýnýn asýl iktisadî görevi
[olmasýdýr].»
Tüm-Rusya Ýþçisel Denetim Komitesinin merkezlerini oluþturduðu çeþitli komiteler arasýnda
karmaþýk bir hiyerarþik aðýn yaratýlmasý da bu çizgide oldu.
Ulusal Ekonomi Yüksek Konseyi veya Vesenkha (özellikle 1925ten itibaren çalýþmaya baþlayacak
olan Devlet Plân Komisyonunun, diðer adýyla Gosplanýn atasý) bu yönde atýlmýþ yeni bir adýmý
oluþturdu. Lenin, Ýþçisel denetimden Vesenkhanýn kuruluþuna geçtik. diyecektir. Vesenkhaya
yüklenene iþlev, bütün ulusun iktisadî faaliyetlerini ve hükümetin malî araçlarýný örgütlemek ve
de ulusallaþtýrýlmýþ sanayinin yönetiminden sorumlu halk komiserliðini [bakanlýðýný] oluþturmaktý.
Bu amaçla söz konusu halk komiserliði, Tüm-Rusya Ýþçisel Denetim Konseyi üyelerinden, bütün
diðer bakanlýklarýn temsilcilerinden, sadece danýþman sýfatýyla katýlan birkaç uzmandan oluþuyordu
biçimsel olarak. Bu bakanlýðýn gücü çok büyüktü : bütün þirketlere veya onlarýn üretim ya da ticaret
servislerine el koyabilir, onlarý satýn alabilir veya yönetimlerine tamamen el koyabilirdi ; bütün
iktisadî kurumlarýn çalýþmasýný yönlendirmek, merkezileþtirmek ve ekonomiye iliþkin
kararnamelerle yasalarý hazýrlamak ve de bunlarý doðrudan Halk Komiserleri Konseyine baðlý
kýlmakla yükümlüydü. Deðiþik ulusal bölge iliþkilerinde Vesenkha, Ulusal Ekonomi Konseyleri
olarak adlandýrýlan bölgesel þubeler temelinde örgütlenmiþti.
Uygulamada ºunlar görülür :

· Vesenkha kendine verilmiþ olan ekonomiyi merkezî olarak plânlama rolünü yerine getirmeyi
baþaramayacaktýr.
· Genel olarak Vesenkha, ulusallaþtýrýlmýþ sermayenin idarî yapýsý (tamamen etkisiz olarak
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kabul edilecek bir idarî yapý ayrýca) tarafýndan fazlasýyla meþgul edilmiþ olacaktýr.

· Ýþçilerin ve devrimcilerin sermayeyi yönetmekte kapitalistlerden çok daha az becerikli
oduklarý ortaya çýkacaktýr (bu da bizi þaþýrtmaz !) ve iþçisel denetim, bizzat Leninin de
teslim edeceði gibi, baþarýsýzlýkla sonuçlanacaktýr.
· Ýþçisel denetimden, sermayenin ihtiyaçlarýna uygun emirleri yerine getiren devletin
temsilcileri tarafýndan iþçilerin kontrol edilmesi kalacaktýr yalnýzca (sermaye tarafýndan icra
edilmiþ gerçek devlet yönetimi süreciyle delegeliðin tersine çevrilmesidir bu) süreci
kontrol etmeye çalýþmýþ olan hükümetin önde gelen isimlerini gülünç duruma düþüren de
budur.
· Ýþçisel denetimin merkezileþtirilmesi için düþünülmüþ olan organ, Tüm-Rusya [Pan-Rus]
Ýþçisel Denetim Konseyi gerektiði iþlemeyecektir.
· Teorik olarak iþçisel denetimi merkezileþtirme kurumlarýyla devrimci militanlarýn bir
birleþimi olan Vesenkha, çok çabuk burjuva teknokratlardan oluþacaktýr asýl olarak. Gerçekte
Brest-Litovsk barýþý üzerine olan tartýþmalar, sol komünistleri (Ossinski ve Buharin),  Larin
ve Milyukin gibi iktisatçýlarýnýn aðýrlýðýnýn dikkate deðer ölçüde arttýðý  Vesenkhadan
çekilmeye götürecektir.
· Özel mülkiyetin ve ticaretin yeni bir ilerlemesiyle, üstelik devletleþtirmelerin gerilemesiyle,
ulusal veya yabancý kapitalistlerle hükümet arasýnda oluþturulan birliklerin ve karma
þirketlerin hükümetçe övülmeleriyle baþarýsýzlýk (verimlilik anlamýnda), tarýmda olduðu
kadar sanayide de kabul edildi.
Denetlenen kapitalizmden klâsik kapitalizme kadar geriye doðru art arda atýlan adýmlarla (saða
geçmiþ olan Buharinin zenginleþiniz !e kadar) NEP, bu baþarýsýzlýðýn teslim edilmesi olacaktýr.
Gerçekte kapitalizm denetlenemez.
BÖLÜM VII
Devlet Yönetimine Karþý Olan Proleter Mücadele ve Komünist Sollar
Bütün kapitalizm tarihinin hiçbir dönemiyle karþýlaþtýrýlamayacak olan bu tarihsel sefalet, savaþ,
bunalým ve üretimin þiddetli düþüþü40 durumunda, tarým ve þehir proletaryasýnýn haklarý olandan
yoksun býrakýlmýþ olmanýn duygu ve düþüncesi çok kuvvetliydi.
Bolºevik yönetim, proleterlerin umduklarý kýtlýktan, savaþtan, kapitalizmden kurtulmayý
baþaramamakla kalmadý yalnýzca, dahasý, proletaryanýn genel durumu daha da aðýrlaþýrken (sömürü
oranýnýn artýþý), hâlâ kapitalizmin iktisadî politikasýný savunmaya devam ediyordu.
Bu durumda  sýnýf çýkarlarýný içgüdüsel olarak, devrimci bilinçle veye ikisiyle de savunmakta olan
 önemli sayýda proleter kesimin devlete karþý mücadele etmesi ve bolþevik yönetimin siyaseteni
þiddetle elþtirmesi kaçýnýlmazdý. Bu dönem hakkýnda söylenenin tersine, bolþevik yönetim
tarafýndan ileri sürülen siyasete yalnýzca þirketlerin eski þefleri, saðcý sosyalist devrimciler,
Menþevikler, ulusal savunma yanlýsý anarþistler, kadetler vs. deðil, üstelik proletarya ve öncüsü
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komünist solun da karþý çýkmýþ bu yüzdendir. SSCBnin resmî tarih yazýmý gibi bütün sözde
stalinizm muhalifleri de (örneðin troçkizm veya genel olarak Sosyal-Demokrasi), burada sadece
demokratik muhalefetten söz ederek bolþevik yönetime karþý olan proleter karþýtlýðý perdelemeye,
saptýrmaya, gizlemeye hiç ara vermediler.
Burada proletarya ile Bolþevik Parti arasýndaki bu çeliþkinin bir çözümlemesine girmeyeceðiz, ama
Bolþevikler tarafýndan savunulmuþ ve uygulanmýþ bir siyasete kesin olarak karþý koymuþ olan bir
proleter hareketin  baþýndan beri ve durmadan geliþen bir biçimde  var olmuþ olduðunun altýný
çizmek gereklidir. Önemli olan,  grevlerle, merkezî iktidara karþý olan basýndaki keskin
eleþtirilerle, gösterilerle, izinsiz kamulaþtýrmalarý gerçekleþtirerek, Bolþevik Parti içindeki komünist
bölüngülerin veya bu partinin dýþýnda yapýlanmýþ yeni gruplarýn billurlaþmasýyla vb. somutlaþarak 
merkezî iktidara karþý sürdürülen bu mücadele hareketlerinin, toplumsal ve iktisadî bolþevik
siyasetin yönetiminde kaçýnýlmaz derin sonuçlarý olduðunu anlamaktýr. Aslýnda bu, devlet
yönetiminin sürekli kararsýzlýðýnýn, yalpalamalarýnýn temel nedenidir : falan ya da filân tedbiri
(ulusallaþtýrma, iþçisel denetim) sosyalist olarak veya sosyalizme geçiþ olarak yutturma
iddialarýndan, bütün bu tedbirlerin rus ulusal kapitalizminin bir gerekliliði olarak toptan savunmaya
(veya tersi) ; özel kapitalizme karþý mücadele için devlet kapitalizminin savunulmasýndan,
küçük mülkiyete karþý mücadele gayesiyle bütün kapitalizmin (devlet ve özel) savunulmasýna ;
iþçilerin gerçekleþtireceði bütün izinsiz kamulaþtýrmalarýn þiddetle ve toptan yasaklanmasýndan
(yani patronlarý desteklemekten), gizlemeksizin patronlarýn mülksüzleþtirilmelerinin
cesaretlendirilmesine ; proleter giriþkenlikleri desteklemekten (örnek : Kurucu Meclisin
daðýtýlmasý), giderek daha düzenli bir biçimde Parti yönetiminden gelmeyen bütün inisiyatiflerin
bastýrýlmasýna kadar. Böylesi kararsýzlýklarýn Parti içindeki belirli bir canlýlýðýn ve  her ne kadar
genel siyaseti kesinlikle ne proleter ne de komünist olarak kabul edilemezse de  zaman zaman
proleter çýkarlarýn ifadesinin bir yansýmasý olduklarý sanýlabilir. Lâkin bu, bir yandan bu yengeç
sepetindeki (o günlerin Bolþevik Partisi) söz konusu kararsýzlýklarýn gerçekte ilkesiz bir birliðin,
gerçekten devrimci bir programýn mevcut olmayýþýnýn bir sonucu olmuþ olduklarýný (bkz. SosyalDemokrat Sosyalizme Geçiþ Kavramýnýn eleþtirisi) ve diðer yandan herhangi bir burjuva
hükümetin de, uygulanmýþ siyasetinin baþarýsýzlýðý karþýsýnda (basitçe sermayenin yönetiminde !) ve
özellikle iþçi mücadelesi karþýsýnda ayný þeyi yapmýþ olacaðýný unutmak olacaktýr. Bu politikanýn
kararsýzlýklarýna, iþte disiplini kabul etmeyenlere karþý (1918in baþýndan beri), daha sonra bütün
anarþistlere karþý (12 Nisan 1918den itibaren) ve çok çabuk bu ayný Bolþevik Partinin içindeki
bölüngülere karþý baskýya dönüþmüþ olan, derken grevdeki Petrograd proletaryasýnýn (Þubat 1921)
ve Kronþtadýn bastýrýlmasýyla41 zirvesine ulaºan bütün proleter direniþin sistemli bir tarzda
ezilmesinin eþlik ettiðini de unutmamak gerekir.
O halde, resmen kýzýl terör olarak isimlendirilenin, yalnýzca önceki yönetime karþý uygulanmýþ
devrimci yýldýrganlýðýn unsurlarýný deðil, üstelik proletarya ve devrime karþý olan klâsik terörü de
kapsadýðýný hesaba almalýyýz ; devrimciler terörizmi, gerçekte sadece beyaz terörü nitelemek için
kullanýlmýþ adlandýrýlmayla sýnýrladýramaz, tanýmlayamazlar.
Bolºeviklerin toplumsal ve iktisadî siyasetleri ile bunun rus toplumunun evrimindeki sonuçlarý
üzerine odaklanmýþ bu metinde, bizi bu çeliþkide daha çok ilgilendiren, sosyalizm-kapitalizm
tartýþmasýnýn vargýlarý gibi, fiilen uygulanmýþ iktisadî politika ve rus ekonomisinin kapitalist
doðasýný aydýnlýða kavuþturmaya katkýda bulunmuþ olan somut tarihsel sonuçlarýdýr.
Devlete ve Bolþevik Partinin yönetimine karþý proletarya mücadelesinin en iyi hazýrlanmýþ
dýþavurumlarý, herhangi bir anarþist örgütten deðil42 , ama bizzat Bolþevik Partiden çýktýlar43 .
Genel olarak bütün sol muhalifler44 , aþýrý sollar Bolþevikleri sosyalizme karþý kapitalizmi
savunmakla suçluyorlardý : Ýlk komünist muhalefet, Almanyadaki devletle yapýlan barýþta Leninin
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tavrýna karþýtlýk biçiminde oluþtu. Bu hayatî önemdeki sorun [Brest-Litovsk barýþý] üzerinde
Bolþeviklerin yönetimine karþý proletaryanýn büyük karþýtlýðýný  düzensiz ve pek geliþmemiþ bir
biçimde  yansýtmakta olan bu muhalefet, en tanýnmýþ önderleri Smirnov, Ossinski, Buharin
etrafýnda ve görüþlerini dergileri Kommunistde açýklayan bir grup biçimini aldý. Bu grup, bu
noktaya kadar yürütülmüþ bütün siyasetleri temelinde  özellikle Ossinskinin kalemiyle kendini
ifade eden  daha genel bir karþýtlýða dönüþtü çabucak örneðin Ossinski þöyle diyordu :
«Tröstlerin yönetimi altýnda sosyalizmin kurulmasý bakýþ açýsýný desteklemiyoruz. Sanayinin
büyük-baþlarýnýn diktasý temelinde deðil, ama bizzat emekçilerin yaratýcýlýðý temelindeki
proleter bir toplumun kurulmasý bakýþ açýsýný destekliyoruz Sosyalizm ve örgütlenmesi,
bizzat proletarya tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olmalýdýr. Tersi bir durumda hiçbir þey baþarmýþ
olmayacaðýz. [Fakat] sosyalizm yerine baþka bir þeyin kuruluþunu elde etmiþ olacaðýz : devlet
kapitalizmi.» (Kommunist, ¹ 2, Sosyalizmin Kuruluºu Üzerine, Nisan 1918)45
Uluslararasý sermayeyle uyuþma siyasetine gelince bir tek ülkede devrimin gerçekleþmesine baðlý
olarak, sol komünistler, önemli ve uyarýcý bir açýklýk, bir basiret gösterecektirler :
«Rusyadaki iþçi devrimi ha bire çatýþmadan kaçýnarak, uluslarararsý sermayenin ilerlemesi
karþýsýnda gerileyerek ve ulusal kapitalizme ödünler vererek eðer uluslararasý devrimin
yolunu terk ederse, hiç de güvenlikte olmayacaktýr. Bu bakýþ açýsýna göre, söylemler ve
faaliyetler aracýlýðýyla yürütülen uluslararasý devrimci propagandaya koþut olarak, uluslarararsý
sosyalizmle (ama uluslararasý burjuvaziyle deðil) örgensel baðý güçlendirecek olan uluslararasý
bir sýnýf politikasýný kesinlikle kabul etmek zorunludur.» (Solcu Çocukluk Üzerinede
aktaran Lenin)46
Bazý programsal noktalardaki açýklýklarýna raðmen bu ilk grup, tutarlý genel bir projeyi öne
sürmekte yeteneksizdi ve bu yüzden çabucak kayboldu. Her ne kadar böyle olsa da, bu ilk
muhalefet, izleyen yýllarda önemli sonuçlarýn ortaya çýkmasýnýn kaynaðý oldu. Bu bölüngünün kimi
üyelerinin sorumlu görevlerinden çekilmiþ olduklarýndan, iktisadî merkezileþme için tasarlanmýþ
kurumlarda teknokrat aðýrlýðýn hemen tekrar kurulduðundan daha önce söz etmiþtik. Ayrýca
Bolþeviklerin siyasetine yön vermiþ olan kavramlar bütünlüðünü açýklamaya ve söz konusu olanýn
kapitalizmi geliþtirmek olduðunu açýkça ilân etmeye Lenini mecbur etmiþ olan, bu grubun
eleþtirileri oldu. Üstelik savaþ komünizmi, ulusallaþtýrmalar vs. konularýndaki sert politikanýn
kabul edilmesindeki sol komünist etki de hafife alýnmamalýdýr. Grubun çoðunluðunun daðýlmasýný
hýzlandýran söz konusu politika,  üstelik iç savaþýn aðýrlaþmasý ve Leninin sert eleþtirileriyle
birlikte  tam da bu oldu. Grup, Partinin birliði çaðrýsýna itaat ederek ve boyun eðerek, ama ayný
zamanda þu sözde radikal kamulaþtýrma siyasetinin kabulüyle kýsmen hoþnut olduklarýný
düþünmeleri nedeniyle daðýldý. Buharin de eleþtirilerinde gerileyecek ve iktisadî ve toplumsal
siyaseti kapitalist olarak suçlamadýðý ama sosyalizme doðru uyarlanmýþ bir ilerleme olarak kabul
ettiðini söylediði Geçiþ Döneminin Problemlerini kaleme alacaktýr. Artýk devlet kapitalizmi
eleþtirilmiyor, ama sadece devlet kapitalizmi adlandýrýlmasý eleþtiriliyordu, bu da, Buharine göre,
proletaryanýn sosyalist diktatörlüðünün sitemi olandý :
«Bu karýþýklýk, savaþ esnasýnda ve sonrasýnda, en son kertesine ulaþtý. Söz konusu karýþýklýk
her þeyden önce, devlet kapitalizmi sistemi ile proletaryanýn sosyalist diktatörlüðünün
sistemi arasýndaki en kabasýndan bir anlam karýþýklýðýnda somutlaþmýþtý.»
Ve Ziperoviç örneðini tekrar ele alarak Buharin, Ekim sonrasý evreyi bir devlet kapitalizmi
aþamasý olarak düþünen bu þahýsla alay edecektir.
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Gerçekte Buharin, uygulanmýþ önlemlerin devlet kapitalizmine yardýmcý olduklarýný açýkça kabul
etmiþ olan Lenini eleþtiriyordu (bunu doðrudan yapmaya cesaret etmeksizin). Yine de Lenin
gerçeðe çok daha yakýndý (aslýnda kýsaca kapitalizm geliþiyor olduðu için) ve Buharinin iyi
niyetleri, bu önlemlerle gerçek sosyalizm arasýndaki iliþkiler üzerine olan yanýlgýlar içinde birbirine
karýþýyordu gerçekliðin ortaya koyacaðý da budur. Birkaç yýl sonra akýl almaz bir biçimde
Buharin, açýk ve ilân edilmiþ kapitalizmin en yaman savunucusu olacaktýr daha önce Lenine olan
gibi.
Bu ilk bölüngüden yalnýzca küçük bir azýnlýk kalacaktýr. Bu azýnlýk 1919da en tanýnmýþ isimleri
Ossinski ve Sopranov olan Demokratik Merkeziyetçilik grubunu oluþturur. Ve Demokratik
Merkeziyetçilik grubu da tek yönelim ilkesine, bürokrasiye, iktidarýn bir azýnlýðýn ellerinde
yoðunlaþmasýna karþý savaþmak için Dokuzuncu Parti Kongresine (1920) gidecektir. Bu grup
kuramsal ve örgensel olarak,  Troçkinin bürokratik askerî siyasetine karþý çýkan, model olarak
çarlýk ordusunu yeniden benimsemiþ ve baþlýca yöneticisi Smirnov olan - bir baþka gruba baðlýydý.
Hiç kuþkusuz bürokrasinin bu gecikmiþ eleþtirisinin hedefi, o sýralar hükümetin ve ordunun baþý
olan Troçkinin bürokratikleþtirmenin tüm eleþtirilerini saçma ve düþmana yarayan eleþtiriler
olarak kabul etmiþ olmasýydý.
Fakat bugün en çok tanýnan muhalefet, devrimci bir bakýþ açýsýndan yine de daha az önemli olmuþ
olandý. Söz konusu muhalefet, çalýþmanýn ve sendikalarýn askerileþtirilmesine (Troçki tarafýndan
savunulmuþ olan tutum)47 olduðu gibi, sendikalarý geleneksel rolleri içinde tutmayý isteyen Leninin
tavrýna da karþý çýkmýþ olan Kollontayýn, Þiliapnikovun Medvevin vs. Ýþçi Muhalefetidir. Bu iki
olgunun karþýsýnda Ýþçi Muhalefeti, ekonominin bütün örgütlenmesinin, merkezileþmesinin,
üretimin, daðýtýmýn [bölüþümün] doðrudan ele alýnmasý ihtiyacýný savundu. Bu muhalefette hiçbir
devrimci seçenek olmamasýna raðmen, tüm iktisadî siyasete karþý çýkýyordu iþte bu yüzden de
sanayi proletaryasý nezdinde büyük bir itibar kazandý (utanç verici teslimiyetlerine kadar).
Bolþevik Partinin 10. Kongresi yapýldýðýnda Bolþeviklerle proletarya arasýndaki uzlaþmaz çeliþki
patlama aþamasýna gelmiþti. Ýþçi Muhalefeti karþý-devrimci olarak kabul edilmiþ ve Kronþtad
devrimci kalesinin denizcilerine ve proletaryaya lâyýk görülmüþ olan ayný kaderi paylaþmakla tehdit
edilmiþti gerçekte. Bu durum karþýsýnda büyük çoðunluðu teslim oldu ve baskýlarý destekledi.
Yalnýzca bir azýnlýk zor ve önemli bir muhalefet çalýþmasýna gizlice devam etti, böylece daha
sonraki muhalefetlerin ilk çekirdeðini oluþturdu.
Bu baský dalgasýndan sonra Bolþevikler, Yeni Ekonomik Politikayý (NEP) yerleþtirdiler ve açýkça
ticaret ve sermayeden yana olduklarýný söylediler. Bu andan itibaren bu resmî polikayla olan tüm
zýtlýklarýn, uyuþmazlýklarýn artýk hapishaneye ve iþkenceye götüreceði açýktý ; yani artýk gizlilik
içinde yapýlanmak gerekiyordu. Ve bu andan itibaren önemli bir muhalefetin gizlilik içinde
geliþmesinden þüphe edilemez, ama gerçek eleþtiri ve tavýrlarýný bilmek, tanýmak çok zor.
Üç grubu ayýrt edebilmemiz yine de mümkün48 :
1. Proletkultu yayýnlamýþ ve baþlýca yöneticisi Bogdanov olan Ýþçi Gerçeði grubu. Rusyayý
ilerici kapitalist bir ülkeye dönüþtürmenin gerekliliðini düþünmesine ve olumlu
önerilerinin açýkça burjuva olmasýna karþýn bu grup, bir yanda yoksul bir yaþam sürdüren
daðýnýk iþçi sýnýfý ve diðer yanda da yeni burjuvazi (sorumlu yüksek memurlar, þirket
müdürleri, yönetimin güvenilir adamlarý, yürütme komitelerinin baþkanlarý) ve NEP
adamlarý arasýndaki çaresiz uzlaþmaz sýnýf çeliþkilerinin geliþmesinin bilincindeydi. Ayný
zamanda sendikalarýn artýk emekçilerin çýkarlarýnýn savunucusu örgütler olmadýklarýný,
ama üretimin iktisadî çýkarlarýný yani her þeyden önce devlet sermayesini savunmanýn
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örgütleri olduklarýnýn bilincindeydi.
2. Rus Komünist Partisinin asýl saplantýsý, uðraþý pazarlýklar ve müzakereler olduðundan ve de
bu partiyi içerden düzeltmenin hiçbir imkâný olmadýðýndan gerçek birKomünist Ýþçi Partisi
kurmayý düþünen Sol Devrimci Komünistler Grubu. Bu grup ayný zamanda III.
Enternasyonali ve sermayeyle uzlaþan siyasetini, dünya çapýnda kapitalist ekonomiyi
yeniden oluþturmanýn aracý olmakla suçluyordu.
3. Ve son olarak programý açýsýndan ve tarihsel olarak en önemli olan grup : en tanýnan önderi
Miyasnikov olan Komünist Ýþçi grubu. Bu grubun Bolþeviklerin kapitalist siyasetine karþý
gerçekleþtirdikleri eleþtiriler konusunda özel bir incelemeyi öngörmüþ bulunuyoruz (bu
çalýþma dergimizin gelecek sayýlarýnda yer alacaktýr).
Þimdi artýk resmî Bolþeviklerin ve þefleri Leninin sol komünistlere vermiþ olduklarý
entellektüel yanýta (Bolþeviklerin iktisadî ve toplumsal politikasýna yön vermiþ olan bütünlüklü
bir tutarlýðýn en yetkin açýklamasý olduðu için) geçebiliriz (unutmayalým ki, bu entellektüel cevabýn
arkasýnda açýk baskýlar vardý).

BÖLÜM VIII
Bolþeviklerin Ekonomik ve Toplumsal Politikalarýna Yön Vermiþ Olan Mantýksal Bütünlük : Lenin
ve Kapitalizmi Savunan Görüºü 49
Bütün iyi halkçý yöneticiler gibi Leninin de her zaman çifte bir söylemi vardý : biri kitleler, diðeri
de benzerleri yani yöneticiler için.
Yýðýnlara yönelik bir konuþma yaptýðýnda halkçý ve kesin olmayan bir dil kullanýyor ; sosyalist
þirketlerin, komünist bölüþümün, yaþasýn sosyalist vatanýn Rusyasýný kastederek halka,
yurttaþlara hitap ediyordu söyleminin anti-marksist niteliðine pek kafa yormaksýzýn. SosyalDemokrasinin kendilerine bilinç götürmeyi üstlendiði iþçileri yönetmek için bu yeterliydi. Lâkin
partili arkadaþlarýna seslendiði zaman tersine halkçý, muðlâk, bilim-dýþý, Kautski ve
Plekhanovun ona öðrettikleri maksizm bilimyle uyuþmayan bu dili artýk kullanamazdý. Böylece
örneðin, hasýmlarýna cevap olarak yazýlmýþ Solcu Çocukluk ve Küçük-Burjuva Düþünceler
Üzerine de (Mayýs 1918e ait bir metin) Lenin, daha kesin olmak zorundaydý, ve meselâ, yýðýnlarý
devlete baðlamak için sosyalist vatanýn savunulmasýnýn neden çok önemli olduðunu (marksist
bakýþ açýsýndan saçmadýr bu) açýklamalýydý. Vatanýn savunulmasýnýn sosyalizmle ve de sosyalist
nitelemesinin Rusyada var olan düzenle iliþkili olduðunu sanmalarýna, inanmalarýna aldýrmadan
iþçileri harekete geçiriyordu. Bu yöntemle alay eden partili arkadaþlarý karþýsýnda Lenin, þunu
açýklamak zorunda kaldý :
« Sovyetler iktidarýnýn sosyalizme geçiþ iradesini dile getiren Sosyalist Sovyetler
Cumhuriyeti ifadesi, görünüþe göre, hiçbir komünist tarafýndan yadsýnmamýþtýr, ama bu
hiçbir biçimde yeni ekonomik düzenin sosyalist olduðu anlamýna gelmez.»
Bolþevikler tarafýndan öne sürülmüþ bütün tedbirleri birbirine baðlayan derin mantýðý anlamak için,
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Leninin muhaliflerine, asýl olarak da Parti içindeki muhaliflerine karþý yanýt olarak yazdýðý
metinleri tamamen özel bir dikkatle incelemek gerekir. Rus toplumuna iliþkin genel görüþü ile
Bolþevikler tarafýndan yürütülmüþ siyasete yer verdiði iki makalesi bize temel görünüyor : az önce
zikrettiðimiz Solcu Çocukluk ve Küçük-Burjuva Düþünceler Üzerine ile Aynî Vergi Üzerine
(yeni politika ve koþullarýný gösteren)50 .
Bu makalelerde Lenin açýk bir biçimde þunlarý ortaya koyar :
A. Rus toplumunun çýðýr açan bir tanýmý ;
B. Alman örneðini model alarak devlet kapitalizminin övgüsü ;
C. Kapitalizm/komünizm çeliºkisiyle, var olan temel çeliºkilerin çok özel bir anlayýþý ;
D. Ve bütün bunlardan çýkartýlmýþ bir strateji.
Þimdi bu noktalarý ayrý ayrý ele alalým
A. Rus toplumu :
a) ataerkil bir ekonomi, yani büyük bölümü doðal köylü ekonomisi ;
b) (buðdayýný satan köylülerin en büyük bölümünü oluþturduðu) küçük metâ üretimi ;
c) özel kapitalizm ;
d) devlet kapitalizmi ,
e) ve sosyalizm.
B. Devlet kapitalizminin övgüsü :
Lenin bu konuda þunlarý söyler
«Eðer az önce aktardýðýmýz sözler gülümsemeye yol açarsa, sol komünistler tarafýndan
yapýlmýþ þu keþif, þayet bolþevik sað kazanýrsa, Sovyetler Cumhuriyeti bir devlet
kapitalizmine doðru geliþmek tehlikesiyle karþý karþýya kalacaktýr keþfi kahkahalarla gülmeye
neden olur. Korkudan kanýmýzý donduracakmýþ gibi görünen iþte bu [ ] Oysa devlet
kapitalizminin Sovyetler Cumhuriyetimizde iþlerin bugünkü durumuna nazaran ileriye atýlmýþ
bir adým olacaðýný hiç düþünmemiþler. Örneðin altý ay içinde ülkemizde devlet kapitalizmini
yerleþtirmiþ olursak eðer, bu çok büyük bir baþarý olacaktýr [ ] Ýktisadî görüþ açýsýndan devlet
kapitalizmi, bugünkü ekonomimizden alabildiðine daha üstündür [ ] Görevimiz, almanlarýn
devlet kapitalizmini öðrenmeye koyulmaktýr » (Lenin, Solcu Çocukluk Üzerine)
Burada Sosyal-Demokrat kavramýn ne ölçüde tüm devlet yönetiminin içine iþlemiþ olduðunu
gözleyebiliriz. Lenin sermayenin genel gerçeðini tanýmakta tamamen yetersiz olmakla kalmaz
sadece, üstelik sermayenin (genel olarak deðiþim deðeri üretimi aracýlýðýyla doðrudan ve özel bütün
üretim iliþkilerini içine alan sermayenin) olumlu kutbu önünde diz çöküyor ve doðrudan doðruya
alman devlet kapitalizmini izlenecek örnek olarak kabul ediyordu.
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C. Temel çeliºkiler :
Bunlara yönelik yaptýðý analiz, toplumsal çeliþkilerin abecesine iliþkin cehaletini gösterir
«Açýktýr ki bir küçük köylüler ülkesinde, hakim olan ve aksi mümkün olmayan küçük-burjuva
unsurdur ; tarýmcýlarýn çoðu, çok büyük bir çoðunluðu küçük üreticilerdir. Devlet kapitalizmi,
istifçi-vurguncular (spekülâsyonlarýnýn konusu buðday) tarafýndan þurasýndan burasýndan
yýrtýldý. Cerayan eden asýl mücadele tam da bu alandadýr. Devlet kapitalizmi gibi iktisadî
ulamlarla konuþursak eðer, bu mücadelede çarpýþan taraflar kimlerdir ? Az önce saydýðýmýz
(d) ve (e) unsurlarý mý ? Elbette hayýr. Burada sosyalizmle birlikte ele alýnmýþ olan devlet
kapitalizmi deðil, ama ayný anda hem devlet kapitalizmine, hem de sosyalizme karþý yan yana
mücadele eden küçük-burjuvazi ve özel kapitalizmdir. Onlar [sol komünistler], ülkemizde
sosyalizmin gelip çarptýðý asýl düþmanýn küçük-burjuva unsurda olduðunu görmüyorlar »
(Lenin, a.g.y.)
D. Genel strateji :
Lenin ve izleyicilerinin, küçük-burjuvaziye karþý böylesi bir anlayýþla savaþým vermiþ ve  her
seferinde devleti sosyalizmle özdeþleþtirerek  devlet kapitalizmi bayraðýný çekmiþ olmalarý
normaldir.
«Aðýr basan [ ],  kendisinden itibaren büyük kapitalizme olduðu kadar sosyalizme de
varmak için sadece bir tek ve ayný yolun var olduðu [özdeþleþtirme ilk adýmlarýný atýyor ;
yayýmcýlarýn notu]  küçük-burjuva kapitalizmidir ve bu yol ayný ara aþamadan geçer [ ], iþçi
sýnýfý küçük mülkiyetin kargaþalý özüne karþý devlet düzenini [hangi devlet ? ; y. n.] savunmasý
gerekeceði zaman, devlet kapitalizmi temelinde büyük üretimi devlet ölçeðinde örgütlemeyi
öðrenmiþ olacaðý zaman51 , bütün kozlar elinde olacak ve sosyalizmin saðlamlaþtýrýlmasý
güvenceye alýnmýþ olacaktýr.» (Lenin, a.g.y.)
Rus Komünist Partisini 1917den bugüne kadar yönlendirmiº olan bu temel stratejidir. Bu
anlamda stalinci dönemle esasa iliºkin bir fark yoktur : Leninin ölümünden önce olduðu gibi sonra
da, Bolþeviklerin kapitalizmin geliþtirilmesinden baþka amaçlarý olmadý.
Bu iki dönem arasýndaki fark ideolojiktir : Lenin þeyleri isimleriyle, olduklarý gibi niteliyordu ; Stalin dönemindeyse, sermayenin ve devletin ihtiyaçlarý kapitalizm adlandýrmasý yerine sosyalizm
nitelemesini ikame etmeyi becerebilmiþti.
Bizzat Leninin belirttiði gibi, kapitalizm hayranlýðýnýn (devlet kapitalizmi hayranlýðýnýn) bu
gerici tavrý onun için yeni deðildi (ne de Sosyal-Demokrasinin herhangi bir üyesi için), ve bunun
içindir ki, daha Ekim 1917den hemen önce þöyle diyordu :
«Pekâlâ yunkerlerin, kapitalistlerin, toprak ve sermaye sahiplerinin ºu devletinin yerine
devrimci demokratik bir devlet koyun. Tüm ayrýcalýklarý devrimci bir biçimde yok eden, en
tam demokrasiyi devrimci bir tarzda dayatmaktan korkmayan bir devlet demektir bu ;
gerçekten demokratik ve devrimci bir devlette, devlet kapitalizminin kaçýnýlmaz olarak, kesin
olarak sosyalizme doðru bir adýmý temsil ettiðini göreceksiniz ! Zira sosyalizm yalnýzca
kapitalist devlet tekelini izleyen bir aþamadýr, ya da daha doðru bir deyiþle : sosyalizm, tüm
halkýn hizmetindeki devlet tekelinden baþka bir þey deðildir, ve bundan dolayý, kapitalist
devlet tekeli olmaktan çýkar. Tekelci devlet kapitalizmi, sosyalizmin en tam hazýrlýðýdýr, ondan
bir önceki aþamadýr, kendisiyle sosyalizm arasýndaki tarih merdiveninin bir basamaðýdýr, ara
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basamak yoktur.» (Lenin, Bizi Tehdit Eden Felâketle Nasýl Savaþmalý, 27 Eylül 1917)
Bu alýntý, Bolþeviklerde ve Leninde aðýr basan sosyalizme geçiþin sosyal-demokrat ve karþýdevrimci kavramýnýn çok tipik bir örneðidir. Onlar için kapitalizmle sosyalizm arasýnda devrimci bir
yýkým, eski toplumun zorla yok edilmesi, deðiþim deðerinin ve ücretliliðin ortadan kaldýrýlmasý,
üretim (ve yaþam) iliþkilerini yadsýma yoktur, ne de sermayenin üretici güçlerinin yerine insanlýðýn
ihtiyaçlarý temelinde tasarlanmýþ üretici güçleri koyarak bugünkü toplumun tüm belirlemelerinin
genel devrimi ama bu üretici güçleri basitçe halkýn hizmetine koymak vardýr (bizzat Lenin de
altýný çizdiði gibi) ; bu sosyalizm aslýnda devrimci demokratik bir devlet tarafýndan, halk tarafýndan
idare edilen bir kapitalizmdir yalnýzca (geliþmiþ, sanayileþmiþ, tekelleþmiþ, özeklenmiþ,
merkezileþmiþ ve devletleþmiþ bir kapitalizmin olumlu kutbudur). Bu, pek kurnaz bir sapmanýn
gerici ve tipik aþýrý ucudur.
1921de bu konuda temel kabul edilen Aynî Vergi Üzerine baþlýklý metinde Lenin, Mart-1918in
metninden (rus toplumunun ve benimsenecek stratejinin çözümlendiði bir metin) bir çok sayfayý
kelimesi kelimesine aktarýr (asýl olarak bizim de aktarmýþ olduðumuz pasajlar)52 . Artýk 1918
iyimserliðinin kalmamasýna raðmen Lenin, eski tahlilinin esasýný bütünüyle onaylamýþtýr :
«1918 yýlýna ait olan bu kanýtlar, süreler konusunda bir dizi hata içerirler. Bu sürelerin
öngörülenden daha uzun olduklarý görüldü. Bu hiç de özel bir durum deðil. Ekonomimizin
temel unsurlarý hâlâ aynýlar.» (Lenin, Aynî Vergi Üzerine)
Leninin 1918deki çözümlemesiyle 1921de yaptýðý analiz arasýndaki tek önemli deðiþiklik, bu
sonuncuda özel kapitalizmi artýk devlet kapitalizminin ve sosyalizmin düþmaný olarak deðil,
bariyerin doðru tarafýna, sosyalizm tarafýna geçmiþ olarak (sadece Leninin bu saçma terkibinde
geçmiþ olarak) kabul etmesidir ! Asýl düþman küçük üretim ve ataerkil üretimdi hâlâ, ve diðer
yandan, gelip sosyalizme ve devlet kapitalizmine katýlmýþ olan özel kapitalizm de vardý þimdi.
Ama býrakalým Lenin kendisi söylesin bütün bunlarý
«Kapitalizmi çok dar bir çerçevede, çok makul bir çerçevede iyice sýnýrladýðýmýz (ekonomide
toprak sahiplerinin ve burjuvalarýn mülksüzleþtirilmeleriyle, siyasette de iþçilerin ve köylülerin
iktidarýyla) için ondan kormmaksýzýn, her ne pahasýna olursa olsun ve eldeki tüm araçlarla
deðiþimi geliþtirmek gerekir. Aynî verginin temel düþüncesi iþte bu, iktisadî anlamý da iþte
böyle Bu aykýrý bir düþünceymiþ gibi görünebilir. Özel kapitalizm sosyalizmi destekleyen
bir rolde mi ? Fakat bu hiçbir biçimde aykýrý bir düþünce deðildir, kesinlikle kaçýnýlmaz olan
iktisadî bir nitelik olayýdýr bu. Özellikle eskimiþ ulaþtýrma araçlarýyla birlikte küçük köylülerin
bir ülkesi ; savaþtan, ablukadan çýkmýþ ve büyük sanayiyle ulaþtýrmayý elinde tutan proletarya
tarafýndan siyasî olarak yönetilen bir ülkedir söz konusu olan bu öncüllerden de kesinlikle
kaçýnýlmaz bir biçimde þu anda ilk olarak yerel deðiþimin önemi ve ikinci olarak da özel
kapitalizmin sosyalizme yardým etmesinin olanaðý sonucu çýkar (daha devlet kapitalizminden
söz bile etmeden).» (Lenin, a.g.y.)
BÖLÜM IX
Kapitalist Süreklilik : Lenindeki Anlam Karýþýklýklarý
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Ýnanýlanýn veya inanmamýz istenilenin (sadece stalinciler, troçkiciler, sosyalistler vs. deðil, dünyanýn
her tarafýnda burjuvazinin sað kanadýnýn da istediðinin) aksine, 1917 devrimini izleyen yýllarda
Rusyada sosyalist bir dönüþümün olmadýðýný, tersine var olmaya devam eden iktisadî ve toplumsal
düzenin tam da kapitalizm olduðunu kesinlikle iddia edebiliriz. Eðer ilk giriþimlerle NEP arasýnda
bir fark olmuþsa, burada söz konusu olan kesinlikle sosyalizmin bir derece veya biçim farký deðildir,
ne de kapitalizme birkaç taviz vererek komünizme bir geçiº ; ama tam tersine, devlet örgütlerinin
denetimi sayesinde kapitalizmi kontrol etme giriºiminden (tarihte ilk, iyimser ve yanýltýcý bir
giriþim), devleti kotrol etmiþ olanýn sermaye olduðu ve tersinin doðru olmadýðý olgusunun zýmnen
teslim edilmesi eþliðinde kapitalizmin geliþmesinin hizmetindeki Bolþeviklerin rolünün açýkça
kabul edilmesine bir geçiþtir söz konusu olan.Bizzat NEPin onaylanmasý, yalnýzca kapitalizmin
(özel ve devlet) savunusunu deðil, üstelik Bolþeviklerin kapitalizmi plânlamadaki
yetersizliklerini ve devletin rekabeti, ticareti, deðiþim deðerini vs. ortadan kaldýrmadaki
elveriþsizliðini kabul etmekten ibaret olan bir özeleþtirinin baþlangýcýný da içerir.
Ama Leninin özeleºtirisinin hayatî önemini ve tüm sonuçlarýný anlamak için, Lenin tarafýndan
yapýlmýþ ve bütün sosyal-demokrat görüþe özgü kavramsal karýþýklýklardan temizlenmiþ metinleri
yeniden okumak gerekir. Burada tüm noktalara kanýt göstermek imkânsýz olduðundan53 , genel
olarak Bolºeviklerin özel olarak da Leninin54 görüþlerine karþý, bu konudaki ana tezlerimizi ileri
sürmekle yetineceðiz.
1. Lenin tarafýndan ortaya koyulmuþ rus toplumunun beþ tür toplumsal-iktisadî oluþuma
bölünmesi eðer bir gerçekliði betimliyorsa, söz konusu olan, dönüþüm halindeki toplumsal
gerçekliðin özüne yabancý ve üstelik tamamen benzeþmez ulamlarý birbirlerine ekleyerek yanýlan
ikinci dereceden bir gerçekliktir. Eðer þimdilik sosyalist unsuru (diðerlerine kýyasla ya onlardan
tamamen farklý ve diðerlerine eklenemeyen bir ulam, ya da diðerlerinden tam bir sapýnç olan
sosyalist unsuru) bir yana býrakýrsak, Leninin deðiþik tipteki her üretim ve deðiþim etkeninin
doðrudan iliþkilerini (olaðan, yerel vs.) betimlemek istediðini var sayabiliriz. Ataerkil ekonomiyi,
küçük meta üretimini, özel kapitalizmi, devlet kapitalizmini böyle görüyor. Fakat üretim ve
deðiþimin bu doðrudan biçimlerinin bütün toplumun (yalnýzca rus deðil, dünya toplumunun)
üretiminin ve yeniden üretiminin genel iliþkilerinde içerilmiþ ve onlara baðýmlý olduklarýný (tek
sözcükle altalanmýþ olduklarýný) ve de bu iliþkilerin asýl olarak deðer iliþkileri olduðu gerçekliðini
unutur.
2. Deðer iliþkileri, þeylerin deðiþim ve üretiminin bütün özel biçimlerine egemendir, onlarý içinde
toplar. Kapitalizm, nesnelerin baþka tür üretimleriyle bir deðildir, ne de bir tutulabilir (ve
sermayenin bu doðrudan görünüþüne baþvurduðumuz zaman, sermayenin doðrudan üretim biçimi
olduðunu belirtmeyi de hiç mi hiç unutmamalýyýz) ; buna karþýlýk kapitalizm, deðerin geliþen
diktatörlüðüne maruz insan türünün yeniden üretiminin genel biçimidir. Kapitalizmde deðer ve
üretimin bütün özel biçimleri, sermayenin üretiminin ve yeniden üretiminin yardýmcý
biçimleridirler.
3. Leninin kuramsal hatasý akýl almaz ölçüde büyüktür ne olduðu haliyle bütünlüðü ne de bu
bütünlüðün yasalarýný tam olarak anlamadan, bu bütünlüðün bir sýnýflandýrmasýný yaptý. Bu da onu,
her yalýtýk parçanýn özgül yasalara uymak zorunda olduðu somut gerçekliðin tamamen karmaþýk bir
betimlemesine götürdü. Ýliþkiler ve çeliþkiler, bu beþ unsur arasýndaki baðlantýlar olarak sonradan
girmiþlerdir Leninin çözümlemesine. Hegele baþvurarak Leninin bir anatomi uzmaný gibi
davrandýðýný, cesetlerle çalýþtýðýný söyleyebiliriz.55 Yaþamýn geliþmesini kendi örgenliðinin dýþýnda,
vücudun ayrý ayrý parçalarýnýn yasalarýyla açýkladýðýný iddia etmek korkunç olan bu. Her ne kadar
anatomi uzmanlarý böylesi bir saçmalýðý ileri sürmedilerse de, Lenin, rus toplumunun cansýz
parçalarýndan hareketle bu toplumu açýklamaya kalkýþmakta tereddüt etmedi. Lenin için her þeyden
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önce beþ unsur vardýr, ancak daha sonra onlarýn çeliþkileri.56
4. Rus toplumunu tanýmak için Lenin, temel soyutlama ölçütlerini dikkate bile almadý :
a. Bütünlük : bütünlük, parçalarýnýn her birinden ayrý bir gerçekliktir ; ona katýlan parçalarý
soyutlamak ve bütünlüðün anlaþýlmasý üzerinde yoðunlaþmak gereklidir. Bütünlüðün
yasalarýný, parçalarýnýn [yasalarýný] toplayarak bulamayýz, ama parçalarýn yasalarýný
bütünlüðün içinde buluruz. Örnek : Leninin küçük metâ üretimi (veya devlet kapitalizmi ya
da sosyalizm vs.) olarak adlandýrdýðýnýn sermayenin yeniden üretiminden baþka bir þey
olmadýðýný, ancak sermayeyi bütünlüðü içinde kavrayarak anlayabiliriz.
b. Hareket, yadsýma, ölüm : Bütünlüðün incelenmesinde onun dönüþümü üzerinde
yoðunlaþmalýyýz, ya da daha iyisi hareketi üzerinde, bütünlüðün kendini yadsýmasý üzerinde
yoðunlaþmalýyýz. Kapitalist toplumun incelenmesindeki anahtar, sonu þiddetle ortadan
kaldýrýlýþýna varan kapitalizmin çeliþkilerinin incelenmesidir. Ýktisatçýlar sermayenin
biyolojisini inceler, bizse onun ölümünü ; þu her ne kadar aykýrý bir düþünce gibi görünse de,
kapitalizmi (biyolojisini, sistemin anatomisini), yalnýzca þiddetli yadsýnmasýný, ölümünü
(ölümüne varacak olan süreci) üreten çeliþkili bir sistem olarak anlayabiliriz. Lenin
sosyalizmi, kapitalizmin þiddetli bir yadsýmasý olarak anlamýyor, ama gördüðümüz gibi,
kapitalizmin belirli bir mantýkî uzantýsý olarak tasarlýyordu. Yani bütünlüðü (dünya
kapitalizmini), bir hareket olarak düþünemiyordu.
c. Çeliºki : her bütünlük çeliºkidir, ve bütünlük bir yadsýma hareketi olarak daima çeliþkilidir.
Lenin bütünlüðü anlamadý ne yadsýnmasýný, ne parçalarýný, ne bu bütünlüðün yadsýnmasý
hareketini, ne de bütünlüðün merkezi olarak çeliþkiyi. Tersine, bir takým yasalarýn onlara ait
olduðunu söylediði parçalarý, birbirlerine ekledi [topladý] ve bu parçalardan yola çýkarak
çeliþkileri belirlemeye çalýþtý. Bu da, kapitalizmin sosyalizmle ayný yanda ve kapitalizmöncesinin de bir düþman olduðunu düþünen Lenini ve Bolþevikleri, merkezileþmiþ ve iþçiler
tarafýndan idare edilen kapitalizmi sosyalizmle özdeþleþtiren bir görüþün eþliðinde
kapitalizm/komünizm çeliþkisini tamamen gözden yitirmeye götürdü.
5. Lenin tarafýndan betimlenmiþ gerçeklik, bütünlüðün yadsýnmasýna iliþkin iðdiþ edilmiþ bir
gerçekliktir. Parti olarak örgütlenmiþ komünizm tarafýndan þiddetle yadsýnmasý [ve böylece] ölümü
hesaba alýnmaksýzýn kapitalizmin her inceleniþinde olan budur. Toplumsal sýnýflarý toplumsal
projenin oluþumu, evrimi temelinde deðil de, örneðin gelir seviyeliri temelinde tanýmlayan da bu
türden bir gerçekliktir. Marx Kapitali bu bakýþ açýsýný gülünçleþtirerek bitirdi. Orada þöyle
diyordu :
«Ne var ki bu görüþ açýsýndan, örneðin tabipler ile devlet memurlarýnýn, iki farklý toplumsal
gruba ait olduklarý ve bu gruplarýn herbirinin üyeleri, gelirlerini bir ve ayný kaynaktan aldýklarý
için, iki sýnýf oluþturmalarý gerekir. Ayný þeyin, toplumsal iþbölümünün emekçileri olduðu
kadar, kapitalistler ile büyük toprak sahiplerini de  örneðin bu sonuncular, bað-bahçe
sahipleri, çiftlik sahipleri, orman sahipleri, maden sahipleri, dalyan sahipleri gibi  sonsuz
türde çýkar ve statü gruplarýna parçalanmasý için gerekli olmasý gerekir.» (K. Marx, Kapital,
III. cilt, s.924, Sol Yayýnlarý, Birinci baský, Aðustos 1978)
Marxý güldüren gerçekliðin bu saçma görüþü, rus toplumunu açýklamak amacýyla Leninin
benimseyeceði görüþtür. Akademik toplumbilimin [sosyoloji] betimlediði de bu ayný
gerçekliktir sayýlarý beþten ona kadar deðiþebilen toplumsal sýnýflarýyla, yine sayýlarý üçten
altýya deðiþebilen ve birlikte var olan toplumsal oluþumlarýyla. Her hal ve kârda, bu gerçeklikte
49

devrimici yadsýmaya, kapitalizmin yýkýlmasýna asla yer yoktur.
6. Lenin,  sermaye ile kendiliðinden geliþmiþ sermaye fikrinden baþka bir þey olmayan  onun
olumlu kutbu (büyük sanayi, geliþme vs.) arasýnda bir birlik oluþturur (uluslararasý tüm SosyalDemokrasiye özgü bir anlayýþtýr bu). Leninin yýkýmýnýn en þiddetli anýnda  daha sonra yeniden
doðmasý için  kapitalizmin artýk var olmadýðýný kabul etmesi bu yüzdendir. Bordiganýn
Rusyada iki kapitalizm üzerine olan ünlü sonucu çýkartmasýna izin verecek olan da budur. Lenin
ve Buharin arasýndaki tartýþmada Bordiga þu tezlerin altýný çizer :
«Kapitalizmin yeniden doðuþuna, evriminin ilk evresine þahit oluyoruz.»
Ve Bordiga destekler :
«Diyalektik olarak, nicelik nitelik gibi görünür : kiþi baþýna bir kilo çeliðe57 (bir yýl boyunca
çivi, divit ucu, topluiðne üretmek için yeterli bir miktar) indirgenmiþ bir kapitalizm, artýk
kapitalizm deðildir. Bu göründüðü gibi nicel olarak artmaz, ama kapitalizm-öncesi
toplumsal bir temelden itibaren yeniden doðar. Yani Rusya iki [tür] kapitalizm tanýdý, ama
sosyalizmin yerini aldýðý bir kapitalizmi deðil.» (A. Bordiga, Rusyanýn Bugünkü Ýktisadî ve
Toplumsal Yapýsý)
Örneðin, üretimi kiþi baþýna bir kilo çeliðe düþmüþ olan sermayenin artýk gerçekten bir sermaye
olmadýðýný (nicel olarak bu sanayi artýk eski sanayi deðildir, ama yeniden doðar) doðrulamak
amacýyla niceliðin niteliðe dönüþmesinin öneminin altýný çizmekte hemfikiriz. Fakat kapitalizmle
sanayinin özdeþleþtirilmesini tamamen yalýþ buluyoruz. Kapitalizm üretici güçlerin çýlgýn ve
olaðanüstü bir artýþý deðildir yalnýzca, ama yýðýnsal ve dönemsel tahribidir de zorunlu olarak.
Dahasý, kapitalizm geliºme halindeki büyüme, yýkým, deðer artýþý ve deðer kaybý demek olan
çeliþkili bir birliktir asýl olarak. Bir kapitalizm-öncesi safhayla birbirinden ayrýlmýþ iki kapitalizm
üzerine olan Bordiganýn tezlerini tamamýyla reddediyoruz. Gerçekte olmuþ olan, dünya
kapitalizminin genel çevriminin þiddetli bir deðer kaybý ve yýkým üretmiþ olmasýdýr (kapitalizmin
çeliþkilerinden ileri gelen). Baþka yerler gibi Rusyada da var olan kapitalizm, her zamanki eski ayný
kapitalizmdir.
7. Lenindeki bütünlüðe özgü dinamiðin bu kavrayýþsýzlýðý, onu çeliþkileri olmadýklarý yerde
aramaya58 ve de esasen ayný içeriðe sahip unsurlarý (devlet kapitalizmi ve özel kapitalizm ;
küçük-burjuva üretim iliþkilerine karþý devlet kapitalizmi ve özel kapitalizm) birbirlerinin
karþýsýna koymaya itti.
8. Var olduðundan bu yana kapitalizm, özel ve devlet kapitalizminin bir bileþimidir ve doðasý esas
olarak aynýdýr. Üstelik devlet kapitalizmi de üreticileri üretim araçlarýndan koparýr, yoksunlaþtýrýr.
Yaþam araçlarýna sahip olmak için emek güçlerini satmak zorunda olan proleterlerin varlýðý bu
yoksunlaþtýrma sayesinde gerçekleþir, ücretliliðin korunmasý bunun içindir ve ayrý bir katagori
oluþturmak anlamsýzdýr. Söz konusu olan, tamamen basitçe kapitalizmdir. Þirketlerin veya
sömürü arçlarýnýn mülkiyeti ister devletin ister özel kiºilerin olsun, kapitalizm üreticileri çalýþma
[emek] araçlarýndan yoksun kýlarak her zaman özeldir [bir sýnýfa özel].
9. Leninin küçük-burjuva (veya metâ üretimi ve ataerkil ekonomi) olarak nitelediði üretim
iliþkileri, kapitalizm altýnda, metâ üretimidir ve ayný yasalara tabidirler. Öyleyse Leninin þu iddiasý
saçmadýr :
«Sermayeye [yabancý sermayeye ; y. n.] ödün biçimi altýnda devlet kapitalizmini oturtarak,
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Sovyetler iktidarý küçüðe karþý büyük üretimi, geri üretim usullerine karþý ileri üretim
tekniklerini, el emeði ile yapýlan üretime karþý makineler temelindeki üretimi güçlendirir.
Böylece ellerinde topladýðý büyük sanayinin üretim hacmini yükseltir ve anarþik küçükburjuva iliþkiler karþýsýnda onlara karþýlýk olarak devlet tarafýndan düzenlenmiº iktisadî
iliºkileri güçlendirir.»
Kapitalizmi överek (kapitalizmin hâlâ devlet tarafýndan kontrol edildiði iddiasýyla), Lenin üretim
iliþkilerinin anarþik yapýsýna karþý savaþmayý ileri sürer ; bu anarþi tam da bütün kapitalizmin
(büyük, küçük, orta, devletçi, uransal, tarýmsal, tekelci, ataerkil, küçük-burjuva
vs.) ayrýlmaz, özünde olan ayýrt edici bir özelliðidir Adam Smithin Görünmez Elinde Marxýn
gösterdiði gibi.
10. Þu ana kadar göz önünde bulundurmadýðýmýz beþinci unsuru, sosyalizmi artýk ele almanýn
zamaný geldi. Lenin genellikle sosyalist iktidar, sosyalist hükümet, proletarya diktatörlüðünün
devleti, Sovyetlerin iktidarý terimlerini aslýnda güven vermek amacýyla kullanýr (eðer
çalýþmalarýnýn tamamýný göz önüne alýrsak). Leninin diðer dört iktisadî-toplumsal oluþumu
yanýnda bu unsur, diðerlerine eklenemez ve burada tamamen yabancý bir unsurdur. Terimin buradaki
[Leninin çalýþmalarýndaki] anlamýnda, diðerlerini kontrol etmeye çalýþan politik bir unsur olmalýdýr
bu. Sovyetler hükümeti artý elektrikleþtirme teorisinin diðerlerini izlemesi bu nedenledir.
Eðer sosyalist unsur bu noktada kalmýþsa, rus toplumunun tarihsel evriminin ýþýðýnda, bu
sosyalist unsurun sadeçe bir istenç unsuru olarak kaldýðýný ve de yönetimin sosyalist açýklamalarýna
ve istencine raðmen bu unsurun sermayenin gereklerine razý olduðunu (gelecek bölümde
göreceðimiz gibi) gözler önüne sermek bizim için yeterli olacaktý.
Lâkin bu siyasî tercihin yanýnda Lenin, iktisadî ve toplumsal bir bakýþ açýsýndan hareketle kullanýr
sosyalist ve komünist terimlerini ve bu, anlam karýþýklýðýný saçma bir düzeye taþýyacak ve
haleflerinin (Stalin, Troçki, Zinovyev, Kamanev vs.) kapitalizmin kapitalizm-sonrasý unsurlarýn
varlýðýyla iktisadî olarak aþýlmýþ olduðunu (Stalin : Tek ülkede sosyalizm ; Troçki : Yozlaþmýþ
iþçi devleti) düþünmesini desteklemelerine yarayacaktýr. Ýktisadî-toplumsal bakýþ açýsýndan
sosyalist terimini kullandýðýnda Lenin, çok sýk olarak, sanayiye sosyalizmin temeliymiþ gibi
baþvurarak yapar bunu. Bu anlayýþýn tüm deðiþik yorumlarýyla tek ülkede sosyalizm teorisine hizmet
etmiþ olmasýna raðmen, denilebilir ki (Bordiganýn da dediði gibi), bu anlamda sosyalizmden söz
etmek yerindedir ve aslýnda Rusyada sosyalizmin temellerinin olduðu da doðrudur. Gerçekte
sosyalizmin ve kapitalizmin temelleri tastamam ayný þeydir ; [çünkü] kapitalizm üretimi
sosyalleþtirdi. Ama Lenin konusunda anlam karýþýklýðý çok daha ötelere gidiyordu ve Leninin rus
toplumunda bir parçacýk da olsa sosyalizmin varlýðýný kabul etmediðini söyleyen Bordiganýn bu
yorumu tamamýyla abartýlýdýr. Þayet böyle olsaydý, Lenin ekonomiyi  ataerkil oluþumdan sosyalist
oluºuma kadar  beº farklý toplumsal ve iktisadî oluþumda sýnýflamýþ olmazdý.
Anlam karýþýklýðý Leninde hep vardý ve yapýtlarýnýn tümünde kendini gösterir. Ýþçiler tarafýndan
denetlenen devlet kapitalizmi ile sosyalizm/komünizm arasýndaki iktisadî özdeþleþtirme,
yapýtlarýnda geneldir. Ayrýca Rusyada var olan sözde ekonomik, sosyalist unsurlar durmaksýzýn
sosyalist þirketler, sosyalist deðiþim, sosyalist anayurt olarak ortaya çýkarlar. Yeniden ticarî
özgürlüðü saðlamýþ olan aynî verginin yerleþtirilmesi de Lenin tarafýndan sosyalist bir deðiþim
olarak kabul edildi (ama ancak ödendikten sonra).
«Aynî vergi aþýrý yoksulluk, yýkým ve savaþ tarafýndan dayatýlmýþ çok özel bir savaþ
komünizminden düzenli sosyalist deðiþimlere [aynen böyle !] geçmeye yarayan biçimlerden
biridir. Bu sosyalist deðiþimler de, sýralarý geldiðinde, halkýn içinde küçük köylülüðün aðýr
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basmasýnýn yol açtýðý özel koþullarla birlikte sosyalizmden komünizme geçiºin [aynen
böyle !] biçimlerini oluºtururlar.» (Lenin, Aynî Vergi Üzerine)
BÖLÜM X
Sermeye Üzerinde Diktatörlük mü Yoksa Sermayenin Diktatörlüðü mü ?
Bildiðimiz uluslararasý en büyük devrimci dalgaya baðlý Ekim 1917 proleter aykalanmasýna raðmen,
rus toplumunda anti-kapitalist (sosyalist, komünist) bir dönüþüm omadýðýný gördük. Savaþýn yol
açtýðý felâketlere ve proletaryanýn karþý saldýrýlarýna raðmen, art arda gelen pek çok yýl boyunca
gerileyen üretime [negetif olarak geniþlemiþ yeniden üretim] karþýn, proletarya, sermayenin
diktatörlüðüne karþý harekete geçen zorba bir yönetimle cihazlanamadý. Bolþevikler tarafýndan
alýnan önlemlerin hiçbiri, Rusyada kapitalizmin geliþmesinin sürekliliðini bir sorun olarak ortaya
koymadý.
Klâsik bakýþ açýsýndan (Marx ve Engels) proletarya diktatörlüðü, toplumun artýk sermaye artýþý ve
deðiþim deðeri yasalarýyla belirlenmediði, ama hakim sýnýf sýfatýyla proletarya tarafýndan
belirlendiði, yani sýnýf olma niteliðiyle proletaryanýn zorunlu olarak toplumu yönetmeye ve
plânlamaya yetenekli olduðu yerde baþlar. Ýnsan ihtiyaçlarý için üretimin, kullaným deðerinin
zorbalýðý, ticaretin normal evrimine, deðer artýþýna [deðiþim deðerinin gerçekleþmesine böylece
sermayenin gerçekleþmesine yani artmasýna ; ç.n.] karþý belirleyici bir unsurdur.59 Proletarya
diktatörlüðü ifadesinin tüm diðer anlamlarý, onun gerçek toplumsal devrimci içeriðini tasfiye eder
ve bu diktatörlüðü þiddetle, verili bir yönetimin silâhlý gücüyle kurulmuþ egemenliðinin biçimsel
görünümlerine (hakim anlayýþa göre demokrasiye karþýt) indirger.
Yöneticilerinin ve plânlayýcýlarýnýn gelecek konusunda tahminler yapmakla yetindikleri ve
denetleyemedikleri yasalarý körlemesine izlemek zorunda olduklarý toplum bu ayný zevatýn
yönettikleri ve plânladýklarýný düþünseler de, gerçekte yönetmeye ve plânlamaya çalýþtýklarý bu
yabancý özne (SERMAYE) tarafýndan yönetildikleri ve plânlandýklarý bir toplumdur. Bu toplumda
devlet, kaçýnýlmaz olarak kapitalist devlettir. Yöneticiler idare ettiklerini, yönettiklerini, karar
verenler olduklarýný düþünürler, fakat aslýnda, sadece meþrulaþtýrdýklarý ve idaresini düzenledikleri
sermayenin, sermayede içkin olan yasalarýn kuklalarýdýrlar yalnýzca. Tüm Bolþevikler bu abeceyi
tanýyor, en azýndan metâ ekonomisiyle proletarya tarafýndan yönetilen ekonomi arasýndaki,
insanoðlunun yönetmekte yetenekli olduðu ekonomiyle (þeylerin idaresi) insaný yöneten
(yöneticileri ve plânlayýcýlarý bile) bir ekonomi arasýndaki farký biliyorlardý. Stalin þöyle diyordu :
«Farz edelim ki, onlarýn da elinde (kapitalist sistem altýnda) plânlara benzer bir þeyler var
olsun. Ama bu plânlar, hiç kimseyi zorlamayan öngörüler ve tahminî kestirimlerdir sadece ve
bunlar temelinde bir ülkenin ekonomisini yönetmek imkânsýzdýr. Bizimkilerle iþler tamamen
farklý olur. Plânlarýmýz öngörüler veya tahminî kestirimler deðil, ama ülkemizin geliþmesinin
gelecekteki seyrini belirleyen ve zorunlu nitelikteki yönergelerdir.»
Bitirirken þunlarý tekrar ortaya koymak bize çok önemli görünüyor : Bolþeviklerin iddia ettikleri
gibi kapitalizm yönetilmedi, plânlanamadý, denetlenemedi ; sosyalist istence raðmen, proletarya
hiçbir zaman toplumu kendi projesine doðru yönlendiremedi. Terimin tam anlamýyla (eðer
proletarya diktatörlüðünü bir iþçi hükümetinin basit bir güç uygulamasýna indirgemek
istemiyorsak), Rusyada proletarya devletinden veya proletarya diktatörlüðünden söz etmek
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tamamen yanlýþtýr. Sermaye toplumun gerçek yönelimini oluþturmaya, diktatörlüðünü uygulamaya
devam etti. Kapitalist devlet (hakimiyetini korumak için bir güç olarak örgütlenmiþ sermayeden
baþka bir þey olmayan bu devlet), daðýtýlmýþ, darbeler yemiþ, iþgal edilmiþ olduðu halde yýkýlmadý,
ortadan kaldýrýlmadý.60
Bolºevikler kapitalizmi yýkmaksýzýn kontrol ettiklerini iddia ettiler, bu gerici bir hayaldir. Kendi
özel belirlemeleri (anarþik niteliði) nedeniyle kapitalizm, yönetilemez olandýr. Bolþevikler bu
imkânsýzlýðý deneyecektirler ; önce merkezî ve zorba bir biçimde (savaþ komünizmi) ; daha sonra
Rusyanýn yalýtýlmýþlýðý ve önceki siyasetin baþarýsýzlýðý karþýsýnda, bu imkânsýzlýðý daha liberel bir
biçim altýnda tekrar deneyecektirler. Dahasý devletin tahribini çaðrýþtýran bütün her þey, ideolojik
olarak terk edildi ve yasaklandý. Gördüðümüz gibi Lenin,  bir makine, bir alet, örgütsel bir cihaz
gibi düþünülen  develet iktidarýný ele geçirmekten ve onu devrimin hizmetine koymaktan ibaret
olan eski sosyal-demokrat iddiaya döndü. Leninin bu ayný aletle, bu çarcý makineyle  tahrip
etmeyi deðil, ama yeniden kurmayý tasarlayarak  kapitalizmi yönetmeyi, plânlamayý iddia
etmesinin bir kez daha altýný çizmek önemlidir :
«[Birinci görev], geçmiþten bütünüyle devraldýðýmýz ve kesinlikle hiçbir deðeri olmayan idari
örgütümüzü yeniden oluþturmaktýr önce ; geçen beþ mücadele yýlýnda onu ciddî bir biçimde
deðiþtirmek için yeterli zamanýmýz olmadý, bunu yapamýyorduk.»
Ayný makalenin devamýnda Lenin þunu kabul eder :
«[ ] üretim araçlarý gibi topraðýn da devlete [yani bütünüyle devam edegelmiþ olan bu ayný
devlete ; y.n.] ait olduðu tam anlamýyla sosyalist tipli bir þirket [ ]»
Ve Rusyada sosyalizme geçmek için köylü koperatifleri üzerine temellenmiþ kültürel bir devrimin
yeterli olacaðýný savunarak Lenin þöyle devam eder :
«[ ] ªayet tüm [kýrsal] nüfusu koperatiflerde toplayabilseydik, sosyalist alanda ayaklarýmýz
üzerine basýyor olurduk. [ ] Bugün bu kültürel devrimi gerçekleºtirmek, tamamen sosyalist
bir ülke olmak için yeterledir.» (Lenin, Koperatifler Üzerine)
Bolþevikler Partinin tepesindeki böylesi anlam karýþýklýklarýyla (sanýrsýnýz ki, Proudhon veya Mao
Ze Dungu okuyoruz !) sonuç, kapitalizmin yasalarýna körce itaatten baþka bir þey olamazdý. Bu
noktada Leninle Stalin arasýndaki en büyük fark, Stalin bunu kabul etmezken, Lenin, Bolþeviklerin
yönetmediklerini, ama yönetildiklerini (gerçek tarihsel öznenin sermaye olduðunu yine de
anlamaksýzýn) teslim etmesidir.
Enternasyonal karþýsýnda þöyle diyecektir :
«Kusur devlet cihazýndadýr. Eski devlet cihazýný miras olarak devraldýk ve talihsizliðimiz de
buradadýr. Bu devlet cihazý çok sýk bize karþý iþliyor.» (Lenin, Komünist Enternasyonalin 4.
Kongresinde yapýlmýþ bilgi verme konuþmasýndan, 13 Kasým 1919)
KP(B) 11. Kongresinde de aynýsý :
«[ ] Sorunun özü, söz konusu olanýn kapitalizm olduðunu, ama bir çerçevede sýnýrlanmýþ
olarak [hayalci, iradeci bir sav ; y. n.] kabul edebileceðimiz ve etmemiz gereken bir kapitalizm
olduðunu anlamaktýr, zira bu kapitalizm, geniþ köylü yýðýnlarýna ve köylülerin ihtiyaçlarýný
karþýlayacak biçimde ticaretini yürütmek zorunda olan özel sermayeye [asýl özne ve bu iþten
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kârlý çýkacak olan ; y.n.] gereklidir. Kapitalist ekonominin düzenli akýþýný mümkün mertebe
geri getirmeye çalýþmak gerekir, çünkü halka lâzým olan bu. Bu olmaksýzýn yaþayamayýz
[aynen böyle !]. Ama devleti yönetmeyi üstüne almýþ olan siz komünistler, siz iþçiler, siz
proletaryanýn bilinçli kesimi, yükümlülüðünü üstlendiðiniz devletin istediðiniz gibi
yürümesine [aynen böyle !] çalýþacak mýsýnýz ? Bir yýl geçirdik, devlet ellerimizdedir ; pekâlâ,
yeni iktisadî politika düzeyinde beklediðimiz gibi iþledi mi ? Hayýr. Ve bunu kabul etmek
istemiyoruz. [Lenin sanki ardýllarýna sesleniyor ; y.n.] Devlet beklediðimiz gibi çalýþmadý. Ya
nasýl çalýþtý ? Otomobil verilen emirlere uymuyor : görünüºe göre direksiyonda onu yöneten
biri var [Bolºevikler ve bürokratlar ; y. n.], ama otomobil istenen yöne gitmiyor ; bir baºka
gücün (yasal olmayan [aslýnda tamamen yasal ; y.n.], yasak bir gücün [!], nereden geldiði
bilinmeyen bir gücün [!] ) onu ittiði yöne, istifçi-vurguncularýn veya ola ki özel kapitalistlerin
ya da belki birlikte [özellikle de Bolþevikleri elde etmenin büyük üstünlüðüne sahip olduðu
zaman sermayenin özel kapitalistlerden vazgeçebileceðini anlamamýþ olarak Lenin, hâlâ
suçlular aramaya devam ediyor ; y. n.] onu ittikleri yöne gidiyor [Lenin sermayenin basit bir
doðrudan üretim biçimi olmadýðýný, fakat tarihsel bir özne olduðunu anlayamýyor !! ; y. n.],
ama sýk sýk tamamen farklý biçimlerde çalýþan bu araba, direksiyondakinin hayal ettiði gibi
[Lenin eksiksiz stalinizmi öngörüyor ; y. n.] pek ilerlemiyor ve çok sýk duruyor.» (Lenin,
KP(B) 11. Konresine sunulan Merkez Komitesinin siyasi raporu, Mart 1922)

· Bolºevikler projelerini bir ütopya üzerine kuruyorlardý : sermayeyi yok etmemek, ama
devletin aracýlýðýyla onu kontrol etmek.
· Ýþgal ettikleri devlet, tahrip etmedikleri ve onu yeniden oluþturmakta epeyce zorluk
çektikleri eski çarlýk devletiydi.
· Bu devlet Bolºeviklerin iradesine uymaz. Lenin þaþýrýr, biz deðil : devlet yoðunlaþmýþ
sermaye olmaya devam etmektedir.
· Devletin sermayenin yasalarýný katý bir biçimde izlemesi tamamýyla normaldir ve bu
hükümette veya plânlama dairesinde bulunanlarýn iradelerinden baðýmsýzdýr.
· Herhangi bir baþka kapitalist ülkedeki gibi, hükümetlerin iradesine raðmen, iktisadî yaþama
karar verenler yönetim ve plânlama deðildir, ama plânlamayý yöneten ve karar veren iktisadî
yaþam ve genelleþmiþ metâ toplumudur.
· Ekonomiyi kim yönetir ? SERMAYE.
Bir kez daha Lenine kulak verelim :
«Kim kimi yönetiyor ? Komünistlerin yönettiðini söyleyebilmeyi yeniden bir sorun olarak
ortaya koyuyorum [ ] Doðrusunu söylemek gerekirse, yöneten onlar deðil, lâkin yönetilen
tam da onlar.» (a.g. rapor, Mart 1922)
BÖLÜM XI
Bolþevikler : Devrim ve Karþý-Devrim
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Tarihçilerin ve siyasî örgütlerin gördüklerinin (tarihsel olmanýn ötesinde, tarih-dýþý bir biçimde) tersine, Bolºevikler tarihin ne iyi ne de kötü kiºileridir ; gerçekte onlar devrim/karþý-devrim
çeliþkisinin asýl etkeni ve ürünüdürler. Proletarya mücadelesinin yükselme evresinde, proletaryanýn
öncüsü bu yapý içinde billurlaþýr, bir baþka ifadeyle, proletaryanýn yönetimini oluþturanlar
Bolþeviklerdir. Gerileme aþamasýnda da , Bolþeviklerin oynamýþ olduklarý proletaryanýn yönetimi
rolü, son tahlilde kendini dayatmýþ olan sermayenin yeniden örgütlenme programýna boyun
eðmelerinde (devrim adýna) belirleyici oldu. Devrim ve karþý-devrimin en þiddetli anlarýnda bile,
Bolþevikler çeliþkili ve kararsýz bir yapýdýr.
1917 ekiminde Bolþevikler, bütün eski bolþevik yapýnýn tersine ve hepten azýnlýk olan bir
bölüngünün eylemi sayesinde proletarya hareketinin baþýnda yer aldýlar. Proletaryanýn dolayýmsýz
çýkarlarýna karþý olan kapitalist rus ekonomisinin yeniden örgütlenmesi boyunca, devrimci bir
alternatifin ciddî giriþimlerinin ortaya çýkýþlarý bu ayný yapýnýn içinden gelmiþtir.
Bu partinin çeliþkili tutumlarý, yönetiminin veya programýnýn biçimsel deðiþikliklerinin özel bir
sonucu deðildir. Bütün yöneticilerinin 180 derecelik bir dönüþ yaparak Sosyal-Demokrasiden
gerçekten koptuklarý (daha sonra geri dönmek üzere) her ne kadar doðru olsa da, Partinin yozlaþtýðý
veya ihanete uðradýðý tezi, ortadaki çeliþkilerin zenginliðini açýklamakta tamamen yetersizdir, fakir
kalýr. Bu çeliþkili tutumlar hep vardý, ve bunlarý, ayaklanmadan önceki faaliyetlerinden daha sonra
benimsemiþ olduklarý bütün konumlarýna kadar satýr aralarýnda gizlenmiþ olarak bulabiliriz.
Menþeviklerden ayrýlmaya, savaþa karþý uzlaþmaz bir mücadele yürütmeye (uluslararasý düzeyde
bir örnek) yetenekli bu tek yapý [Bolþevikler], geçici hükümete ve emperyalist savaþa karþý
mücadele halindeki proletaryanýn baþýna geçebilmek için bu yeni duruma da uyum gösterebildi ve
daha da yetkinleþebildi. Ama bu tez, þundan ayrýlmaz : Bolþevikler tarafýndan ileri sürülmüþ olan
sermayenin savunulmasýnýn karþý-devrimci politikasý, Sosyal-Demokrasinin temel kavramýnda
zýmnen içeriliyordu. Yozlaþma veya ihanet formüllerinden daha öteye geçmeyen ve son tahlilde bu
yapýlarý kapitalizmle kuþatýlmýþ proletaryaya mahsus ve saf yapýlar gibi tasavvur eden ve daha sonra
da bu korkunç gerçeklik karþýsýnda düþ kýrýklýðýna uðramýþ olarak görülen tüm bu yaygýn
açýklamalar karþýsýnda, bu biçimsel partileri temel çeliþkinin etkenleri olarak anlýyoruz. Ýyi ve kötü
sýfatlarýyla düþünmeye alýþmýþ bir dünyada bunu kavratmak zor olsa da, böyle.
Bolþeviklerin kapitalizmi savunma siyasetini açýklamak gayesiyle uluslararasý devrimin zayýflýðý ve
yenilgisi üzerinde çok duruldu. Bu her ne kadar kesinlikle doðru olsa da, bunu, Rusyada
sermayenin savunulmasýnýn Bolþevikleri, kaçýnýlmaz olarak Rusya ve dünyada proleter hareket
olarak var olan komünizme karþý koymaya götürdüðünü söyleyerek tamamlamak gerekir çünkü
bir yandan, baþka ulusal ekonomilerle yapýlmýþ ticarî, askerî anlaþmalarýn ve rus ekonomisinin sýký
iþbirliði içindeki geliþmesini, ve diðer yandan, III. Enternasyonal içindeki komünist tutumlarýn 
tamamen tasfiyelerine kadar varan  terk edilmelerini açýklayan budur. Devrimin zayýflýðý yönetimin
zayýflýðýnda, Bolþeviklerin zayýflýðýnda, karþý-devrimci sosyal-demokrat ideolojiyle kopuþun
olmayýþýnda somutlaþýr, fakat yine de raslantýsal ve nesnel basit bir öngerekirlik olarak
düþünülemez.
Ýktidardaki Bolþevikler, ayný anda hem kapitalizmin ve hem de sosyalizmin etkenleri olduklarýný
savladýlar, ama  uzlaþtýrmayý ve birlikte götürmeyi iddia ettiklerinin tamamen uzlaþmaz olduklarý
görüldüðünde  sermayenin, ulusal ve uluslararasý karþý-devrimin etkenleri olarak davrandýlar.
Proletaryanýn Bolþeviklere karþý vermiþ olduðu büyük savaþýmlarýn bugün var olan çeþitli
çözümlemeleri, ya yönetimin ya da ayaklanmalarýn arkasýnda saf tutmak amacýyla [her iki tarafýn]
programlarýný karþýlaþtýrýrlar.
Ama Kronºtad, Makno asilerinin, Petrograd grevlerinin biçimsel programlarý bizim için hiç
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kuþkusuz devrimci deðildirler. Her ne kadar bu hareketlerin bayraklarýyla uyum içinde olmasak da,
sermayeye ve devletine karþý olan iþçi ayaklanmalarýný her zaman destekleriz. Ve söz konusu olan
tam da budur ! Bolþeviklerin uyguladýðý sermayenin suvunusunun iktisadî ve toplumsal siyaseti,
zorunlu olarak proletaryanýn çýkarlarýyla çeliþkiye girmeliydi. Proletaryanýn çýkarlarý her zaman
sermayeye karþýdýr. Karþý-devrimin bir etkeni olmaksýzýn sermayeyi geliþtirmek mümkün deðildir.
Noskeyle genel olarak ayný kavram (sosyalizm adýna sermayeyi geliþtirmek) üzerine temellenmiþ
Bolþevikler de, proletaryaya karþý kuduz köpekler rolünü, bu ayný rolü oynadýlar sonunda. Rus eski
burjuvazisi Bolþevikler tarafýndan yapýlmýþ bu hizmeti çok çabuk kavradý ve bunu açýkça ilân etti.
Leninin tüm istençlerine karþýn tam da uluslararasý karþý-devrimin en iyi etkenleri rolünü
oynayabilecekleri tehlikesini önceden sezmiþ olmasýný onun lehine not etmek gerekir. Bunun içindir
ki, eski bakanlar, anayasalcý ve müdahaleci demokratlar geleceði basiretle önceden gördüklerinde,
Lenin burada sýnýfsal bir gerçeðin söz konusu olduðunu düþünüyordu :
«Smiyena Viyekin son sayýsýnda dobra dobra söylenen þu :  sizde hiç de böyle deðil, düþler
kuruyorsunuz ; gerçekte küçük komünist bayraklarýn her çeþitten parlak lâflar, boþ vaatlerle
dalgalandýðý bir burjuva bataklýkta yuvarlanýyorsunuz  [Stalin döneminin önceden yapýlmýþ
ne harika bir tasviri bu ; y.n.] Þu basýlý nesneyi okumanýz çok yararlý [ ] çünkü bir sýnýf
düþmaný tarafýndan kabaca, açýkça ifade edilmiþ bir sýnýf gerçeði bu hakikaten. Ben Rusyada
Sovyetler iktidarýný desteklemekten yanayým. diyor Ustriyalov, çünkü  bir kadet, bir burjuva
da olsa silâhlý müdahaleyi desteklemiþ olmasýna raðmen  sýradan bir burjuva iktidarýna doðru
gittiði bir yola girmiþtir. [ ] Böyle açýk sözlü düþmanlar yararlýdýr, bunu kabul edelim.
Ustriyalovun sözünü ettiði þeyler mümkündür, kem küm etmeden bunu da kabul edelim.
Tarih her türden dönüþümün tanýðýdýr : siyasette inanca, özveriye ve diðer mükemmel ahlâkî
deðerlere bel baðlamak pek de ciddî deðildir !!» (a.g. rapor, Mart 1922)

1 Sosyal-Demokrasi, proletaryanýn sýnýrlandýrýlmasý, sýnýf özerkliðinin tasfiye edilmesi ve demokratik yok ediliþinin
tarihi partisidir ; burjuvazinin tarihsel partisidir.
2 Asýl konu Sosyal-Demokrasi olmadýðý, ama iþçileri için siyasî bir parti olarak kapitalizm olduðundan gerçeði böyle
ifade etmek daha doðru olacaktýr.
3 Bu özel terimler için aþaðýdaki þu türkçe karþýlýklarý öneriyoruz
Gestionnisme : Yönetimcilik, özerk yönetimcilik.
Gestionniste : (isim) yönetimci ; (sýfat) yönetimci, yönetimsel.
Politicisme : Siyasacýlýk.
Politiciste : (isim) siyasacý ; (sýfat) siyasacý, siyasalcý.
Economicisme : Ýktisadiyatçýlýk.
Economiciste : (isim ve sýfat) iktisadiyatçý.
Okuyucunun bu terimler için daha doðru olduðunu düþündüðü karþýlýklarý bize (e-mail ya da posta adresimize)
ileteceðini umuyoruz (Ç.N.).
4 Bu programsal savlar sadece bir sýnýfýn veya bir partinin toplumsal projesi olarak görülmemelidirler ; onlar, bütün iºçi
mücadelesinin var olma biçimi olarak örgensel merkeziyetçiliði içermesi gibi, bütün iþçisel mücadelelerin (kâr oranýna
doðrudan karþýtlýðýn) içerdiði deðere karþý savaþýn zorunlu geliºmesini oluºtururlar.

56

5 Bütün belirlemeleri devlet karþýtý olan, devlet olmayan bir devlet.
6 Üretim biçimi, baþka þeyler arasýnda daðýtýmý da belirler ; hukuksa (veya baþka ideolojiler) bu iktisadî iliþkinin
biçimsel bir ifadesini oluþturur ; görece bir özerklikten yararlanmasýna raðmen son tahlilde siyaset de ekonomi
tarafýndan belirlenir.
7 Leninin tilmizleri bu kavrayýþsýzlýðý daha da öteye götürürler. Örneðin Troçki için, toplumun iþçi çýkarlarýna karþý
yönetildiði bir iþçi devleti var olabilir : burjuva daðýtým biçimiyle birlikte var olan sosyalist bir üretim tarzý ; bir burjuva
hukuku belirleyen [gerektiren] sosyalist üretim iliºkileri vs (!!!).
8 Bu konuda Le Communistete yayýmlanmýþ baþka makaleler de var : ¹8 (Kasým-1980), ¹9 (ªubat-1981), ¹12
(Þubat-1982) ; ayný zamanda, yine konuyla ilgili Communismede yayýmlanmýþ makaleleri de okumak gerekir : ¹40
(Mayýs-1994), ¹42 (Aralýk-1995), ¹47 (Mayýs-1998), ¹48 (Aralýk-1998).
9 Aletler de toplumsal olarak belirlenmiþlerdir ve tarafsýz deðildirler ; ama bu tartýþma Sosyal-Demokrasinin
eleþtirisini ve bu metnin amacýný aþar. Var olan üretici güçlerin sermayenin üretici güçleri olduðunu ve devrimin temelini
oluþturmalarýna (örneðin haftalýk çalýþma süresinde hýzlý bir indirim saðlamak için) raðmen, son tahlilde, tasarýmlarýný
deðer artýþýyla deðil, ama insanî ihtiyaçlarla belirleyecek olan baþka üretici güçler tarafýndan tamamen deðiþtirilmiþ
olmalarý gerekeceðini Sosyal-Demokrasi asla anlayamadý.
10 Savaþa katýlmasýnýn yeni bir þey olduðuna bizleri inandýrmaya çalýþarak, Sosyal-Demokrasinin doðuþundan 1914e
kadar destekleyeceði ulusal emperyalist siyasete açýk ya da zýmnî destek alalanarak gizlenir bu efsanede.
11 Marx ve Engelsin bu konuda burjuva ulusalcý bir tutumu savunduklarý bilinir : Prusya yanlýsý silâhlanma ve savaþ
desteði. Hatta Engels daha sonra 1914te Sosyal-Demokrasinin benimseyeceði vatanperver tutumu açýkça övmeye
kadar varacaktýr :
«Bir yanda Almanya diðer tarafta da Rusya ve Fransa arasýnda bir savaþýn patlamasýnýn çok yakýn göründüðü
1891de Engels, eðer Almanya hücuma uðrarsa «Bütün savunma araçlarý mübahtýr !» diyerek Bebele ve diðer
sosyalist yöneticilere güven verir : «Ruslar ve kim olursa olsun müttefiklerine karþý mücadeleye atýlmak»
zorundadýrlar. Engels «Bu durumda kararlý ve gerçekten savaþ yanlýsý tek parti olmamýz bile mümkün
olabilecektir»i destekliyordu. (Pedro Scaron, «Marx ve Engelse Baþlangýç» ; Lâtin-Amerika tarihi için
malzemeler ; burada Engelsten yapýlan alýntýlarýn kaynaðý : «MEW, cilt XXXVIII, sayfa 176dan 188e kadar»)»
12 Sosyal-Demokrasi, aslýnda, ortaya çýkan gerçek bir proleter devrimi tasfiye etmek ve yolundan saptýrmak ereðini
güden ve sermayenin genel iradesini ifade eden burjuva ve devletçi yönlendirmeden (çarlýk yerine bütün burjuvaziyi
temsil eden bir hükümetin geçirilmesinden) memnundur gerçekte.
13 Proleter, büyük kentlerde oturan þehirli iþçiyle özdeþ tutuluyordu. Bu sosyolojik yaklaþým, çok belirgin bir biçimde
sosyal-demokrattýr. Böylece proletarya kendinde bir sýnýf olarak belirlenmiþ olmuyordu yalnýzca,  mücadele dinamiði
(ne toplumsal projesi ne de parti olarak oluþumu) dikkate alýnmaksýzýn  üstelik, çarlýk ordusunun temeli tarým
proletaryasýnýn sosyalist potansiyeli ve isyankâr daðýlýþý da bilinmezlikten geliniyordu. Kýrsal alandaki proletarya da
köylü olarak sýnýflandýrýldý ve Toprak iþleyenindir ! sloganý da onun hedefiymiþ gibi gösterildi.
14 Sürekli Devrimin Troçkisinin bu tavrý (çeþitli ifadelerinin biçimsel benzerliðine raðmen Marxýn anlayýþýndan
farklý olan bu tavýra göre, proletarya ayný zamanda burjuva demokratik görevleri yerine getirip kendi devrimini de
tamamlayabilir), bütün proleter direniþ çabalarýna karþý deðer artýþýnýn (deðerin gerçekleþmesinin) etkin diktatörlüðünü
oluþturmalarý nedeniyle burjuva demokratik görevlerin aslýnda proletaryanýn ve projesinin yýldýrganca yadsýnmasý
olduðunu unutur.
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15 Bu, en azýndan Ekim 1917ye kadar, sadece Lenin bölüngüsünün devrimci maðlûbiyetçilikle tutarlý kaldýðý
olgusundan ayrý düþünülemez.
16 Ayaklanmayý gerçekleþtirmiþ olan proletaryanýn gerçek öncüsüne uygun olmayan tamamen çeliþkili biçimsel bir
örgütün (öngün hainlerini  Zinovyev ve Kamanev  büyük þefler sýfatýyla destekleyen ve çabucak iktidar için acýmasýz
bir mücadelenin bireysel ve özel çýkarlar kazanýna dönüþecek olan bir örgüt) biçimsel birliðini korumaya, sürdürmeye
yarayan yýkýlmaz Parti ve Eski Bolþevikler efsanesini þimdilik bir kenara býrakýyoruz.
17 Gerçekte özel mülk edinme (bireysel veya devlet tarafýndan) yoluyla üretici eðer yaþam araçlarýndan mahrum
edilmemiþse, emek gücünün satýlmasý anlamsýzdýr, yani ücretli iþ {emek} var olamaz ; buradan da birbirinden ayrýlmaz
olan þu iki talep çýkar : Özel mükiyetin yok edilmesi ve Ücretli iºin yok edilmesi.
18 Revizyonizm Marxýn eseri konusunda, genel olarak paranýn belirleyici önemini tasfiye etti ve onu baþlangýçtaki
özellikleriyle (ödeme, satýn alma, dolaþým aracý) yani basit bir araç olarak kabul etti. Böylece onu gerçekten anlama
þansýný da yitirmiþ oldu :
1. Tüm diðer özelliklerini de kapsayan birikim aracý belirlemesi içinde bir amaç olarak ;
2. Diðer bütün doðrudan üretim biçimlerini altalayan bir toplumsal iliºki ve bir topluluk olarak.
19 Ürünlerinin toplumsallaþtýrýlmasýna ihtiyaç duyan bir toplum, üretimin doðrudan toplumsal olacak bir biçimde
tasarlanmadýðýný, ama özel {devlet veya bireyler tarafýndan üreticilerin emek yani çalýþma araç ve ürünlerinden yoksun
edilmesi, kýsaca bir sýnýfa yani sömürücü sýnýfa özel ; ç. n.} bir biçimde tasarlandýðýný ortaya çýkarýr. Kelimenin tam
anlamýyla iddia edebiliriz ki, gerçekten sosyalist bir toplumun hiçbir toplumsallaþtýrmaya ihtiyacý yoktur. Buna koþut
olarak ne özel çalýþmanýn ne de yalýtýlmýþ birey-yurttaþýn mevcut olmadýðý bir toplum, hiçbir aracýya ihtiyaç duymaz ve
zaten herhangi bir aracý da yoktur bu durumda : bu, demokratik sosyalizmden veya iþçi demokrasisinden söz
etmenin bütün saçmalýðýný görmenin bir baþka yoludur.
20 Grundrisse 1857-58de yazýldý ve Moskova Marx-Engels-Lenin Enstitüsü tarafýndan ancak 1939da yayýmlandý.
21 Sermayenin geliþmesinin ülke ülke olduðunu ve her ülkenin ayný aþamalardan geçmesi gerektiðini tasarlayan bu
teori, asýl olarak Plekhanovun kuramsal evlâtlarýnýn teorisiydi.
Kapitalizm dünya pazarýný öngerektiren bir sistemdir, {bu durumda} ulusal geliþme sorununu koymak bir
anlamsýzlýktýr. Bu tezi tekrar bir sorun olarak koymuþ ve kapitalizmin çeliþkilerini dünya çapýnda oluþ niteliðiyle
açýklamýþ olanlar, yalnýzca onlar, Sosyal-Demokrasinin ortodoksluðuna karþý Rusyada proleter bir devrim olanaðýný
destekleyebildiler.
22 Proletarya tam da budur, fakat fabrika iþçilerinin sosyolojik bir toplamý deðildir ! Genel olarak fabrika iþçileri,
belirleyici önemlerine raðmen, sýnýf olarak proletaryanýn oluþumunda sadece bir azýnlýktýrlar.
23 Sermayenin sosyo-politik veçhelerinin, özellikle de demokratik yanýnýn geliþme eksikliði üzerine temellenmiþ bu
hatalý açýklamanýn bir baþka deðiþkesi daha vardýr. Sermayenin parlâmenter cumhuriyetçi biçimi ile demokrasi
arasýndaki karýþýklýðýn da ötesinde, Sosyal-Demokrasi takipçilerinin tipik bir örneðidir bu kavram : Demokrasi ne kadar
çoksa, sosyalizme o kadar çok yakýnýz demektir. Bütün çalýþmalarýmýzda bu bakýþ açýsýný eleþtiriyoruz.
24 «Feuerbachýnki de dahil olmak üzere bütün geçmiþ materyalizmin esas kusuru, nesnenin, gerçekliðin, duyusal
dünyanýn öznel bir biçimde somut insan faaliyeti, eylemi olarak deðil, ama yalnýzca nesne veya sezgi biçiminde
düþünülmüþ olmalarýdýr » (K. Marx, Feuerbach Üzerine Tezler, Tez I, a.ç. Marx)
«Ýnsan faaliyetinin ve koþullarýn deðiþimlerinin çakýþmasý, yalnýzca devrimci eylem olarak düþünülebilir ve ussal bir
biçimde anlaþýlabilir.» (a.g.e., Tez III, a.ç. Marx)
25 Bu leninist ilke, bugün hâlâ alýþýlmýþ genel devlet öðretisinin özünü oluþturur. Komünist toplumu kurma temel
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görevlerin tanýmýnda, SBKPnin programý, Partinin Leninin dâhiyane formülüyle yönlendirildiðini söyler :
Komünizm, Sovyetler iktidarý artý bütün ülkenin elektriklendirilmesidir. (SSCB Komünist Partisi XXII. Konre
belgeleri)
26 Unutmayalým ki, Bolþevik Parti hiç de açýk seçik bir ayaklanma politikasý yürütmedi ve devrimin baþka ülkelerde
gerçekleþmesinden önce sýrf proleter bir iktidar alternatifini asla düþünmedi. 1917 eylülünde bizzat Lenin, sözde iþçi
partileriyle (Menþevikler, Sosyalist-Devrimciler) uzlaþma amaçlý barýþçý bir çýkýþ üzerine bir yýðýn düþ kuruyordu.
Sonuçta ayaklanmanýn, Eski Bolþeviklerin, eski yapýnýn muhalefetiyle ve nispeten yeni bir yapýyla gerçekleþtirilmiþ
olduðunu da unutmamalýyýz.
Bu utkulu ayaklanmadan sonra bile, Bolþevik Partiinin ve yönetiminin önemli bir bölümünün hâlâ ayaklanmaya karþý
olduklarýný ve geriye dönerek bütün iþçi partilerinin katýlacaðý bir hükümet kurmayý önerdiklerini de unutmamalýyýz.
27 Ya da daha iyisi halk. Gerçekte Sovyetler, burjuvaziye karþý mücadelenin, birliðin, yaþamýn bir kutbu olarak
proletarya örgütleriydiler sadece. Bu gerçeklik, Sovyetleri oluþturan unsurlarýn yalnýzca azýnlýk bir bölümünü içerir,
üstelik kýsa bir süre için ; Ekimden önce olduðu gibi sonra da, hükümet danýþmanlýðý görevini yaptýklarýnda,
bunalýmdan çýkýþýn yollarýný aradýlar ; çalýþmayý denetlemeyle, emekçileri sýnýrlama ve yönetme organlarýna
dönüþtüklerinde, sayelerinde sermayenin politikasýný sürdürdüðü ve belirli bir uyumu koruduðu halkýn içinden gelen
gerçek devlet konseylerini oluþturmuþlardýr. Bunun içindir ki, geliþimi  pek çok durumda ayný üyelere ve karþýlýklý
uyuþan projelere sahip olan  sendikalarýn geliþimiyle koþutluk ve sýký iliþkiler içinde oldu. Sovyetlerin gelecekteki
rollerini oynamaya daha o zamandan hazýrlanýyor olmalarý ve Kübadaki CDRlerin veya sosyalist bir devletin halký
harekete geçirmedeki herhangi bir sistemin (Çinde Komünler, Peruda Sinamoslar vs.) öncellerini oluþturmalarý bu
anlamdadýr.
28 Sovyetleri devrimci ve Bolºevikleri de dalavereci olarak düºünmek geri zekâlýlýktýr. Aslýnda Bolþevikler
Sovyetlerin çoðunluðunun istediði siyasetleri uyguladýklarýndan,  Rusyadaki komünist solun (asýl olarak bolþevik bir
sol) giriþimlerinin ve sýnýrlý tecrübelerinin dýþýnda  tüm alternatif öneriler de kapitalizme götürüyordu.
29 25 Ekim 1917 sabahý saat 10da. Aslýnda ayaklanma bir önceki gün ve gece boyunca gerçekleþmiþti, ama iktidarýn
Sovyet Devrimci Askerî Komitesi tarafýndan alýnmýþ olduðunu öðrenmesi için Leninin yeterli bilgiye sahip olabilmesi
ancak bu 25 Ekim sabahý mümkün olabildi.
30 Ýzleyen çözümlemeyi kolaylaþtýrdýðý için numaralar tarafýmýzdan eklendi.
31 1918 ocaðýnda olduðu gibi 1917nin kasým ve aralýk aylarý boyunca, müttefiklerle olan askerî-siyasî yakýnlaþma
giriþimlerinin sözünü bile etmiþ deðiliz. Gerçekte ayaklanmanýn ilk aylarýnda Troçki ve Lenin, Jaques Sadoulun
(Fransýz Askerî Heyetinden) aracýlýðýyla, rus ordusunun yeniden örgütlenmesinde müttefiklerin yardýmlarýný elde
edebilmek amacýyla müttefik heyetlere pek çok çaðrý yaptýlar (yani bu heyetler aracýlýðýyla burjuvaziye, hükümetlere ve
Fransa, Ýngiltere, Birleþik Devletler vs. generallerine yapýlmýþ bir çaðrý). Müttefik devletlerin burjuvalarýnýn yaygýn
güvensizliði  ve Bolþevikler ile diðer emperyalist bloðu temsilen alman generalleri arasýndaki ilerlemiþ görüþmeler 
yüzünden, Bolþeviklerin müttefik güçlerle kurmak istedikleri askerî iþbirliði, Dýþ Ýþleri Halk Komiseri (Troçki) ve
Fransa Büyükelçisi (Naouels) arasýnda bu amaçla yapýlan samimi görüþmeye (5 Aralýk 1917) ve Büyükelçinin
Almanyaya karþý direniþinizde Fransanýn askerî ve malî desteðine güvenebilirsinize raðmen gerçekleþmedi.
32 Ne kamulaºtýrýlmýþ topraklarýn yüzdesi üzerine ne de bu kamulaþtýrmalarýn 25 Ekim 1917nin öncesi ve sonrasýndaki
oranlarýna iliþkin güvenilir rakamlar yok. Bildiðimiz kadarýyla yalnýzca toprak sahiplerinin tüm topraklar içindeki payý %
40tan fazla olduðundan, söz konusu olan topraklarýn yarýdan fazlasýnýn kamulaþtýrýlmýþ olmasýydý. Bütün burjuva
katmanlar arasýnda birinci safhada en az hücuma maruz kalmýþ olanlar zengin köylülerdi, kulaklardý. Dönemin
ideolojik terminolojisi (yani köylüler terimi) bile, diðer kapitalistlere nazaran onlarý kayýrýyor, koruyordu.
33 Bir yanda her ailenin bir paça topraðýn, gerekli edavatýn, bir evin sahibi olduðu ve ortak topraklarda topluluðun
ihtiyaçlarýnýn üretimi için bir araya geldikleri ve de topluluða ve aileye yönelik bir iþlevi olan Artel ; diðer yanda ailelere
ait toprak parçalarýnýn olmadýðý, ama her þeyin (sabit sermaye ve evlerin bile) kollektif olarak yönetildiði Mir vardý.
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Mirin sovhozlara (büyük devlet çiftlikleri) yol açmýþ olmasý gerektiðinden, Artelin de kolhozlarýn (koperatifler)
kaynaðý olduðundan hareketle Rusyada kesin bir tarihsel devamlýlýðý gösterdiðini iddia ederek Bordiga, bu ayrým
üzerinde ýsrar etti (A. Bordiga, Bugünkü Rusyanýn Toplumsal ve Ýktisadî Yapýsý). Daha kollektif çalýþmayla daha
ailevî çalýþma arasýndaki karþýtlýk, gösterilebilecek tek devamlýlýk olduðu için, bu bize açýkça abartýlmýþ geliyor.
Rusyada böylesi gerçek bir devamlýlýk yoktur.
Sovhozlar geliþtiði zaman kolhozlar lehine olan þu ünlü kollektifleþtirmesinde Stalinin koperatifçilik doktrinini (Artel
ideolojisini) kullandýðý doðruysa, bu zatan Mirden hiçbir þey kalmadýðý içindir ; ayrýca kolhozlar, kapitalist tarýmýn
merkezileþmesinin uluslararasý ve genel eðilimine uygundular (yasal mülkiyetin devletin ellerine geçmesi olgusu burada
hiçbir þeyi deðiþtirmez) ve ücretliliðin daha örtük biçimlerinden daha açýk ve uransal biçimlerine (gerçek tarýmsal
fabrikalar) geçiþe tâbi idiler.
34 Uzlaþma asla yansýz deðildir, ama kapitalist hakimiyetin yeniden örgütlenmesinin belirleyici bir parçasýdýr.
35 Bu konuda Proletarya Devrimi ve Dönek Kautski ile Rusya Komünleri ve Yoksul Köylüler Komiteleri Tarýmsal
Þubeleri birinci konferansýnda Leninin yaptýðý konuþmaya bakmak gerekir.
36 Genel anlayýþý içinde Lenin, burjuva sosyalizminden kopmamýþtý. Bu konuda daha önce yapmýþ olduðu tek giriþimi
Devlet ve Devrimde buluruz ordunun demokratikleþtirilmesini hep gerekli bulmuþtu. Devrimin Temel
Sorunlarýndan Birinde, ya iktidar Sovyetlere ve ordunun demokratikleþtirilmesi, ya da kornilovculuk savýný ileri
sürmüþ olmasý bunun bir baþka örneðidir.
37 Emperyalist savaþýn, devrimci savaþýmýn ve kapitalist bölüngüler arasýndaki mücadelelerin sonuçlarý durumu
öylesine kötüleþtirmiþti ki, basit yeniden üretimin üstlenilerek güvenceye alýnmasý mümkün deðildi ve millî hasýla
gerilemeye devam ediyordu (yeniden üretimin geniþleme yerine dalmasý, gerilemesi).
38 Yeni Kurucu Yasada aradýðý tüm biçimsel garantilerin (örneðin yeni seçimler üzerine olan yasanýn Yürütme
Komitesi Yasasýna uygun olmasý gibi) dýþýnda Lenin, yeni rejime tâbi olmasýnýn yeni garantilerini de düzenlemeye
çalýþýr (Kurucu Meclis, Sovyetlerin iktidarýný, bolþevik devrimi ve onun barýþa, topraklara, iþçisel denetime vs. iliþkin
siyasetlerini kayýtsýz þartsýz kabul etmeliydi). Bütün iyi demokratlar gibi Lenin de, genel oy hakký efsanesinin hayranýydý
ve de bütün iyi demokratlarýn düþlediði þu hayalî halk yerine, kendini yeniden  karþý-devrimci ideolojinin hakimiyeti
altýnda  hep cellâtlarýný seçen gerçek halk önünde bulduðu için çok sarsýlmýþtý. Þimdi de, sonuçlarý önceden garanti
edilmiþ yeni seçimler istiyordu. Marx, burjuva demokratlarýn bu müthiþ düþ kýrýklýðýyla þöyle dalga geçmiþti :
«4 Mayýsta, doðrudan ve genel seçimlerin ürünü Ulusal Meclis toplandý. Genel oy hakký, cumhuriyetçilerin eski
atalarýnýn ona atfettikleri sihirli bir güce sahip deðildi. Tüm Fransada veya en azýndan fransýz yurttaþlarýnýn çoðunda
ayný basireti, saðduyuyu, ayný ilgiyi görüyorlardý. Seçmenler bu hayalî halk yerine, gerçek halký ortaya koydu.» (Marx,
1848den 1850ye Fransada Sýnýf Mücadeleleri, a.ç. Marx)
39 Ulusallaþtýrmalar (temel sanayi sektörleriyle baþlayan) döneminin açýlmasý, 28 Haziran 1918 tarihli bir kararname
üzerine olur. Ulusallaþtýrmalarýn tüm sanayiye, hatta küçük ve orta çaplý olanlara kadar geniþlemesiyle, bu iþlemler
1920nin sonunda (28 Aralýk 1920 kararnamesiyle) en yüksek noktasýna ulaþýr.
40 «Epeyce stalinci bir içerik taþýyan ekonomi-politik el kitaplarýnda bulunanlar da dahil olmak üzere KP(B)nin
tarihindeki tüm rus verileri, rus sýnaî üretiminin, tam da 1919 yýlýnda, savaþ öncesinin yedide birine, en düþük seviyesine
indiðini doðrular. Bu, üretimin 1913 ve 1920 arasýndaki düþüþe (baþlangýçtaki düzeyine göre % 87lik bir düþüþ) iliþkin
tabloda verdiklerimizi doðrular. Bu derece önemli bir iktisadî gerilemenin tarihte baþka örneðini bulamadýk. Bir iktisadî
bunalýmýn neden olduðu azamî gerileme, Birleþik Devletlerin yaþadýðýdýr ve % 46, yani rus sýnaî felâketinin yarýsý oldu.
Üstelik Birleþik Devletlerde düþüþ, sýnaî potansiyellerinin en yüksek seviyesinden itibaren gerçekleþmiþti, yani savaþ
öncesi rus üretiminin azamî seviyesinden çok daha yüksek bir seviyeden.{ }»
«Þayet savaþlarýn yol açtýðý sýnaî üretim düþüþlerini ele alýrsak, azamî rakamlarýn Almanya için iki defa % 45 {I.
Dünya Savaþý sonunda} ve % 69 {II. Dünya Savaþý sonunda}, Japonya için bir kez % 70 {II. Dünya Savaþý sonunda}
olduðunu görürüz. {Bu en kötü durumun} yaklaþýk üçte birinde (% 30 veya 31) kalýr, yani Rusyanýn düþüþten önce
sahip olduðu potansiyelin üçte biri.» (A. Bordiga, Bugünkü Rusyanýn Ýktisadî ve Toplumsal Yapýsý)
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41 Bolþevik Parti yönetiminin, devrimci militanlarýn hatta partili eski yol arkadaþlarýnýn yýðýnsal katliamýný emretmesi
ilk defa Kronþtadda oldu. 1939a gelindiðinde, bu metot öylesine çok kullanýlmýþtý ki, 1917 ayaklanmasýna katýlmýþ
militanlardan hemen hiç kimse kalmamýþtý.
42 Sol Sosyalist devrimcilerin bazý metinlerinin ve bildirgelerinin yakýn geçmiþte fransýzca olarak yayýmlanmasý (bkz.
Rus Devriminde Sol Sosyalist Devrimciler : Bilinmeyen Bir Mücadele, Spartacus tarafýndan yayýmlandý), birkaç yýl
önce formüle etmiþ olduðumuz savý yeniden düþünmeye itti bizi. Bize öyle geliyor ki, bu yeni malzemenin ýþýðýnda söz
konusu olanýn, proleter ve devrimci üstelik Bolþevik Partinin dýþýnda oluþmuþ gerçek bir sol komünist muhalefet olduðu
açýk.
43 Devletleºtirme ve plânlama üzerine olan bu tartýþmalarýn, bir büroda bilim adamlarý arasýnda cerayan etmediðini,
ama tersine, silâh elde çeþitli bölüngüler arasý bir mücadele, þiddetli ve kanlý bir sýnýf mücadelesi biçiminde sokakta
cereyan ettiðini unutmamak gerekir.
44 Gerçekte bu bölüngüleri adlandýrmak için çok uygun bir sözcük yok. Genel olarak sol muhalefet terimi, Troçki ve
Zinovyev tarafýndan yönetilmiþ olan muhalefete, sýrf bu muhalefete verilen addýr. Rus toplumunun geleceðinin
kararlaþtýrýlmasýnýn ve Sol Muhalefet gibi muhalefetlerin  baþlýca temsilcilerinin bugünkü rus toplumunun
niteliklerinin dayatýlmasýnda, belirlenmesinde önemli bir rol oynamýþ olmalarýndan sonra  ortaya çýkmasýnýn bu ilk
yýllarda olduðunun bir kez daha altýný çizmek önemlidir.
45 1918 nisan ayý, iþçisel denetimin iyimser baþlangýcýna ve Taylorun bilimsel idarecilik kuramýnýn (iktidarý
üstlenmesinden önce Leninin insanýn makine tarafýndan köleleþtirilmesi olarak ilân etmiþ olduðu bir kuram)
gerekliliðinin ve uzmanlarýn, bilim adamlarýnýn, çarlýk yönetimindeki þirket baþlarýnýn iþçisel denetim altýnda
korunmasýnýn Lenin tarafýndan savunulmasýna tekabül ettiði aydýr.
46 Karþý-devrimin komünist sollarýn çalýþmalarýný ne derece saklamýþ, gizli tutmuþ olduðu, bu devrimcilerin yazýlarýnýn
çok büyük bir bölümünün bugün hâlâ eriþilmez olmalarý olgusuyla saptanabilir. Uluslararasý devrimin temel sorunlarý
üzerine olan konumlarý, yalnýzca rakipleri tarafýndan yapýlmýþ olan aktarmalar (buradaki gibi !) sayesinde biliniyordu.
47 Diðerlerinde olduðu gibi bu noktada da Stalin, Troçkinin (ve/veya Leninin) desteklediðini tam olarak
gerçekleþtirdi.
48 Burada sözünü edeceðimiz gruplara iliþkin özet bilgiyi, CCInin (Courant Communiste International) uluslararasý
degilerinin 8. ve 9. sayýlarýda yayýmlanmýþ olan (1977) Rusyada Sol Komünistler baþlýklý metinden aldýk.
49 Bu bölüm, ancak önceki metinle (Sosyal-Demokrat Sosyalizme Geçiþ Kavramý) çok sýký bir iliþki içinde olduðu
göz önünde tutularak tamamen anlaþýlmýþ olabilir. Aslýnda bu, Bolþeviklerin toplumsal ve iktisadî siyasetlerine genel bir
uyum saðlayan kapitalizme ve sosyalizme bakýþlarýdýr, sosyalizme geçiþin sosyal-demokrat kavramýnýn somut
uygulamasýdýr (zorunlu bir sonuç).
50 Nisan 1921 : Lenin ve Bolþeviklerin iç politikalarýnýn kavramlarý konusunda bu metinlerin açýklýðý,  öylesine çok
kafamýza kakýlmýþ bir kitapta (Leninin Sol Komünizm : Bir Çocukluk Hastalýðý isimli kitabýnda) kendilerini bulan 
diðer komünist partilerince yürütülmüþ politikalarýn önemiyle karþýlaþtýrýlabicek bir öneme sahiptir.
51 Devlet ve Devrimin yazarýnýn ne ölçüde eserini tamamýyla yadsýdýðýný saptayarak, þimdi bize  burjuva devlet/
proleter devlet ya da ulusal devlet/proleter devlet ayrýmý yapmaksýzýn  genel olarak devletin bir Kautskisi veya bir
Kerenskisi gibi konuþtuðuna dikkat edin.
52 Ardýllarýnýn Rusyada sosyalizmden veya Ýþçi Devletinden söz edebilmeleri için Leninin görüþünü terk etmek
zorunda kalmýþ olduðu düþünülebilir. Ama hayýr, ekonomide iktisadî ve toplumsal beþ oluþumun hep var olduðunu ve
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Rusyadaki ekonominin devlet kapitalizmine bile ulaþamadýðýný söyleyerek ölecektir.
53 Bu kanýtlarýn geliþtirilmesi, dünya sermayesinin toptan geliþiminin ve ekonomi-politikle onun eleþtirisinin temel
tezlerini ve bu tezlerin derinliðine çözümlenmesini (Adam Smith döneminden beri olduðu gibi) gerektirir, içerir. Bunu
birkaç sayfada yapamayýz, fakat, sorunun derinliklerine inebilmesi için istekli okuyucuya Marxýn eserini tümüyle
okumasýný (Marx þöyle diyordu : Aydýnlýk zirvelere ulaþmak isteyen kiþi, tehlikeli yolaklardan geçerek daðlara
týrmanmaya hazýr olmalýdýr.) ve ayný þekilde komünist sollarýn bu apaçýk gerçekliðini anlamaya çalýþmasýný önerebiliriz
ancak. Elimizdeki malzemeler içinde, Komünist Partimizin {tarihsel bir yönelim ve hareket olarak ; ç.n.} bir asýrdan
daha uzun bir süredir gerçekleþtirmiþ olduðu Ekonominin Eleþtirisine Katkýyla (söz konusu olan daha önce fransýzca
ve ispanyolca merkezî dergilerimizde bu baþlýk altýnda yer almýþ olan bir yazý dizisidir, ama Marxýn ünlü kitabý deðil)
ayný çizgide yer alan pek çok metin mevcuttur (bazýlarý zaten merkezî dergilerimizde yayýmlanmýþ durumda).
54 Leninin bu metinlerinin özel önemi, iktisadî ve toplumsal bütün siyaseti içinde bolþevik yönetimin bütünlüklü
stratejisinin biricik genel ifadesini oluþturuyor olmalarýndadýr tam da.
55 Hegel Küçük Mantýkta þunlarý söyler :
«Böylece örneðin canlý bir vücudun organlarý ve azalarý, yalnýzca bu birliklerinin içinde var olduklarý ve ne þekilde
olursa olsun bu birliðe göre ilgisiz bir biçimde davrandýklarý için, onun {vücudun} basit parçalarý olarak
düþünülmemelidirler. Onlar {bu organlar ve azalar}, canlý vücutlarla deðil de cesetlerle uðraþan anatomicilerin ellerinde
sadece insan vücudunun basit parçalarýna dönüþürler.»
56 Sanki insan sindirim aygýtýnýn, sakalýnýn, kollarýnýn, ayaklarý sayesindeki hareketinin, içgüdülerinin, baþ aðrýsýnýn,
kaygýlarýnýn vs. bir toplamý olarak betimlenebilirmiþ gibi burada topladýðýmýz unsurlarýn benzeþmezliði, Leninin rus
gerçekliðinin unsurlarýný toplayarak yaptýðýndan daha saçma deðil ! Üstelik ayaklarla hareket etmek baþ aðrýsýndan daha
iyidir gibisinden falan unsur iyidir filân da kötü diyerek tamamlar söylemini !!!
57 Hatýrlatýrýz ki, resmî rakamlara göre Rusya kiþi baþýna 30 kilo çelik üretiyordu (1913 rakamý), üstelik bu savaþtan ve
devrimden önceydi ; daha sonra kiþi baþýna tek bir kilodan daha fazla deðil. Bunun somut olarak ne demeye geldiðini
kafamýzda canlandýrabilmek için, þu örneði vereceðiz : 1981de Rusya kiþi baþýna 544 kilo çelik üretiyordu.
58 Bakýþ açýmýza göre, üretimin özel falan ya da filân biçimi arasýnda (örneðin ataerkil ekonomi ile küçük metâ
üretimi arasýnda veya bunlardan herbiriyle özel kapitalizm arasýnda vs.) çeliþkilerin mevcudiyetini yadsýmak deðildir
söz konusu olan.
Bilinmesi gereken, bu karýþýk adlandýrmayla Leninin göndermede bulunduðu çeliþkiler, kapitalistler, özel þirketler
veya devletler arasýndaki rekabet iliþkilerinden, hatta bizzat iþçilerin kendilerini teslim ettikleri aralarýndaki rekabet
iliþkilerinden ne daha çeliþkili ne de daha güçlüdürler. Üstelik bütünlüðü içinde kapitalist sistem, birbirlerine karþýt
bireylerin üretilmesi ve bunun geliþtirilmesi üzerinde temellenmiþtir. Bütün iliþkiler rekabet içindedir, hepsi çeliºiktirler.
59 Sosyalizme geçiþin diðer tanýmlamalarý aslýnda nesnenin, araçlarýn ve üretim biçiminin içinde, ne ve nasýl
üretmedeki devrimci deðiþikliðin bir sonucu olan daðýtýmýn (iþini ve ihtiyaçlarýný izleyen her bireye yönelik bölüþümün)
görünümleri üzerine bir tartýþmanýn sýnýrlarý dýþýna çýkmazlar genel olarak. Daðýtým {bölüþüm} biçimi, sadece ve sadece
üretim biçimi tarafýndan belirlenmiþtir.
60 Gerçekte kapitalist devlet, tek bir ülkede yýkýlamaz yok edilemez.
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Okuyucuya :
Yoldaþ,
böylesi bir dergi, sempatizanlarýnýn ve okuyucularýnýn etkin katýlýmý olmaksýzýn komünist eylemi örgütleme, yönlendirme
görevini hakkýyla yerine getiremez. Devrimci mücadelenin gerçek bir aracýný oluþturmakta yapýlacak maddî, kuramsal,
eleþtirel bütün katkýlar bize yapýlmýþ bir yardýmdýr.
Yoldaþ bu malzemeyi kullan. Bunlar hiç kimsenin malý deðildir ; bizzat kendi ücretliliðinin koþullarýný, böylece de bütün
sömürüyü ve bütün sýnýflarý ortadan kaldýrmak için mücadele eden, yaþayan bir sýnýfýn birikmiþ tecrübeleridir, ortak
malýdýr. Bu yazýlarý çoðalt, daðýt, onlarý baþkalarýyla tartýþ
Burada belirlenmiþ olan tavýrlarýmýz eðer seni ilgilendiriyorsa, eðer onlar üzerinde tartýþmak istiyorsan bizimle birlikte
çalýþ ; aþaðýdaki adreslere yazarak (grubun adýný belirtmeksizin) Enternasyonalist Komünist Birlikle iliþkiye geç:
B.P. 33
Saint-Gilles (BRU) 3
1060  BRUXELLES / BELÇÝKA
icgcikg [at] yahoo.com
Not : bize göndereceðin mesajlarýn kolayca okunabilmesi için, önce olarý Internet dýþýnda F-Klavye kullanarak yaz ve
R.T.F. formasýný kullandýðýn ayrý bir dosyaya kaydet. Daha sonra bu dosyayý (varsa baþka belgeleri de ayný biçimde)
attach files olarak mesajýna ekle ve gönder.

