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SUNU Ş 

Lenin'in Parti inşası ve örgütlenme konusundaki önemli yazılannı 
yayımlıyoruz. Komintern örgütlenme Bürosu'nun Lenin ve Örgütlen
me başhgı altında 1928 yılında yayımladıgı ve Mayıs 1977'deAydınlık 
Yayınlanndan çıkan derlerneyi esas aldık. BoraYayınlarının 1975 yı
lında yayımladıgı Lenin-Örgütlenme Üzerine adlı kitapta yer alan bü
tün yazılar, elinizdeki kitapta da bulunmaktadır. Bütün bunlara ek ola
rak Lenin'in «RSDlP Komite ve Gruplannın Genel Parti Kongresine 
Sunduktan Raporların Konusu Üzerine» ve «Örgütlenme Komitesinin 
Kuruluş Açıklaması» başlıklarını taşıyan iki yazısını da derlernemize 
koyuyoruz. 

Çeviriler, Lenin'in Toplu Eserler'inin İngilizce baskısı esas alına
rak yapılmış ve Fransızcalanyla da karşılaştırılmıştır. 

Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi (KEYK) örgütlenme 
Bürosu'nun Lenin ve Örgütlenme adlı derlerneye yazdıgı Önsözü de 
yayınlıyoruz. Bu Önsöz, Lenin'in Parti inşası ve örgütlenme konusun
daki ögretisini derli toplu özetlemektedir. 

KAYNAK YA YINLARl 
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LENlN VE BOLŞEViK PARTİSİ'NİN İNŞASI 

(Önsöz yerine) 

Bugün artık kimsenin inkar edemeyecegi bir gerçek vardır: Eger 
Rusya proletaryası köylülülde ittifak halinde. burjuvazi ve büyük top
rak sahiplerini alt edebildiyse, müdahale ve kuşatmaya gögüs gerebil
diyse. duyulmadık bir ekonomik keşmekeşin. açlıgın ve sogugun üste
sinden gelip ekonomik hayatı yeniden canlandırma yolunda ilerleyebil
diyse; bu sadece. Rusya proletaryasının kitlelerle sıkı sıkıya kaynaş
mış. çelikten. mükemmel bir Bolşevik partiye sahip olması sayesinde 
gerçekleşmiştir. Bu partinin dahiyane yaratıcısı ise V.l. Lenin olmuş
tur. Dolayısıyla Komünist Entemasyonal'in bütün kesimlerinin bu par
tinin nasıl yaratıldıgını, Lenin'in onu hangi örgütlenme ilkeleri temelin
de kurdugunu bilmesi gereldidir. Bu amaçla. KEYK örgütlenme Büro
su. LeniR'in örgütlenme sorununa ilişkin temel görüşlerini. Komünist 
Enternasyonal'in bütün kesimlerine tanııma görevini üstlenmiştir. 

Rusya Komünist Partisi bugünkü durumuna elbette bir çırpıda 
ulaşmadı. O. mücadele içinde gelişti. Biz de Lenin'in makalelerini, ya
zı ve söylcvlerinden yaptıgımız alıntıları bir derlernede toplayarak bu 
mücadele konusunda yoldaşlanmızı aydınlatmaya çalıştık. 

Bolşevik Parti'ii Hangi Koşullarda Kuruldu? 

Rusya'da proletarya partisi Batı'dakinden daha farklı koşullarda 
kuruldu. Batı'da. sosyalist partiler legal koşullarda dogarken ve legal 
işçi örgütleri (ömegin sendikalar). bir burjuva parlamentosu ve işçi ha
reketi için asgari de olsa özgürlükler varken. Rusya'da işçi partisinin 
kurulması en zalim mutlakiyetİn hakim oldugu koşullarda gerçekleşti: 
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burjuva-demokratik de\lrimine kadar. ilkel düzeyde. yaygın işçi hare
ketleri dışında hiçbir özgürlük olmadı. 

Rusya'da. aşagı Yl!karı 1895'lere kadar, en ileri aydınlar arasında 
Narodniklerin (Popülistler) ideolojisi hfıkimdi. Narodnikler. Rusya'da 
kapitalizmin gelişmesini inkar ediyor ve Rusya'nın sosyalizme. köylü 
komünü yoluyla ı. Batı'dakinden farklı ve çok daha az acılı bir yoldan 
ulaşacagını iddia ediyorlardı. İdeolojik bakımdan, kapitalizmin geliş
mesinin yolunu açmak ve Narodniklerin küçük burjuva ideolojisini 
her ne pahasına olursa olsun yenmek geregi. burjuva aydınlarını 1890 
ile 1900 yıllan arasında. Rusya'da o sıralarda görülmeye başlanan 
Marksizme büyük ölçüde yaklaştırdı: ancak devrimci Marksizmin özü 
kendilerine yabancı oldugundan bu aydınlar «legal» Marksizmin kuru
cusu oldular. Onlar, işçi sınıfını burjuvazinin çıkarlan dogrultusunda 
kullanmak istiyorlardı. Öte yandan Sosyaldemokrasinin en iyi unsurla
rı da. Çarlık polisi tarafından _sistemli olarak örgütlerinden kopanlı
yorlardı. Dolayısıyla, işçi sınıfının sermayenin boyundurugundan kur
tulmasının şartı olan ve işçi sınıfının giderek büyüyen ilkel düzeydeki 
hareketini Çarlıgın yıkılınası mücadelesine götürecek olan bir çekirde
gin. profesyonel devrimcilerden oluşan. yeterince illegal. örgütlü, sü
rekli bir çekirdegin kurulması gerekliydi. Sosyaldemokrasiye düşen 
görev. işçi hareketine ayak bagı olan. onun ileri atılma gücünü sendi
kal hareket düzeyine indirgeycn ve onu liberal burjuvazinin mücadele
sinin bir uzantısı haline getiren aydınlarla olan baglarını koparmaku: 
çırşitli yerlerde sınanmış profesyonel devrimci kadrolar oluşturmak 
gerekliydi: bu kadrolara berrak bir Marksist program. saglam taktikler 
vermek gerekliydi: nihayet bu kadroları. profesyonel devrimcilerden 
oluşan. mücadeleci. polislere kafa tutabilecek kadar illegal. hem de za
manı geldiginde işçi kitlelerini mücadeleye sevk edebilecek kadar on
larla kaynaşmış tek bir parti örgütünde birleştirmek gerekliydi. 

V .1. Lenin. bu görevleri daha yüzyılın başlarında yeterince açık bir 
şekilde kavramıştı: 1900-1903 yılları arasında Lenin. Plehanov. P. Ak
selrod. Martov vb. işbirligindc çıkan (Rusya Sosyaldemokrat lşçi Par-

1. «Ama Komün. sosyal iımin ne esası. ne de çekirdeğiydi. olamazdı da. Çünkü Konıü· 
ne. yoksul köylüleri. lan m emekçilerini ve ekonomik olarak daha zayıf olan orta köy
lüleri sömüren kan cmiciler, yani kulaklar hakimdi.» [Sovyetler Birligi Komünist 
Panisi (Bolşel'ikl Tari lı i s. 3 I. Aydınlık Yayınlani -Ç.N. 
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tisi'nin 2. Kongresi'ne kadar). Rusya Sosyal Devrimcilerinin merkezi 
yayın organı eski lskra'da Lenin. bu gorevieri kararlılıKla uyguladı. 
Lenin'in. Rusya Komünist Partisi'nin kuruluş ve gelişme tarihinde 
önemli bir rol oynayan Ne Yapmalı? (1902) isimli ünlü eseri de işte bu 
döneme aittir. V. l. Lenin bu eserinde. Rusya Sosyaldemokrasisi için
deki oportünist akıma. 1895-1900 yıllan arasında ortaya çıkan 
«Ekonomistler>>e ezici darbeler indirmektedir. «Legal Marksistlerin» 
alerabası olan «Ekonomistler» işçi hareketinde kendiligindenci unsuru 
göklere çıkanyar ve gerçekte kendilerini sendikalizm düzeyine indiri
yorlardı; merkezi bir sosyaldemokrat partinin var olabilecegini inkar 
ediyor ve işçilerin ekonomik çıkarlarını koruyan örgütlerle (karşılıklı 
yardımla!jma demekleri. grev sandıgı vb. gibi) yetinjyorlardı. V.l. Le
nin, daha önce I 901 yılında ileri sürdü gü «profesyonel devrimciler» 
örgütü tasansının dayandıAı temelleri ilk kez lskra ve Ne Yapmalı'da 

. ortaya koymuştur. . 
Sosyaldemokrat örgütün o zamanlar Rusya'da benimsedigi örgüt

lenme biçimlerini ise. Parti örgütlenmesinin temeli haline gelen, Le
nin'in Bir Yoldaşa Mektup'unda (1902) bulabiliriz: Yerel hareketin ba
şında bir komite ve bu korniteye baAlı bölge gruptan, çevreler ve fab
rika altkomiteleri (Partinin «İlk kademe hücrelerine» verilen isim buy
du). Bazılan komitenin onayıyla Parti'ye girer, digerleri ise Parti'ye sa
dece baglı kalırlardı. Rusya Sosyaldemokrat Partisi'nin 1903'teki 2. 
Kongresi'nde kabul edilen tüzük uyarınca. yalnızca profesyonel dev
rimcilerin gerçek örgütleri olan komiteler. Parti Merkez Komitesi ve 
Parti'nin kurulmasında önemli bir rol oynamış olan Merkez Organın 
yazıkurulu. kongretere temsilci gönderebilirlerdi. 

Bolşeviklerle Menşevikler Arasındaki Bölünme 

Martav ve Akselrod. Parti'nin 2. Kongresi'ne kadar Lenin'le el ele 
yürüdüler; 1900 yılına dogru P. Akselrod. Lenin'in Rus Sosyaldenwk
ratlan'nm Görevleri broşürüne yazdıgı önsözde. Lenin hakkında şun
ları söylüyordu: "Lenin. iyi bir pratikçinin tecrübesini. teorik bilgiyle 
ve engin bir siyasi uzak görüşlülükle başarılı bir şekilde birleştiriyor.» 
Ama 1903 yılında. Rusya Sosyaldemokrat lşçi Partisi'nin 2. Kongre-• 
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si'nde Lenin ilc Akselrod'un yolları aynlacaktı. Özellikle. Lenin'in öte
den beri büyük önem verdiği. lıalla tayin edici önemde gördügü örgüt
lenme sorunlarında birbirlerinden uzaklaştılar. 

O sıralarda tek ugraş Rusya Sosyaldemokrat Işçi Partisi'nin inşa
sıydı: bu nedenle de Parti'nin hangi temel üzerinde inşa edilmesi ge
rektiginin saptanması özellikle önemliydi. Martov. P. Ak:selrod ve Isk
ra'nın küçük burjuva unsurların etkisi altında kalan diger birkaç eski 
yazarı. Parti'yi kannakarışık bir temel üzerinde inşa etmek istiyorlardı. 
Parti'nin hiçbir örgütünde yer almayan ve Parti'ye sadece destek ol
makla yetinen kimselerin de Parti üyesi kabul edilmesini öneriyorlar
dı. Böylelilde Parti'ye yakınlık duyan, ama Parti disiplininden ve aktif 
devrimci mücadeleden kaçan küçük burjuva aydııılarına da kapıları 
açıyorlardı: her greveinin kendini Parti üyesi ilan etme hakkına sahip 
oldugu görüşündeydiler. Onlar. sınıf mücadelesinin bilinçli· bir şekilde 
yöıilendirilmesini. kendiligindenci atılıma bagımlı kılıyorlardı. Men: 
şevikler. 1905 Devrimi'ni izleyen karanlık gericilik döneminde. 1908-
1909 yıllarında. illegal Parti'nin tasfiyesi ve <<legal». <<geniş». <<açık» 
bir işçi partisinin . yani pratikte liberal bir işçi partisinin kurulması şia
rını ortaya atarken. aynı bakış açısıyla hareket ediyorlardı. 

Lenin. daha 2. Kongre'de şöyle demişti: <<Parti. Parti örgüllerinin 
bütünüyle ya da büyük ölçüde 'denetim ve yönetimi altında' çalışan. 
ancak Parti'nin içinde bütünüyle yer almayan geniş işçi sınıfı killesi
nin önderi. onun öncüsü olmalıdır.» 

Dolayısıyla. Parti üyelerinden çok şey beklenmeliydi. Ancak Parti 
örgüılerinden birinde şahsen yer alan ve onun içinde faal olarak çalı
şan bir kimse Parti üyesi olabilirdi. Lenin. şu şekilde. Partiye 
<<protcsyoncl devrimciler»den oluşan saglam bir temel kazandırıyor 
ve küçük burjuva unsurların Partiye girıncierini zorlaştırıyordu. Parri
nin bu şekilde inşası. ö�güılenme biçimleri degişse de temel çekirdc
gin aynı kalmasını sağlıyordu. Bu da. en zorlu gericilik yıllarında bile 
Bolşevik Partisi'nin. programına ve taktiğine baglı kalmasını ve müca
deleden galip çıkmasını sagladı. 

Menşevikler. Paı1i'nin 2. Kongresi'nden sorıra da merkeziyetçilik. 
yerel örgütlerin özerkligi ve demokrasi sorunlannda aynı oportünist 

12 



tavn gösterdiler. Bu sorunlard:! da Ekcmonıistlerin peşinden gidiyor. 
yerel örgütlerin kayıtsız şartsız merkezi önderlige tabi olmasına. sıkı 
Parti disiplinine karşı çıkıyor ve yerel örgütlerin özerkligini savunu
yorlardı. Bu noktadan hareketle demokrasi ilkesini ve yerel komitete
rin kesinlikle seçimle işbaşma gelmelerini savunuyor, «atamalara» 
(yeni komite üyelerinin komite tarafından belirlenmesine) kesinlikle 
karşı olduklannı ilan ediyor. Bolşeviklerin zorbaca ve bürokratça dav
randıklarından. «körü körüne itaat>> istediklerinden yakınıyar ve Parti 
disipliniyle alay ediyorlardı. Lenin, Mcnşcviklerin bu sorunlardaki 
oportünizmini açıga çıkarttı; daha I 904'te. Bir Adını Ileri, Iki Ad mı 
Geri adlı eserinde. Menşeviklerin. zaten her bakımdan tıpatıp bcnzeş
tikleri dünya Sosyaldemokrasisinin oportünist kanadının bir parçası 
olduklannı kanıtladı. 

O zaman Menşevikler. örgütlenme sorunlannda oportünist Sosyal
demokratların safında yer almışlardı." 2. Kongre'den bir müddet sonra 
ise eski Ekonomistlerle birleştiler ve siyasi çizginin her noktasında 
oportünizme kaydılar. 

Lenin'in Bir Adını Ileri, Iki Adım Geri adlı eseri, özellikle 2. Kong
re karariamu tahlil etmekte ve Menşeviklerin Parti Kongresi'nden son
ra takındıkları tavrı ele almaktadır. Bu eserin Bolşeviklerle Menşevik
ler arasındaki örgütlenme konusuna ilişkin temel görüş ayrılıklarını 
belirleyen bazı bölümlerini aktanyoruz. 

Fabrika Hücrelerinin Örgütlenmesi 

Lenin. daha l902'de Bir Yoldaşa Mektup'unda dile getirdigi temel 
fikri bir an için olsun unutmamıştır: Partinin kitleleri zamanında mü
cadeleye sevk etmesi. ancak Parti örgütünün işçi kitleleriyle sıkı bağ
ları varsa mümkündür. Bu nedenle daha 1902'de Lenin. fabrikalarda 
ilerde fabrika hücrelerine dönüşecek olan «fabrika çevreleri» oluştu
rulmasını öneriyordu. Lenin. «her fabrika bizirn k:1lcmiz olmalı>> diye 
yazıyordu ve sonraları döne döne bu sorun üzerinde durdu. 

Ne var ki. Lenin. üıbrika hücresini Bolşevik Parti örgütünün gra-
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nitten temeli haline bir anda getirmedi. 1907'de St. Petersburg bölün
mesini konu alan biı: yazısında Lenin, St. Petersburg örgütü hakkında 
şunlan yazıyordu: 

... St. Petersburg'da (büyük bir olasılıkla Rusya'daki şehirlerin 
çogunda da oldugu gibi) bölgelerin, altbölgelerin ve taban hücre
lerinin sadece yer esasına göre degil, aynı zamanda mesleki esas
lara (işçilerin ve genel olarak halkın şu ya da bu meslegi, şu ya 
da bu ugraşı) ve milli esaslara (farklı milliyetler, farklı diller) gö
re de oluşturoldugunu görüyoruz. 
Ömegin, St. Petersburg'da bir demiryolu işçileri bölgesi var
dır ... 2 
[Aynca bir etnik bölge (Letonyalıların) ve bir askeri örgüt de 
bulunmaktadır.] 

Burada da, Parti'nin ilk kademe örgütlenmesinin degişik biçimleri
ni, yer, meslek ve hatta millet esasına göre kurulmuş taban hücrelerini 
görmekteyiz: diger bölgelerle aynı haklardan yararlanan demiryolu iş
çileri bölgelerinin ve hatta milliyetlere göre aynlmış bölgelerin varlı
gını görüyoruz. Elbette milli hücreler ve milli bölgeler, fabrika hücre
leri temelinde inşa edilmiş. milliyet farkı gözetmeksizin bütün işçileri 
kapsayan benzer kuruluşlarla aynı rolü oynayamazlar. Milli hücreler 
ve milli bölgeler, genellikle sadece ajitasyon ve propaganda çalışması 
ve kültürel egitim çalışması yaparlar, ama mücadeleye ve genel olarak 
siyasi hayata hemen hemen hiç katılmazlar. Bununla beraber 1917'ye 
kadar Rusya'da varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu da eski örgütlenme bi
çimlerinin üstesinden gelmenin ne kadar zor oldugunu gösteriyor. De
miryolu işçilerinden. postacılardan vb. oluşan özel Parti örgütlerini ke
sin olarak tasfiye etme karan, ancak Rusya Komünist Partisi'nin 8. 
Kongresi'nde (Mart 19 I 9) alınabilmiştir. Partinin bu özel örgütlerinin. 
zamanında son derece gerekli olduklarını. bu işçi ve memur kesimle
rinde Bolşevik Partisi'nin etkisinin yayılmasında çok önemli bir rol 
oynadıklarını kabul etmek gerekir. 

2. Bkz. Lenin, «Sosyaldemokıasi ve Duma Seçimleri». Toplu Eser/er, Cilt 1 1 .  Fr. bas . . 
s. 467.- Ç.N. 
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Bolşevik Partisi. fabrika hücrelerinin kurulmasına uzun zamandan 
beri en büyük özeni gösteriyordu. Parti komiteleri. daha 1905 Devrimi 
sırasında. gerekse daha sonraları. Parti üyelerinin, Menşeviklerin ve 
Sosyalist Devrimcilerin hangi fabrikalarda bulunduklarını ve sempati
zanların sayısının ne kadar oldugunu tam olarak bilirierdi Fabrikalar
da esas olarak Bolşevikler çalışmıştı. Bu durum. Rusya Sosyaldemok
rat İşçi Partisi'ne, işçi sınıfı mücadelesinin başına geçme ve geniş işçi 
kitlelerini peşinden götürme imkanı saglıyordu. 

1905-1906 Devrimini izleyen en karanlık gericilik yıllarında Parti. 
kısa bir yarılegal dönemden sonra yeniden illegal olmak zorunda kal
dı. Bir kere daha kendini yeniden degiştirmesi gerekiyordu. Bu yeni 
durum karşısında, Lenin ı 908'de şunları yazdı: 

Güçlü bir illegal Parti Merkezleri örgütü. sistemli olarak çıkan 
illegal yayınlar ve en önemlisi yerel hücreler. özellikle de dogru
dan dogruya işçilerin arasından gelen ve kitlelerle sıkı ilişki için
de yaşayan öncü üyelerin yönettigi fabrika hücreleri: Devrimci 
ve Sosyaldemokrat işçi hareketinin her türlü zorlugu gögüsleye
bilecek saglamlıktaki çekirdegini işte bu temel üzerinde inşa et
tik. Bu illegal çekirdek. gerek Duma aracıhgıyla gerekse sendi
kalar. kooperatifler. egitim ve kültür kuruluşlan içinde kendi du
yargalarını ve etkisini eskisiyle karşılaştınlmayacak ölçüde ya
yacaktır.3 

Şu halde Lenin. daha o zamanlar. sendika, koopcratir ve egitim ku
ruluşlarında Bolşevik gruplar (her ne kadar bu gruplar o günlerde hüc
relerle kanştırıhyorduysa da) oluşturma sorununu ortaya getirmişti. 
Bu, Bolşcviklerin bu örgütleri. sürekli ve ısrarlı bir mücadeleyle içer
den ele geçirmelerine yardım etti. 

Günümüzde Bolşevik Partisi'nin dayandıgı temel. fabrika hücresi
dir. Parti. onun çalışmasına en büyük özeni gösterir. Partili olmayan 
bütün örgütlerde, seçilen organların kongre ve konferanslarında. göre
vi partili olmayan çevrelerde Parti'nin etkisini güçlendirmek ve Parti 

3. Bkz. Lenin. «Doğru Yolda», Toplu Eser/er, Cilı 15, Fr. Bas., s. 15. -Ç.N. (Bu kiıapıa 
s. 101-106.) 
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siyasetini uygulamak olan komünist gruplcr örgütlenmiştir. Böylelik
le. Lcnin'in. fabrikalarda Parti hücreleri. Partili olmayan demek ve ör
gütlerde de gruplar oluştunna fikri tam anlamıyla gerçekleştirilmiştir. 

Partinin Örgütlenmesi 

Yukarıda da gördü�ümüz gibi. Lenin 1905 yılına dek. profesyonel 
devrimcilerin dar örgütlerde örgütlenmesi için mücadele etmiş ve ko
mite üyelerinin seçimle belirlenmesine karşı çıkmıştı. O zamamıı bü
tünüyle gizli çalışma şarıtarında seçim ilkesini uygulamak mümkün 
dcgildi. 1905'tc koşullar değişince Lenin. Parti'nin yeniden örgütlen
mesi sorununu ortaya attı. Artık taban hücresinin eski «profesyonel 
devrimcilerden oluşan çevreler»e oranla daha geniş. nispeten gevşek 
ve «daha serbest» bir biçim almasından söz ediyordu. Panide demok
rasi ilkesi daha agırlık kazanmış. seçim ilkesi uygulanmaya başlan
mıştı. Ama Parti illegal aygıtını koruyordu ve bu da onun. gerekligin
de illcgal koşullara yeniden ve acısız bir şekilde uyumunu kolaylaştı
racaktı. 

Rusya Sosyaldemokrat İşçi Partisi örgütlerinin. o dönemde aldık
lan örgütlenme biçimi neydi? Bu sorunun yanıtını. Lenin'in St. Peters
burg örgütüne ilişkin şu satırlannda bulabiliriz: 
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Rusya Sosyaldemokrat İşçi Partisi demokratik tarzda örgütlcn
miştir. Bunun anlamı şudur: Parti'nin bütün işleri. eşit haklara 
sahip. istisnasız bütün Parti üyeleri tarafından ya doğrudan dog
ruya ya da temsilciler aracılıgıyla yürütülür: bütün Parti görevli
leri. Partinin bütün yönetici organları. bütün Parti kuruluşları sc
çim yoluyla hclirlenirler. sorumludurlar ve gerektiğinde görevle
rinden alınabilirler. St. Pctersburg örgütünün işleri. Rusya Sos
yaldemokrat lşçi Partisi'nin seçimle işbaşıııa gelen St. Petcrs
hurg Komitesi tarJfıııdan yürütülür. Ancak bütün· Parıi 
üyelerinin (aşağı yukarı 6 bin kişi) aym anda hir araya gelmesi 
mümkün olınadığıııdan St. Petersburg örgütünün en yüksek ku
ruluşu. örgülün Temsilciler Konferansı'dır. Bu konferansa ıcın-



silci göndennek. büfiill örgüt üyelerinin lıalckıdır: Belli sayıda 
Part i üyesi için. öıııegin son konferansta oldugu gibi elli  Pani 
üyesi. için bir temsilci gönderilir. Bu temsilcilerin bütün Parti 
üyeleri tarafından seçilmiş olmaları gerekir ve onların. bir soru
nun çözümüne ilişkin aldıkları karar yerel örgütün büt ünü için 
kesin ve baglayıcı niteliktedir. 
Her şey bundan ibaret değildir. Çözümün gerçekten demokratik 
olması için örgütün seçt iği temsilcileri bir araya getirmek yet
mez. Örgütün biirün üyelerinin. oy kullanırken. örgütün tümünü 
ilgilendiren tartışmalı soruna i lişkin görüşlerini hagıniSI: ve kişi
sel olarak belirtmeleri gerekir. Üyelerinin fikrini almak. demok
ratik t�ırzda örgütlenmiş Parti ve derneklerin i lke olarak vazgcçe
mcycceklcri. en azından önemli durumi<Uda. özellikle de kil/e/e
rin bağımsız olarJk katıldıkları bir siyasi eylem. ömegin grev. 
seçim. büyük bir yerel işletmeyi boykot vb. söz konusu olduğun
da vazgcçemcyceekleri bir şeydir. 
... Grev yapılsın mı? Kadetlere oy verilsin m i. verilmesin m i? Bir 
greve bütün işçilerin katı lması. seçim lerde bilinçli bir tavır alın
ması. ancak her işçi bu sorulara bilinçli olarak ve kendi iradesiy
le bir yanır getirdiği takdirde m ümkündür. Bütün siyasi sorunlar
da tck tck bütün Parti üyelerinin fikrini alarak karar vermek 
imkansızdır: bu. sonu gelmeyen. yorucu ve verimsiz oylamalara 
yol açar. Ama en önemli sorunlara. özellikle de başlı baş11ıa kit
lelerin yer alacağı belli bir eylemle doğrudan bağı olan sorunla
rJ. demokrasi çerçevcs; içinde. sadece temsilciler kanalıyla de
ğil. aynı zamanda bütün Parti üyelerine danışılarak bir çözüm 
getiri lmesi zoru ni udur. 
Işte bu nedenle Sı. Pctcrsburg Komitesi. konferansa katılacak 
temsilcilerin seçiminin. ancak Kadetlerle anlaşma yapılmalı mı  
sorusu P:u·ti üyeleri arasında tart ışıldıktan ve bu konuda bütün 
Parti üyelerinin oy kul lanmasından sonra yapılması gerektiğini 
k.1r.:ırlaştınnıştır. Seçim ler kitlelerin doğrudan katıldıkları bir 
olaydır. Sosyalistler. en önemli gücün kitlelerin bilinci olduğunu 
düşünürler. Dolayısıyla. her Pa11i üyesinin. seçimlerde Kadetlere 
oy verip vermemek konusunda bilinçli bir karara varması gere-
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kir. Ancak bütün Parti üyeleri bu konuda toplu halde açık bir tar
uşma yürütmüşlcrsc, her birinin şu ya da bu çözümü bilinçli ola
rak ve kararlılıkla benimsernesi mümkün olacaktır.4 

Lenin. birçok yerde oldugu gibi, burada da, bütün üyelerin faal ol
ması ve Parti sorunlarının karara baglanmasına katılmaları gerekligini 
özellikle vurguluyor. Üyeler. konferans ve kongrelerde Parti'nin bütün 
yönetici organlarını seçcrlcr: bu yönetici organlar, üstlendikleri görev
ler konusunda seçmenterine hesap vermekle yükümlüdürler. Ama aynı 
zamanda. Parti üst kademelerinin kararları da. alt kademeler için bag
layıcıdır. Lenin'in daha o zamanlardan uygulamaya başladıgı demok
ratik merkeziyetçilik ilkesi işte budur: Bolşeviklerle Menşevikler ara
sındaki hizip mücadelesi gercgi, hu ilkeden sadece birkaç kez uzakla
şıldıgı olmuştur. Bundan ilerde söz edecegiz. 

<<Yeniden Örgütlenme ve St. Petcrsburg'daki Bölünmenin Sonu» 
(1907) adlı başka hir makalesinde Lenin. St Petersburg örgütünün ye
ni (Bolşevik) tüzügündc Konferansın sürekli bir kurum olarak nitelen
digini yazıyordu. << ... Konferans en az ayda iki kez toplanır ve örgütün 
en yüksek organıdır. Altı ayda bir yeniden seçilir. Konferans. St. Pc
tcrsburg Komitesini sadece yerel örgütün şu ya da bu kesiminde çalı
şanlar arasından degil. bütün Parti üyeleri arasmdan seçer.» Daha 
sonra bir degişiklik yapmak gerekti: <<Bolşevik Partisi'nin yerel konfc
ransları. il ve eyaJet konferansları sürekli organ niteliginde dcgillcrdir 
ve altı ayda bir toplanırlar.» 

lllcgal koşullarda. Parti kongreleri de, Parti konferansları da elbet
te normal bir şekilde toplanamazdı. Beşinci Kongre (1907) ilc Altıncı 
Kongre (1917) arasında tam on yıl geçti. Ama bir organa katılacak ye
ni üyenin o organ üyelerince atanması ilkesini büyük ölçüde uygula
mak gerekti. Bu da Bolşevik Partisi'ndeki esnckligin bir göstergesidir. 
Demokrasi her zamaıt ve her koşul altında geçerli degildir. Belirleyici 
olan devrime hizmet edip etmedigidir. Bolşevik Partisi bazen demok
rasi ilkesini genişletme bazen de sınırla ·la yoluna gider. Savaş komü
nizmi döneminde Bolşevik Partisi bütü. üylc çelikten bir kale haline 
dönüşmüştür. O dönemde Merkez Komitesi kararları. çogunlukla bir 

4. Bkz. Lenin. Sosyaldemokrasi ve Duma Seçimleri», Toplu Eser/er. Ci lt ı ı .  Fr. bas .. s. 
458-459.-ÇN 
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avaş emri olarak uygulanmıştır. Ama iç savaş sona crdiginde, ülkenin 
ekonomik hayatı düzetmeye başladı�ında ve yeni ekonomik siyasetin 
yol açtıgı tehlikeler büyük ölçüde allatıldıktan sonra Bolşevik Partisi 
gene demokratik merkeziyetçilik ilkelerine dönmüştür. 

Tasfiyecilerle Mücadele 

ı 905-1906 Devrimi'ni izleyen gericilik döneminin başlamasıyla 
birlikte, aydınlar Parti'den uzaklaştılar. Sempatizan Menşevikler. kü
çük burjuva yüzlerini ortaya koyuyor ve devrimci çözümleri reddedip 

proleter devrimci Parti'yi tasfiyeye girişiyorlardı. Onlar. «Parti'nin 
programından. taktiklerinden ve geleneklerinden açıkça vazgeçmek 
pahasına da olsa, onu şekilsiz Iegal bir demek haline getirme» çabası 
içindeydiler. Bu tasfıy,eci girişimiere karşı Bolşevikler. Lenin'in ön
derliginde hem ideolojik hem de örgütsel alanda en kararlı mücadeleyi 
yürüttüler. Lenin, Menşeviklerin de katıldıgı 1908 Milli Konferan
sı'nda. illegal örgütlenmenin denekıaşı olarak degerlendirildigi bir ka
rarın benimsenmesini sagladı, aynı zamanda da bütün legal 
imkanlardan sonuna kadar yararlanmanın zorunluluguna dikkat çekti. 
Bu karar, fabrikalarda o zamanlar hala komite adı verilen Parti hücre
lerinin kurulmasına özel bir önem vermektedir. 

Bu karara Menşcvikler de lehte oy kullandılar. Gene 1908 Aralık 
Konferansı'nda Tasfıyeciligi devrimci Marksizmden bir sapma olarak 
aynı şekilde mahkum eıtiler. Ama Tasfiyeciligi mahkum etmelerine 
ragmen Menşevikler. Tasfiyecilerin ıuııugu yolu izlemeye devam etti
ler. Parti içindeki Menşeviklerin sadece önemsiz bir kesimi. Plehanov 
ve Troçki onlardan ayrıldı. 

Lenin'in deyimiyle «tersyüz edilmiş tasfıyeciler>> Bolşevikler ara
sından da çıktı: ama Lenin kararlılıkla onlarla kendi arasına bir ayrım 
çizgisi çekti. Bunlar. Sosyaldemokrat milletvekillerinin Duma'dan çe
kilmesini talep eden Otzoı·istler: Duma'daki Sosyaldemokrat grubun 

Duma'ya bir ültimatom vermesini ve reddedildigi takdirde onu terk et
mesini öneren Ültimatonıcular ve nihayet. gericilik döneminde burju
va aydınlarıyla birlikte bir din yaratmaya koyulan «Tanrı yapıcılar>> dı. 
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Bolşeviklerin merkezi yayın organı f'rolewri'nin yazıkurulunun büyük 
i�çi merkezlerinden gelen te ın silcileric 1 909'da yaptığı Konferansta 
alınan kararı okuduğumuzda Bolşevik saflarda da proleter bakış açısı
nı yeterince özürnlememiş unsurların ortaya çıktıgını görüyoruz: 
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... Böyle bir durgunluk döneminde bu unsurlar. Sosyaldemokrat 
olgunluk eksikliklerini giderek daha açık bir şekilde ortaya ko
yuyorlar: bunlar. Sosyaldemokrasinin devrimci taktiğinin temel
lerine gitgide daha şiddetle karşı çıkarak. belli bir zamandan he
ri. gerçekte Sosyaldemokrat parlaınentoculuk ve Sosyaldemok
rasinin Duma'da çalışması konusundaki yanlış anlayışların ilke 
düzeyine yükseltilip derinleştirilmesi olan bir Otzovizm ve Ülti
matomculuk teorisi geliştirmeye ve bu yönde bir akım yaratma
ya koyulmuşlardır. 
... Bütün devrimci gevezeliğine rağmen. gerçekte Otzovizın ve 
Ültimatoınculuk teorisi. büyük ölçüde. devlet Duması'nın halkın 
şu ya da bu acil talebini karşılayabileceği ümidinden kaynakla
nan anayasal hayallerin sadece tersten bir ifadesidir: bu teori. 
esasında proletarya ideolojisinin yerine küçük burjuva ideolojisi
ni koymaktadır. 
Ültimatomculuğun. Sosyaldemokrat faaliyet için açıkça zararlı 
görülen Otzoviznıden aşağı kalır bir yanı yoktur ... Siyasi bakımdan 
Ültimatomculuk bugün Otzovizmden farklı değildir: üstelik Otzo
vist tabiatını gizlediğindcıı karışıklık ve kargaşayı artınnaktadır . 
... Ültimatomculuk ve Otzovizm. temsili kurumların boykot edil
diği. devrimin şu ya da bu anındaki somut durumlardan kalka
rak. boykolu k<ırşıdevrim döneminde bile Bolşevik takliğin be
lirgin bir özelliği ol;ırak gösterme çahasıııdadırlar. Bu ç:ıbal;my
la onlar. devrimin gelişme aşamasını. devrimci bir atılımın var 
olup olmadığını hesaha katmaksızın bütün temsili kurumlara ne 
pahasına olursa olsun katılmayı savunan Menşevizmin tersyüz 
edilmiş şekli olduklarını gösteriyorlar. 
Bütün bunları göz önüne alan Prolcrari'nin genişletilmiş yazı
kurulu. RSDIP içinde belirgin bir akım olan Bolşevizmin. Otzo
vizm ve Ültimatomculukla hiçbir ortak yanının bulunmadığını 



ve Bolşevik hizbin devriınci Marksizmden bu sapmalara kar§• 
amansız bir mücadele vermesi gerekti�ini ilan etmektedir) 

Lenin'in önderligindeki Bolşevikler. aynı şekilde. felsefe alanında 
da «Tanrı yapıcılar>>dan. Machçılardan ve Ampriokritisistlerden aynlı
yorlardı. Bunlar, proletaryanın felsefesinden, tarihi materyalizmden 
uzaklaşmış ve idealisı burjuva karışımı bir felsefeyi işçi sınıfına mal 
eden kimselenJi. O zamanlar Batı Avrupa'nın en iyi Sosyaldemokratla
rının büyüJ..: bir Kısmı bile, Lenin'in bu uzlaşmazlıgını. işçi sınıfı hare
keti içinde bölücü ve hozguncu bir tavır olarak niteleyerek kesinlikle 
malıkfun etmişlerdi. Ne var ki bugün Lenin'in. çelikten Bolşevik Parti
si'ni. devrimci Marksizmi tahrif edenlere karşı takındıgı bu uzlaşmaz 
tavır sayesinde yaraıııgı artık herkes tarafından bilinmektedir. E�er 
böyle bir Parti olmasaydı. Rusya proletaryası bu kadar parlak bir zafer 
kazanamazdı. 1910 yılında. Tasfiyecileric anlaşmak için son bir giri
şimde bulunuldu. Menşevik Tasfiyecilerin de katıldı�ı. bir Merkez Ko
mitesi Genel Toplantısı yapıldı. Lenin onlarla anlaşmanın artık müm
kün olmadığına inanıyordu. ancak Bolşevikler arasında bile boş ümitler 
henüz bütünüyle yıkılmaınıştı: Bazıları. Menşevik Tao;fiyecileri dev
riınci Sosyaldemokrasinin yoluna çekmenin mümkün olduğuna inanı
yorlardı. Onlarla ortak bir oturum yapmayı Lenin bu nedenle kabul elli. 
Bu oturumda oybirliğiyle alınan kararda şu sözlere de yer veriliyordu: 

Burjuva karşıdevrimi döneminde Sosyaldemokrat hareketin tari
hi konumu. bir yandan kaçınılmaz olarak proletarya üzerinde 
belli bir burjuva etkisinin doj!ınasına. aynı zamanda illegal Sos
yaldemokrat partinin rcddedilmesine. onun rolünün ve öneminin 
küçümsenıncsine ve devrimci Sosyaldeınokr.1sinin program ve 
takliğindeki görev ve şiarlarını sınırlamaya yönelen çeşitli giri
şiınlerc: öte yandan da Sosyaldemokratların Duınada çalışması
nın ve lcgal imkfınlardan yararlanmanın reddedilmesine. her iki 
faaliyetin de öneminin kavranmaınasıııa ve devrimci demokratik 
taktigi bugünkü özel tarihi koşullara uygulamada aciz kalınma-

5. Bkz. L�'lıin. ,,froletaı/ııin Gcnişlcıilnıiş Yazıkurulu Konferansı Karan>>. Toplu Eser
ler. Ci h 15. l'r. ba., .. s. 457. �76. 477. -ÇN. 
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masına yol açmaktadır. 
Böyle durumlarda Sosyaldemokrat taktik, Sosyaldemokrat faali
yeti sınıf mücadelesinin bütün alanlannda yaygınlaştınp derin
leştirerek ve bu iki sapmanın oluşturdugu tehlikeyi gözler önüne 
sererek bu sapmaların üstesinden gelmek zorundadır. 

Hem sa� hem de sol tasfiyeciligi mahkum eden çok sayıda kararın 
oybirligiyle alınmış olması. bu akımlara karşı kararlı bir mücadelenin 
gerekli görülmesi ve Menşev ikierin kendi hizip çalışmalanna son ver
me dile�inde bulunmaları sonucu Lenin, Merkez Komitesi üyelerinin 
uzlaşmaya hazır çogunlugunun baskısı allında Menşeyiklerle birlige 
razı oldu. Ama bu birlik sadece kagıt üzerinde bir karar olarak kaldı, 
Çünkü gerçekte Menşevikler. Tasfiyecileric bozuşmayı asla düşünmü
yorlardı. 

Sonunda Bolşevikterin Ocak ı 9 ı 2 Konferansı'na gelindi. Bu .kon
ferans Tasfiyecileri Parti'den attı ve böylece onlarla ilişkiler kesin ola
rak koparılmış oldu. 

Bolşevik Partisi'nin Menşevik Tasfiyecileric ilişkiyi kesin olarak 
koparması için on yıllık bir mücadele gerekmişti. O güne kadar daha 
önce de gördügümüz gibi Bolşevik Merkez Komitesi'nde bile arabulu
cular denen kimseler yüzünden bazı tereddütler olmuştu. Ama V.l. Le-

· nin. Menşeviklerin başka bir sınıfı temsil ettiklerini ve onlara karşı 
vargüçle mücadele etmek gerekligini daha o zamanlar gayet açık bir 
şekilde görmüştü. Lenin, emegin sermayeye karşı verdi�i belirleyici 
mücadele anında Menşevik:lerin. burjuvaziyle birlikte karşı saflarda 
yer alacaklarını ve !:>arış zamanındakinden farklı araçlara başvuracak
larını daha 1908 yılında yazıyordu. Nitekim bu. bir müddet sonra -
emperyalist savaş sırasında 19 I 7 Mart Devrimi ertesinde. özellikle de 
Ekim Devrimi sırasında- herkesin apaçık gördügü bir gerçek haline 
geldi. 

Lenin. Batı Avrupalı partiler karşısında da. özellikle sermayeye 
karşı belirleyici nitelikte mücadelelerin verildigi dönemde. ayııı uzlaş
maz tavrı gösterdi. 1920 yılında yazdıgı bir makalede6 şöyle diyordu: 

6. Bkz. Lenin. <<İtalyan Sosyalist Partisi Içindeki Mücadele Hakkında», Toplu Eser/cr, 
Cilt 3 1. Fr. bas . . s. 398-399. -Ç.N. 
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Reformcular. Menşevik.ler saflarda barındınldıgı takdirde. prole
tarya devriminin zafere ulaşması ve ayakta kalması imkansızdır. 
Bu açık bir ilkedir. Ve bu ilkenin dogruıugu Rusya ve Macaris
tan tccrübesiyle de açıkça kanıtlanmıştır . . . .  üç yıl içinde Rus
ya'daki proletarya iktidarı birçok kez öyle zor durumlarla karşı
laşmıştır ki. eger Menşevikler. reformcular. küçük burjuva de
mokratları Partimiz içinde. hatta şu ya da bu ölçüde Merkez Yü
rütme Komitesi gibi merkezi Sovyet organlannda kalmış olsalar
dı. Sovyet rejimi kesinlikle yıkılırdı. .. .herkesin bildigi gibi 
bugün lıalya'da. proletaryanın buıjuvaziye karşı verdigi iktidarı 
ele geçirme mücadelesinde belirleyici savaşlara dogru ilerlen
meJ...1edir. Böyle bir anda. Menşeviklerin. reformcuların. Turali 
taraftarlarının Parti sallarından atılması kesinlikle zorunludur: 
hatta kararsızlıga düşebilecek ve reformcutarla «birligi>> savun
maya yatkın mükemmel komünistlerin bütün sorumlu mevkiler
den uzaklaştınlması bile yararl ı olabilir. . . .  Devrimin arifesinde 
ve devrimin zaferi için en şiddetli mücadeleterin verildigi anda. 
Parti içinde en ufak bir kararsızlık her şeyin kaybedilmesine, 
devrimin yenilgisine, halen çok şiddetli saldınlara hedef olan ve 
henüz saglamlaşmamış bulunan proletarya iktidarının yok edil
mesine neden olabilir. Benzer bir anda kararsız önderlerin uzak
laştırıtmalan Parti'yi. işçi hareketini ve devrimi zayıllatmaz. ter
sine güçlendirir. 

Ne yazık ki bu. zamanında gerçekleştirilmedi ve bu kararsızlıgın 
acı sonuçlarını kendi gözlerimizle gördük. 

Lenin'in Tasfiyecilere karşı mücadele döneminde örgütlenme soru
nuna ilişkin görüşünü ortaya koymak amacıyla şu belgelere yer ver
dik: Lenin'in 1908 Aralık Konferansı'nda alınan kararlara i l işkin kendi 
görüşünü açıkladığı «Yolda» adını taşıyan makalesinden alıntılar: 
Bolşevikterin 1 909 yılındaki konferansını konu alan « Tasfiyeciligin 
Tasfiyesi» adlı makaleden alıntılar ve nihayet Bolşeviklerin Ocak 
Konferansı'nın ( 1 9 1 2  Prag Konferansı) örgütlenme sorununa ve Tasfi
yecilere ilişkin kararları. 
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Parti, İşçi Sınıfının Öncüsüdür 

Daha önce Marks'ın Komünist Manifesro'da belirttiği gibi. Lenin'in 
de Partiyi. işçi sınıfının öncüsü olarak tanımladığını birçok kez gördük. 
Lenin. Komünist Enternasyonal'in ikinci Kongresi'nce kabul edilen. 
prolet�uya devriminde komünist partisinin rolü konulu kararda bunu son 
derece berrak bir şekilde ifade etmiştir. Bu kararda şunları okuyoruz: 

Komünist Partisi işçi sınıfının bir kesimidir ve e lbelle onun en 
ileri. en bilinçli. dolayısıyla en devrimci kesimidir. O, en bilinç
li. en sadık. en uzak görüşlü emekçilerin seçilmesiyle oluşur. 
Komünist Partisi'nin çıkarları. işçi sınıfının çıkarlarından ayrı 
değildir. Komünist Partisi'ni bütün emekçi kitlesinden ayıran 
şey. onun işçi sınıfınm bütününün tarihi görevini göz önünde bu
lundurması ve her yol dönemecinıle tek tek grupların ya da mes
leklerin değil. bütünüyle işçi smıfmın çıkarlarını savunmaya ça
lışmasıdır. Komünist Partisi, işçi sınıfının en ileri kesiminin. 
proletarya ve yanproletarya kitlelerine doğru yolda önderlik et
mesini sağlayacak siyasi ve örgütleyici gücü oluşturur.? 

Kısaca i fade edilecek olursa. Lenin'in Parti konusundaki öğretisin
de en önemli esaslar bunlardır. Gene Komünist Enternasyonal'in lkin
ci Kongresi'nde Lenin şöyle diyordu: 

. . .  Siyasi parti. sınıfın ancak küçük bir kısmını bağrında toplaya
bilir: tıpkı bütün kapitalist toplumda gerçekten bilinçli işçilerin. 
işçiler içinde azınlığı oluşturması gibi. Dolayısıyla geniş işçi kit
lelerine ancak bu bilinçli azınlığın önderlik edebileceğini ve on
ları kendi peşinden götürcbileceğini kabul etmek zorundayiZ . 
. . .  Eğer bu azın l ık gerçekten bilinçliyse. kitleleri peşinden götür
meyi başanyorsa. gündemdeki her soruna bir çözüm getirebili
yorsa. işte o. gerçek anlamda bir Partidir.8 [Yok eğer bu azııılık 

7. Bkz. Komiinisr Enrernasyonal'i11 Ilk Dön Kongresi. 1 9 1 9-1923. Librairie 'Progressis
ıe-Monl rcal . s .. 49 - Ç.N. 

R. Bkz. Lenin. <•Komünist Entcnıasyonal'in lkinci Kongresi 'nde Komünist Partisi'nin 
Rolii Üzerine Söy1ev. 23 Temmuz>• ( 1920). Toplu Eser/er. Cilı 3 1 .  Fr. has .. s. 242 -
ç.N. 

24 



iticiere önderlik etmeye, onlarla bağ kurmaya çalışmıyorsa, adı
na Parti de dense o bir Parti değil, bir hiçtir.] 

Ne var ki. iktidarın ele geçirilmesi için, komünist partisinin. işçi sı· 
nıfının çogunluğunu yanına alması gerekir. B unu sağlamak için ise. 
komünist partisi işçi hareketinin kuyruğuna takılmamalı, onun başına 
geçmelidir. B u  nedenle Parti'nin: işçi sınıfıyla ve sendika, kooperatİf, 
fabrika konseyi, parlamento ve Duma grupları, kadın işçi örgütleri, 
kültür ve eğitim örgütleri, gençlik federasyonları, proletarya iktidarı 
ele geçirdiğinde devlet organları olacak Sovyetler gibi bütün işçi sınıfı 
örgütleriyle sıkı bağları olmalıdır. Bu örgüt ve organlarda komünistler 
kendi gruplarını oluşturmalı ve bu gruplar aracılığıyla onları yönlen
dirmelidirler. Bolşevik Partisi ancak bu taktiği uygulayarak adı geçen 
örgütleri kazanmayı başarmıştır. 

,,sof , Komünizm, Bir Çocukluk Hastaliğı adlı eserinde Lenin, Par
ti'nin, «proletaryanın sınıf birliğinin en yüksek biçimi» olduğunu ve 
diğer proleter ve yarıproleter bütün örgüt biçimlerine yön vermesi ve 
onların mücadelesine faal olarak katılması gerektiğini söyler. 

Lenin'in sendika ve diğer işçi örgütlerinin sözüm ona 
«tarafsızlığına», parlamenter grubun "bağımsızlığına" kararlılıkla kar
şı çıkmasındaki neden de budur. Bu «larafsızlık» ve bu «bağımsızlık», 
gerçekte. burjuvaziye ve onun ajanlarına bağımlılığın en utanç verici 
şeklidir. 

Lenin, proletaryanın, kendi bağımsız siyasi partisi yoksa proletar
ya devrimini asla zaferle sonuçlandıramayacağını öğretti. İşçi sınıfının 
sermaye boyunduruğundan kurtuluş mücadelesi tarihinde çok önemli 
bir rol oynarnalarına rağmen. ne sendikalar ne de kooperatifler bu işi 
başaramazlar. Rusya proletaryası. kapitalistleri ve toprak sahiplerini 
alt edebildiyse, bunun biricik nedeni onun. güçlü bir Bolşevik Parti
si'ne sahip olmasıydı. Zaferlerini koruyabilmesi de gene bu Parti saye
sinde olmuştur. 

Lenin. komünist partisinin, yalnız proletarya diktatörlüğünün zafer 
kazanmasında değil, aynı zamanda bu zaferin korunması, diktatörlü
ğün sağlamlaştuılması ve geliştirilmesi için de bir araç olduğunu öğ
retmiştir. Parti, proletarya devrimi ordusunun kurmayıdır. Bu nedenle 
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Partinin örgütlenmesi, Partinin düşünce ve irade birligi. demirden di
siplini. Parti satlarının oportünist ve yabancı unsurlardan temizlenme
si özel bir önem taşımaktadır. 

Bolşevik Partisi iktidar partisi haline gelir gelmez yabancı unsurlar 
Parti'ye katılmaya başladılar. Bu ise. kızgın iç savaşın sona cnnesin
den sonra. yeni ekonomik siyasete geçiş döneminde ortaya çıkan özel
likle tehlikeli bir olguydu. Lenin. Parti satlarının temizlenmesi sorunu
nu ortaya attı ve eski Menşeviklerin yüzde 99'unun Parti'den ihraç 
edilmesini önerdi. Elbette bunu. kelimesi kelimesine anlamamak gere
kir. Lenin bunu söylerken, özellikle Ekim Devrimi zaferinden sonra 
Bolşevik Partisi'ne giren aydınları hedef alıyordu. Lenin. aydınların 
Bolşevik Partisi'ne bencil amaçlarla girip ginnedjklerini. beraberlerin
de birligi bozucu unsurlar ya da Bolşevik Partisi'ne yabancı egilimler 
getirip getinnediklerini anlamak için onlara özel bir dikkat gösterilme
sini önerdi .. Böyle kimseler acımadan Parti'den atılmalıdır. «Daha az, 
ama daha iyi», Lenin'in şiarı buydu. 

Parti Disiplini ve Partinin Birligi 

Bolşevik Partisi. devrimci Marksist çizgiden her türlü sapmaya 
karşı verilen uzlaşmaz mücadele içinde şekillenmiştir. Lenin fikir ay
rılıklarını asla gizlemezdi .  aman karışıklık çıkmasın. banş. birlik. be
raberlik korunsun diyerek bu ayrılıklan asla saklamadı: tersine. bütün 
sapmalara ve bütün hatalara karşı devrimci coşkuyla sonuna kadar 
mücadele etti. bölünmelerden korkınadı ve sadece Menşevik Tasfiye
cilerin degil.  aynı zamanda lafta devrimcilerin. Otzovistlerin. Ülıima
tomcuların. Tanrı yapıcıların da Partiden at ı lması konusunda bir an 
bocalamadı. Bununla beraber Lenin hiçbir zaman ille de bölünmeden 
yana olmamıştır. O. yolunu şaşırm ış yoldaşların devrimci Marksizm 
yoluna dönmeleri için ilkönce bütün imkanları kul lanırdı .  Ancak bu 
çabaları hiçbir olumlu sonuç vermezse. o zaman ilişkilerini kararlılık
la keserdi .  Birinci bölünmeden sonra. 1905 yılında Menşeviklcr dev
rimci kitlelerin baskısıyla kuvvetle sola kayarak. pratik devrimci mü
cadele içinde Bolşeviklerc yakınlaştıklannda bizzat Lenin birligi sa-

26 



vundu. Bunun sonucu. 1906 ilkbaharında Rusya Sosyaldemolcrnt Işçi 
Partisi'nin Dördüncü (Birlik) Kongresi toplandı. Menşevikler çogunlu
gu ele geçirdiler. Ama Lenin Parti'den aynlmadı. tam tersine Partiyi 
içinden kazanmak için mücadeleye koyuldu. Nitekim Rusya Sosyalde
mokrat Işçi Partisi'nin 1907 yılındaki Beşinci Kongresi'nde Bolşevik
ler çogunlugu elde etmeyi başardılar. Parti yönetimi Bolşeviklere geç
ti. Menşeviklerin Parti içinde bütünüyle örgütlü bir hizbi vardı. Daha 
ı 908'de. Menşeviklerin devrimci Parti'yi tasfiyeye yöneldikleri açıkça 
ortaya çıkmıştı. 

Lenin. Menşevikler aynı Parti içerisinde kendisine karşı cephe al
dıkları zaman, Parti ilkeleri ve Parti'nin birli�i konusunda nasıl dav
randı? Elbette Lenin. o zamanlar hizip mücadelesinin özgürce yürütül
mesi için m ücadele ediyor ve Merkez Komitesi kararlarını da kapsa
yan bir tartışma ve eleştiri özgürlügü talep ediyordu. Lenin. Menşevik 
Merkez Komitesi'ne karşı Parti örgütlerinin hakları için bütün gücüyle 
mücadele etti. Ama aynı zamanda. Lenin için Parti'nin demokratik 
merkeziyetçilik ilkeleri ve sıkı Parti disiplini birkaç istisnai durum dı
şında sarsılmazdı. Lenin. «Sosyaldemok.rasi Içindeki 'Kadetçilige' 
Karşı Mücadele ve Parti Disiplini»9 adlı makalesinde şöyle yazıyordu: 

. . .  Işçi partisi saflanndaki disiplinden neyi anladıgımızı, disipli
ne verdigirniz önemi birçok kez belirttik. Eylemde birlik, tartış
ma ve eleştiride ö:gür/iik: Işte biz disiplini böyle tanımlıyoruz. 
Öncü sınıfın demokratik partisine layık olan biricik disiplin de 
budur. lşçi sınıfının gücü örgütlenmesinde yatar. Kitlelerin örgü
tü yoksa. proletarya bir hiçtir: örgütlüyse de her şeydir. örgüt 
demek. eylem birl igi. bütün pratik çalışmada birlik demektir. 
Ama elbette her türlü davranış ve eylem. ancak proJetaryayı ge
riye degit ileriye dogru götürdügü. proletaryanın ideolojik birli
gini saglamlaştırdıgı . proJetaryayı zayıftatmak ve yozlaştırmak 
yerine onun düzeyini yükselttigi ölçüde deger kazanır. İdeolojik 
temeli olmayan bir örgüt. pratikte işçi sınıfım iktidardaki burju
vazinin zavallı bir uşagı durumuna düşüren bir saçmalıktır. Bu 
nedenle proletarya. tartışma ve eleştiri özgürlügünün bulunmadı-

9. Bkz. Lenin. Toplu Eser/cr, Cilı I I. Fr. bas .. s. 329-330 - ç.N. 
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ğı bir eylem birliğine izin veremez. Gene bu nedenle bilinçli i�

çi ler şunu asla unuımamalıdırlar: l lkelerin çiğnendiği öyle va
him duıuınlar olur ki. bütün örgütsel il işkilerin koparılınası bir 

görev haline gelebilir. 

Bütün bunlar. daha sonraları Bolşeviklerle Menşevikler arasında 
kesin bir bölümneye yol açt ı .  Ama 1 906-1907 yıllarında Lenin.  kesin 
bir bölünmenin henüz vakitsiz olduğu kanısındaydı ve haıta bu neden
Ic Mcnşeviklere t.aınan zaman oldukça cömert tavizler verdiği de ol

du: örneğin. Meıı�evik Merkez Komitesi'nin üzerinde ısrarla durduğu 

liberallerle i ttifak kunna ve I mparatorluk Duması'ndaki seçimlerde 

onlarla ortak liste çıkanna sorununda olduğu gibi. Lenin. liberallerle 
iııifaka kesinlikle karşıydı .  ama daha kötü bir şeyi önlemek için,  kısa 
bir süre önce toplanan Parti Konferansının yerel örgüilere tanıdığı. bu 
konuda kendi başlarına kar�u· verme hakkını savundu. Yukarıda da sö
zü edilen «Sosyaldemokrasi İçindeki 'Kadetç il iğe' Karşı Mücadele ve 

Part i Disiplini» adlı makalesinde şöyle yazıyordu: 

Partinin önünde iki platform vardır. Biri Konferansın on sekiz 

Mcnşevik ve B undcu dclcgesi tarafından sunulan. diğeri ise Bol
şevik. Polonyal ı ve Lctonyalı on dört dclcgeye ait olan platfonn. 

Yerel örgütlerin yetkili organları bunlardan birini seçmede. bu 
platfonnları değiştirmede ve tamamlamada ya da yeni platform

lar sunmada tamamen özgürdürlcr. Ancak yetkili organlar bir 

kez karara vardıktan sonra. biz biitiin Parti üyeleri . tek bir (1{/arıı 

gibi davranınz. Yani hclki de Odesalı bir Bolşevik. bir Bolşevik 

için iğrenç de olsa. oy sandığıııa bir Kadctin ismini taşıyan oy 
pusulasını aımak zorunda kalacak. bir Moskovalı Menşcvik ise 
Kadetlerc oy vermediği için yüreği yana yana yalnızca Sosyalde

mokral lara oy verecektir. ı o 

'O zamanlar Lenin. Menşeviklere karşı benzer bir strateji uygula

mak zorunda kalmışt ı .  Ama aynı zamanda Part i disiplinini de savunu-

10. Bkz. Lenin. Toplu Eser/cr. Cilt 1 1 . Fr. bas . . s. 332-333· ç. N. 
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ordu. Parti disiplini .  Bolşeviklcrin Mcnşeviklcrlc ilişkilerini kesin ola
rak koparnıaları ve özenikle de Bolşevik Partisi'nin iktidara gelmesiy
le birlikte cltıcttc daha da güçlendi. 

1 922 yılında Rusya Komünist Partisi'nin On B irinci Kongresi 
( Rusya Komünist Partisi'nin bu Kongresi Lenin'in şahsen katıldıgı son 
Kongre olmuştur) kapanış konuşmasında Lenin şöyle diyordu: 

600 bin kişilik ordumuzun (Part imizin). işçi sınıfının öncüsü ol
ması gcrckıigini ve ancak demir d isiplin sayesinde görevlerimi
zin üstesinden gelmiş oldugumuzu her zaman akılda tutmalıyız. 
En sıkı disiplini uygulamamızın ve onu korumamızın temel ko
şulu sadakattir: eski disiplin yöntemleri. eski disiplin nedenleri 
artık yıkılmıştır: biz faaliyctimizde düşünce ve bilincin en yük
sek düzeyini temel aldık. Bu ise. bize. bir temeli olan ve başka 
hiçbir devletin sahip olmadıgı kadar yüksek bir disiplini. kapita
list toplumdaki gibi z.ar zor ayakta duran bir disiplin le hiçbir or
tak yanı bulunmayan_ bir disiplini gerçekleştirme i mkanı sagla
mışıır. 

Lenin disiplin sorununa çok sık dcginir. Rusya Komünist Parti
si'nin başka hiçbir kitle partisinde görülmeyen bugünkü disiplinini ona 
borçluyuz. Rusya Komünist Part isi'nin düşmanları geçmişte birçok 
kez (Parti tartışmaları sırasında). Rusya Komünist Partisi'nin disiplini 
zayıflayacak ümidiyle pek keyillcnmişler. ancak her defasında Parti .  
sınavlardan daha da güçlenerek çıkmıştır. Bu disipl inin. geçmişte de. 
bugün de ana fikri şudur: Proletarya devriminin ve komünist partisinin 
çıkarları her şeyin üzerindedir. 

Ama böyle bir disiplinin :.;erçekten var olabilmesi için bülün Parti 
üyelerinin ıcınci sorunlarda aynı görüşü paylaşmalan zorunluydu. Bi
l iyoruz ki  -ilkönce Bolşevik grubunda. daha sonra da Bolşevik Parti 
si'nde- bu görüş birliğini yaratan ve onu yıkmaya çalışanlara karşı ka
rarlılıkla mücadele eden Lenin olmuştur. Lenin. Bolşevik Panisi için
de. Parti'nin kaçın ılmaz ol3rak zayıflamasına yol açan ve onun birliği 
ve Sovyet iktidarının egemenliği için bir ölüıp tclılikcsi oluşturan bü
tün grup ve hiziplcrin yeminli düşmanıydı. I 92 1 'de sendikalar ı artış-
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ması sırasında bir sapma onaya çıkugında Lenin, Rusya Komünist 
Partisi'nin Onuncu Kongresi'nde bu sapmanın kararlılıkla mahkum 
edilmesi için ısrar elli. Şöyle diyordu: «Biz ciddi zorluklar içinde mü
cadele eden bir Partiyiz. Birligin kalıcı olmasını istiyorsak söz konusu 
sapınayı mahkum etmeliyiz.» Ve Kongre bu sapınayı ezici çogunlukla 
mahkum eııi. Aynı zamanda Parti birligine ilişkin bir karar aldı. Le
nin'in destekledigi bu kararda hizipler ve gruplar kararlılıkla mahkum 
ediliyordu. 

Hizip ve gruplann yasaklanması demek, elbeıte tartışmalı sorunla
rın tartışılmasının ve Parti'nin yönetici organlannın faal iyetinin eleşti
ritmesinin yasaklandıgı anlamına gelmez. Tersine, her Parti üyesi ken
di hücresinde, Parti'nin genel toplantı, konferans ve kongrelerinde bu 
sorunlan tartışmak, Parti'nin yönetici organlannın faaliyetini eleştir
rnek ve kendi önerilcrini getirmek hakkına sahiptir. Öte yandan Rusya 
Komünist Partisi'nin On Üçüncü Konferansı'nda alınan kararda şöyle 
deniyor: «Parti içindeki tanışma özgürlügü asla Parti disiplinini sinsi
ce baltalama özgürlügü degildir. Parti Merkez Komitesi ve bütün yerel 
Parti merkezleri, Bolşevik disiplini sarsına girişimlerinin oldugu her 
yerde, bu disiplini sapasaglarn ayakta tutmak için derhal en sert ön
lemleri almakla yükümlüdürler.» 

Böylelikle, tartışma özgürlügünün Parti disiplinini çignemc özgür
lügüne dönüştürülmesi cezasız kalmayacaktır. 

Lenin Onuncu Kongrede şöyle demişti: «Biz bir tanışma kulübü 
degiliz. Elbeıte belli konuları işleyen cilt cilt eserler yayımiayabiliriz 
ve yayımlayacagız, ancak her şeyden önce en zor koşullarda mücadele 
etmek zorundayız ve bu nedenle tck vücut halinde birleşmemiz gere
kiyor.>> 

Tartışmalı sorunlar ancak karardan önce tartışılır. Paninin yönetici 
organı, konferanslar ya da kongreler bir karar aldı mı. artık şu ya da 
bu Parti üyesi ya da bütünüyle bir Parti örgütü aynı görüşü paylaşma
salar da bu kararı titizlikle uygulamak durumundadırlar: azınlıgın ço
gunluga kesinkes tabi olma<>ı söz konusudur. Lenin'in Parti içinde uy
guladıgı disiplinin temel ilkesi budur. 
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Lenin'in Vasiyeti 

«Daha az. ama daha iyi ! »  Bu şiar, Komünist Enternasyonal'in bü
tün kesimlerine Lenin'in vasiyetidir. Her yerde. Bolşevik Partisi gibi 
kitlelerle iyice kaynaşmış proletarya partileri yaratmak gerekir. Her 
yerde. Partiyi akla gelen en zor koşullarda bile demokratik merkezi
yetçilik temelinde -yönetebilccek. saglarn bir ana çekirdek yaratmak 
gerekir. 

Lenin şöyle diyordu: 

Günümüzün kızgın iç savaş koşullannda bir komünist partisi. 
ancak mümkün olan en merkezi şekilde örgütlüyse, Paı1i içinde 
askeri disipline benzer dem irden bir disiplin hakimse ve geniş 
yelkilere sahip. manevi saygınlıgı olan. üyelerinin tam güvenini 
kazanmış güçlü bir merkezi organ varsa görevini yerine getirebi
lir) ı 

Parti'nin işçi kitleleriyle sımsıkı baglar kurması zorunludur. B una 
ulaşmak için Parti. fabrika hücreleri temelinde inşa edilmelidir. Bütün 
Parti üyelerinin faal. örgütlerin bagımsız, gerçek Marksist çizgiden 
her türlü sapmaya karşı mücadelenin de uzlaşmaz olması gereklidir. 
Ve nihayet Bolşevik örgütün temel ilkelerine baglı kalmalda birlikte 
durum degişikliklerine hızla ayak uydurabitecek esnek bir örgüt ge
reklidir. Işte Lenin, 1 922 yılı sonunda Dördüncü Kongrede verdigi 
söylevde Komünist Enıemasyonal'in bütün kesimlerine böyle vasiyet 
ediyordu. Komünist Entemasyonal'in bütün kesimlerine düşen görev. 
bu vasiyeti mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşıirmektir. 

Komünist Entemasyonal 
Yürütme Komitesi 
örgütlenme Bürosu Başkanı 

1 1. Bkz. Lenin. «Komünist Enternasyonal' e Kabul Koşulları», Toplu Esekler. Cilt 3 1 .  
Fr. ba<., s .  2 1 4  -Ç.N. 
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PROPAGANDA VE AJITASYON ÜZER INE 

1 897 

... Rusya Sosyaldemokratlarının sosyalist faaliyetleri. bilimsel sos
yalizmin ögretilerinin propaganda yoluyla yayılmasından. yani bu
günkü toplumsal ve ekonomik sistem hakkında. bu sistemin temel i ve 
gelişmesi hakkında. Rusya toplumunun farklı smıflan ve bu sınıfların 
birbirleriyle olan karşıl ıklı  ilişkileri. birbirleriyle olan mücadeleleri. iş
çi sınıfınııı bu mücadeledeki rolü ve işçi sımfının çöken ve yükselen 
sınıflam ve kapitalizmin geçmişi ve gelecegine karşı tutumu. uluslara
rası Sosyald�mokrasinin ve Rusya işçi sınıfının tarihi görevi hakkın
da, işçiler arasında dogru bir kavrayışın yayılmasından oluşur. Rus
ya'nın bugün içinde hulundugu siyasi koşullar ve işçi kitlelerinin bu
günkü gelişme düzeyi. işçiler arasmda yapılacak propaganda çalış�a
sına sıkı sıkıya baglı olan ajitasyon çalışmasını dogaı olarak önplana 
çıkarmaktadır. Işçiler arasında ajitasyon yapmak. S osyaldemokratla
rm. işçi sınıfının bütün kendiliğinden mücadelelerine ve işçilerle kapi
talistler arasında işgünü. ücret ler. çalışma koşulları vb. konusunda pat
lak veren bütün çaiışmalara katılınaları anlamına gelir. Görevimi:; fa
aliyetlerimizi işçilerin hayatının bütün günlük sorunlarıyla birleştir
mek. bu sorunların üstesinden gelebilmelerinde işçi lere destek olmak. 
onların dikkatini en agı r  haksız lıklara çekmek. işçilerin patronlara kar
şı taleplerini daha somut ve amaca en uygun biçimde ifade etmelerine 
yardımcı olmak. işçiler arasında dayanı�ma bilincini ve dünya prole
tarya ordusunun bir parçası olan birleşik bir işçi sııııfı olarak R usya iş
çi lerinde. çıkarbrının ve davalarının bir olduğu bilincini geliştirmek
tir. Işçiler arasında eğitim çevreleri örgütlenmesi. bu çevrelerle merke-
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zi Sosyaldemokrat grup arasında düzenli gizli ilişkinin saAianması. iş
çi yayınlannın basılıp dagıtılması. işçi hareketlerinin bütün merkezle
rinde bir rapor verme sisteminin örgütlenmesi, ajitasyon amacıyla bil
diri ve çagnlann basılıp dagıtılması ve tecrübeli bir ajitatör kadrosu
nun yetiştirilmesi: genel hatlanyla, Rusya Sosyaldemokrasinin sosya
list faaliyetinin alacagı biçimler bunlardır. 

[ . . .  ] 

Bu yazı. 1 897'de Rusya 
Sosya/denwkrat/armm Gö

revleri adlı broşürde yayım
lanmıştır. 

Toplu Eser/er, Cilt 2 
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N
,
EREDEN B AŞLAMALI? 

Mayıs 1 90 1  

Son yıllarda R usya Sasyaldemokratlarının karşısına çıkan «Ne 

yapmalı?» sorunu özel bir önem taşıyor. Bu sorun. (80'lerin sonlarında 
ve 90'Iarın başlarmda oldugu gibi) hangi yolu seçmemiz gcrektigi so
runu degi l .  bil inen yolda hangi pratik adımları atmamız gcrcktigi ve 
bu adımları nasıl atacagımız sorunudur. Bu  da. pmtik çalışmanın sistc
mi ve planı sorunudur. Ve kabul edilmelidir ki. pratik faaliyetıc bulu
nan bir parti için tenıci bir sorun olan . mücadelenin nitcl igi ve yön
tenıleri sorununu henüz çözmüş degiliz: bu durum da hfılfı. ortaya 
acıklı bir ideolojik tutarsızlık ve yalpalama ç ıkaran c iddi görüş ayrılık
Iarına yol açmaktadır. B ir yandan. henüz yok olmamış bulunan 
<< Ekonomist ,, ! akını . siyasi örgütlenme ve ajitasyon çalışmalarını des
teklemeye ve daral tmaya çabalıyor. Öte yandan. ilkesiz eklcktizm 
(seçmecilik) kafasını yeniden uzat ıyor. her yeni «akım»ı takli t  ediyor 
ve acil talepleri. bir bütün olarak hareketin temel görevlerinden ve sü
rekl i  ihtiyaçlarından ayırt edemiyor. Bildigirniz gibi. bu adım Raboçe
ye Dyelo 'da2 yerine oturdu. Bu gazetenin. «Tarihi Bir Dönemeç» 

1. Ekononıist-Ekonomoıı, 19. yüzyıl sonlan ve 20. yılzyıl başlannda Rusya Sosyalde
mokral harekeıi içinde oportünisı bir akını. uluslararası oportüniwıin Rusya'daki bi r 
ıürüydü. Ekonomisılerin sözcüleri. Rusya'da Rcıhoçaycı Mi.ıl (Işçi Diişiinccsil ( 1 897-
1 902 ). yurtdışında da Rahoçcyc Dyclo (/şçt Dcmm ) gazeıeieri ( 1 899- 1 902 ) idi. Eko
noıııisıler. s iyasi mücadelenin l iberal burjuvaziye bınıkılmasını savunarak. işçi sınıfı
nın kendisini. daha yüksek ücr<'l .  daha iyi çalışma koşullan vb. uğrunda ekonomik 
mücadeleyle sın ı rlamasını isıiyorlardı. Işçi sınıfı partisinin önder rolü 0}11anıasına 
karşıydılar. Partinin giircvlerinin sadeec lıarekeı in kendiliğ inden seyrini izlemek ve 
gelişmeleri saplanıak olması gerekliğiııi ileri sürüyorlardı. Ekonomizıııin ıdılikcsi. 
işçi sınıfını sınıfsal devrim yolundan sapıırınasında ve onu burjuvazinin siyasi bir 
uzanı ıs ı  haline gcıinııes inde yaııyordu. Ekononıızme karşı mücadelede Lenin'in fsk
rcı 'sı tıı:iyük rol oynadı .  Ekonomiznıe öldüıikü darbe. Lenin ı arafından Ne Yapmcılt 1 
adlı kiıapıa indirildi. 

2. Raboçcyc Drc/o: Yurtdışındaki Ru,ya Sosyaldcnıokraılaı Birliği !arafından ı.lüt.<'nsiz 
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(«Li stok" Raboçeye Dyelo, Sayı 6)3 gibi şatafaUı bir başlıK altında şa
ıafatlı bir makalede sun�ugu en son «program» açıklaması, bizim ya
kıştırdıgımız niteliği özel bir önemle ortaya koyuyor. Daha düne kadar 
«Ekonomizm»le tlört ediliyor. Raboçaya Misl'in4 kesinlikle mahkum 
edilmesi karşısında ötkcye kapılınıyor ve Plehanov'un istibdada karşı 
mücadele sorununu koyuşu yumu-şatılıyordu. Oysa bugün Liebk
necht'in sözleri aktarılıyor: «Eger koşullar yinni dört saat içinde degi
şirse, takliğin de yirmi dört saat içinde degiştirilmesi gerekir.» Dolay
sız saldırıya geçmek ve istibdadı yerle bir etmek için bir «güçlü savaş 
örgütü»nden: «kitleler arasında geniş çapta devrimci siyasi ajitas
yon»dan (gerek devrimci. gerekse siyasi bakımdan artık ne kadar da 
faaliz!) :  «sokak protestoları için ardı arası kesilmeyen çallfılar»dan: 
«siyasi niteliği belirgin (aynen!) sokak gösterileri»nden söz edilip du
ruyor ve bu böylece sürüp gidiyor. 

lskra'nın5 birinci sayısında ortaya koydugumuz ve fıedefı . sadece 
birbirinden kopuk grupları kazanmak degil, aynı zamanda dogrudan 
dogruya istibdadın kalesini yerle bir etmek olan güçlü ve iyi örgütlen
miş bir partinin kurulması çağrısında bulunan programı. Raboçeye 
D yelo'nun · böylesine çabuk kavraması karşısında belki de kendimizi 

aralıklarla çıkanlan yayın organı. ı 899 Nisan'ından 1 902 Şubaı"ına kadar Cenevre'de 
yayınılandı. On iki sayı çıkıı. Bu gazete Ekonomisılerin yurtdışındaki merkeziydi. 
lskra "nın bir parti kurma planına kar�ı açık bir mücadele yürüııü. sendikalisı bir siya
set izlenmesi için çağnda bulundu ve köylülüğün devrimci nileliklerini inkar etti. 

3. <<Listok» Rabot;eye Dyelo: (Raboçeye Dyelo'nun Eki), 1900 Hazinın'ından 1901 Tem
muz'una kadar Cenevre'de yayınılandı. Toplanı sekiz sayı çık ı ı. 

4. Raboça.'•a Mis/: Ekonomisılerin sözcülüğünü yaparak 1 897 Ekim'inden Aralık 
ı 1J02'ye kadar yayınılandı. Toplanı on alı ı sayı çıkıı. 

5 . /skra (Kı l'ılcım): ı900 yıl ında Lenin !arafından çıkanlan büıün Rusya çapında ilk illc
ııal Marksisı gazele. lşçi sın ıfı nın örgüılenmesinde beli rleyici bir rol oynadı. 
!skra'ııın ilk sayısı 1 900 Aralık'ında Leipzig'de yayınılandı. Daha sonraki sayılan 
Münih. Londra ve Cenevre'de basıldı . 
lskra'nııı yazıku rulu. V.t. Lenin. G.V. Plehanov. Y.O. Martov. P.B. Aksclrod. A.N. 
Poıresov ve V.l. Zasuliç'ıen nıeyd.u1a geliyordu. Aslında. Lenin gazetenin başyazan 
ve yöncıicisiydi. /Jkra . Partı kadrol annın toplantı ve eğiıinı merkezi oldu. Lenin'in 
inisiyaıifi ve doğrudan doğruya katılmasıyla lskra yazıkurulu. bir Parti progran1ı 
ıaslağı hazırladı ve 1 903 Temmuz-Ağustos aylannda !oplanan Rusya Sosyaldemok
ral İşçi Partisi 'nin İkinci Kongresi'nin hazırlıklarını yapıı. Bu Kongre. Rusya'da gcr
Çt'klen devrimci. Marksisı  bir partinin temelini atlı. Ama kongreden hemen sonra 
Menşevikler lskm'nın denelimini ele geçirdiler. 52. sayısından iıibarcn gazele dev
rimci Marksizmin organı olmaklan çıkıı .. Lenin; eski devrimci gazeleden (52. sayıya 
kadar) ayırt elmek için ona yeni. oporıünist lskra adını verdi. 
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mutlu sayabilirdik; ama bu kişilerin belli bir görüş açısından yoksun 
oluşu mutlulugumuzu gölgeliyor. 

Hiç kuşku yok ki, Raboçeye Dyelo Liebknecht'in adını boş yere 
kullanıyor. Özel bir soruna ilişkin olarak ajitasyon taktigi ya da Parti 
örgütlenmesinin belli bir aynntısına ilişkin olarak taktik. yirmi dört sa
at içinde degiştirilebilir; ama ancak hiçbir i lkeden nasibini almamış 
kimseler. kitleler arasında bir mücadele ve siyasi ajitasyon örgütünün 
-genellikle. sürekli ve mutlak- gerekliligi konusundaki görüşlerini yir
mi dört saatte ya da bu durumda yirmi dört ayda degiştirebilirler. Ko
şullann degişmiş ve dönemlerin farklı oluşuna sanlmak saçmadır: bir 
mücadele örgütünün inşası ve siyasi ajitasyonunun yürütülmesi. 
«durgun. banşçı» her koşulda ve «devrimci ruhun zayıflaması» ne ka
dar belirgin olursa olsun. her dönemde esasbr. Üstelik böyle dönem
lerde ve böyle koşullarda bu tür çalışma özellikle gereklidir, çünkü 
patlama ve taşma zamanlannda örgütün kurulması çok geç olacaktır. 
Parti bir anda faaliyete geçebilmek için hazır durumda olmalıdır. 
«Yirmi dört saat içinde taktigi degiştirin! »  Ama taktigin degiştirilmesi 
için önt:e ortada bir taktigin bulunması gerekir. Siyasi mücadeleyi her 
durumda ve her koşulda yürütebilecek güçlü bir örgüt olmadan. sag
lam ilkelerin aydınlaıııgı ve kararlılıkla uygulanan sistemli eylem pla
nı diye b.ir şey söz konusu olamaz: çünkü taktik denince akla gelen bu
dur. Sorunu gerçekten bir gözden geçirelim: Bugün bize, şu «tarihi 
an»ın Partimizi «yepyeni» bir sorunla. terör sorunuyla karşı karşıya 
bıraktıgı söyleniyor. Düne kadar «yepyeni» sorun. siyasi örgütlenme 
ve ajitasyondu: bugün ise terör. l ikelerini böylesine açıkça unutmuş 
kişilerin taktikle köklü bir degişiktigi savunduklarını işitmek biraz tu
haf de git mi? 

Bereket. Raboçeye Dye/o yanılıyor. Terör sorunu hiç de yeni bir 
sorun degildir: Rusya Sosyaldemokrasisinin bu konuyla ilgili ortaya 
konulmuş görüşlerini kısaca hatırlamak yeter. 

Biz. il�e olarak. terörü hiçbir zaman reddetmedik ve edemeyiz de. 
Terör. savaşın belli bir anında. birliklerin belli bir durumunda ve belli 
koşullarda son derece uygun ve hatta zorunlu olabilecek. askeri eylem 
biçimlerinden biridir. Ama asıl önemli olan. bugün için terörün asla 
savaş meydanındaki ordu için bir harekat olarak degii. tüm mücadele 
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sistemiyle sıkı sıkıya baAıntılı ve bütünleşmiş bir harekat olarak. de�il. 
hiçbir orduyla bagınusı olmayan zaman zaman yapılacak. bagımsız bir 
saldın biçimi olarak önerilmiş olmasıdır. Aslında, merkezi bir devrim
ci örgüt olmadan ve yerel devrimci örgütler ı.ayıfken, terörün olup 
olacagı da budur. Dolayısıyla biz, var olan koşullarda bu mücadele 
aracının 1.amansız ve elverişsiz oldugunu. en faal savaşçıları gerçek 
görevlerinde'n, bir bütün olarak hareketin çılaırları açısından en önemli 
olan görevden saptıracagını ve hükümetin degil, devrimin güçlerini 
dagııacagını üzerine basa basa belirtiyoruz. Son olayları bir hatırlaya
lım. Devrimciler. bir önderler ve örgütleyiciler kurmayından yoksun
ken. işçi kitlelerinin ve şehirlerdeki·«sıradan halk»ın mücadelede ileri 
atıldıgını gözlerimizle gördük. Bu koşullarda. en ablgan devrimciler 
teröre başvururken. ciddi olarak güven duyulabilecek tek şey olan sa
vaş müfrezelerinin zayıf düşmesi tehlikesi yok mudur? Huzursuzluk 
duyan, protestolarda bulunan. dagınık olan ve dagınık oldukJan için 
de güçsüz olan kitleler ile devrimci örgütler arasındaki bagın kopma 
tehlikesi yok mudur? Oysa başanmızın biricik güvencesi bu bagdır. 
Gözü pek bireysel darbelerin önem ini inkar edecek degiliz, ama günü
müzde onca insanın bu yönde güçlü bir egilim gösterdigi bir zamanda, 
terör düşüncesiyle kendinden geçmeye karşı. terörü esas ve temel mü
cadele aracı olarak gönneye karşı kararlı bir uyarıda bulunmak görevi
mizdir. Terör hiçbir zaman düzenli bir askeri harekat olamaz; olsa ol
sa. belirleyici bir saldında kullanılan yöntemlerden biri olarak hizmet 
edebilir. Ama şu anda böyle bir belirleyici saldırı için çagrı yayıniaya
bilir nıiyi:? Raboçeye Dyelo muhtemelen yayınlayabilecegimizi düşü
nüyor ve en azından şöyle haykınyor: «Saldın birlikleri kurun !» Ama 
bu da gene, mantıktan çok coşkuya dayanıyor. B izim askeri kuvvetle
rimizin ana gövdesi. gönüllülerden ve isyancılardan meydana gelmek
tedir. Biz sadece birkaç küçük düzenli birlige sahibiz, üstelik bunlar 
harekete geçirilmiş bile degildir;· bunların hem birbirleriyle bagıntıları 
yoktur. hem de saldın birligini bir yana bırakalım. herhangi bir birlik 
olacak şekilde bile egitilmiş degillerdir. Bütün bunlar göz önüne alın
dıgında. mücadelemizin genel koşullarını degerlcndirebilen ve olayla
rın tarihi akışı içindeki her «dönemeç»te bu koşuları hesaba katabilen 
bir kimse için. şu anda slogaııımızın «saldınya geçin» olamayacagı. 
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«düşman kalesini kuşatın>> olması gerektigi açıktır. Başka bir deyişle. 
Partimizin acil görevi. hemen şimdi girişilecek bir saldın için e ldeki 
bütün güçleri toplamak değil, bütün güçleri birleştirebilecek ve hare
kete lafta değil, fiiliyatta rehberlik edebilecek bir devrimci örgütün ku
rulması için çağnda bulunmaktır. Bu örgüt. her protesto hareketini ve 
her patlayışı her zaman desteklemeye hazır ve bunu, belirleyici müca
dele için uygun savaş kuvvetlerinin inşasında ve saglamlaştırılmasın
da kullanacak bir örgüt olmalıdır. 

Şubat ve Mart olaylarından6 çıkanlan dersler öylesine etkileyici 
oldu ki. şimdilik bu sonuç konusunda ilkede bir anlaşmazlık çıkacağa 
benzemiyor. Ne var ki. şu anda sorunun ilke olarak çözümüne değil. 
pratik bir çözümüne ihtiyacımız var. Sadece ihtiyaç duyulan örgütün 
n iteligini ve kesin amacını açıkça kavramakla kalmamalı, aynı zaman
da örgüt için kesin bir plan hazırlamalıyız: böylece örgütün kuruluşu 
bütün yönleriyle ele alınmış olacaktır. Sorunun ihmale gelmez önemi 
karşısında. biz kendi payımıza. şimdi hasıma hazırlanan bir broşürde 
bir plan taslagını daha aynntılı bir şekilde geliştirmek üzere yoldaşlara 
sunuyoruz.7 

Kanı mızca. faaliyetlerimizin hareket noktası. istenilen örgütün ku
rulması yolundaki ilk adım ya da izleııdigi takdirde bu örgütü düzgün 
bir şekilde geliştirmemizi, derinleştirmemizi ve yaygınlaşt ırmam ızı 
sağlayacak olan ana yol. bütün Rusya çapında bir siyasi gazetenin çı
karılması olmalıdır. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey bir gazetedir: ga
zete olmadan. Sosyaldemokrasinin hem genel olarak başlıca ve sürekl i 

6. Burada. 1 90 1  Şubat-Mart aylarında Sı. l'etersbuıg. Moskova. Kiev. Harkov. Kazan. 
Yaroslavl .  Varşova. Beloslok. Tomsk. Odesa ve Rusya'nın diğer şehirlerinde mey
ilana gelen işçi ve öğrencilerin devrimci kitle eylemleri.  s iyasi gösteriler. mitingler 
ve grevlcr kastediliyor. 19(!0- 1 901 öğretim yıl ında meydana gelen öğrcnc:i harckcı i .  
akademik ı aleplerden kaynaklandı v e  sonunda isıibdadın gerici siyasetine karşı dev
rimci siya.< i  eylem niteliğini aldı. En ileri işçiler tarafınd.�n desteklendi w Ru sya ınp
luııı\lnun bütün kesimlerinde yan kı uy<�ntlır.J ı .  I 901 Şubaı ve Mart ayların.J:ıki göste
ri ve grcvlerc yol açan ilk olay. Kicv Universitesi'n.Jen 1 83 öğrencinin bir siyasi öğ
renci mi l ingine katıldıklan gerekçesiyle askere alınmalarıydı. Hükümet . dc\·rinıci 
eylemiere katılanlara vahşi ce saldırdı. 4 ( 1 7 )  Mart 1 90J '.Je Sı. Peı�rsburg .Jaki Kazan 
Kaıedralinin önündeki mcydanda yapılan gösteri yürüyüşüne katılanlara brıı girişi
len misi lleme özellikle şid.Jeı l i  oldu, ama 1 90 1  Şubat-Mart olayları. Rusya'd.3 dev
rim dalgasının yükselmekle olduğunu gösterdi. İşçilerin harekete siyasi •k•garılarla 
ka:ılnıalan çok biiyük önem !aşıyordu. 

7.  Lenin'in Ne Yapmalı ? llarekeıinıizin Canalıcı Sonuı/arı adlı kitabına dfiinil iyor. Bu 
kitap ilk kez. 1902 Maı1'ında Stutıgart'ıa Dietz Yayınevi taraf ından yayımlandı. 
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görevi , hem de halkın en geniş kesimleri arasında siyasete ve sosyaliz
min sorunlanna duyulan ilginin yükseldigi bir sırada içinde bulundu
gumuz anm ihmale gelmez görevi olan ilkeli, sistemli ve çokyönlü 
propaganda ve ajitasyonu yürütemeyiz. Bireysel eylemler. yerel bildi
riler. broşürler vb. biçimindeki dagınık ajitasyonu. ancak sürekli bir 
yayının yardımıyla yürütebilecek genelleştirilmiş ve sistemli bir ajitas
yonla güçlendirme ihtiyacı, hiçbir zaman bugünkü kadar şiddetli bir 
şekilde hissedilmemiştir. Hiç abartmasız diyebiliriz ki, bir gazetenin 
sık ve düzenli olarak basıtması (ve dagıtılması), militan faaliyetlerimi
zin bu önde gelen ve en temel kesiminin ne kadar iyi inşa edildiginin 
kesin bir ölçütü olabilir. Aynca, gazetemiz bütün Rusya çapında ol
malıdır. Yayın yoluyla halkı ve hükümeti etkilemek için çabalarımızı 
birleştirmede başarısızlıga ugradıgımız takdirde ve başarısızlıga uğra
dığımız sürece, halkı ve hükümeti daha karmaşık, daha çetin, ama ay
nı zamanda daha belirleyici etkileme yollarını birleştirmeyi düşünmek 
hayaleilik olur. Hareketimiz, bölünüp parçalanma yüzünden, Sosyal
demokratların büyük bir çogunluğunun bakış açısını ve faaliyet alanı
nı daraltan ve gizlilik ve uyanıklıgı korumadaki usıatıgını köreiten bü
tünüyle yerel çalışmaya gömülüp kalma yüzünden. pratik ve örgütsel 
bakımdan olduğu kadar. öncelikle ideoloj ik bakımdan da zarar gör
mektedir. lşıe tam bu bölünüp parçalanma durumunda. yukanda sözü 
edilen tutarsızlık ve boc.:lamaların en derin köklerini araşıırmak ge
rekmektedir. Bu zaafın ortadan kaldırılması ve tek tek yerel hareketle· 
rin bütün Rusya çapında tek bir harekete dönüştürülmesi yolunda atı
lacak ilk adım. bütün Rusya çapında bir gazetenin çıkanlması olmalı
dır. Sonuç olarak. kesinlikle bir siyasi gazeteye ihtiyacımız vardır. Bir 
siyasi organ olmadan. günümüz Avrupası'nda gerçekten siyasi denebi
lecek bir siyasi hareket düşün ülemez. Böyle bir gazete olmadan. siyasi 
huzursuzluk duyan ve protestoda bulunan bütün uns;.ırları bir araya ge
tirme ve böylece proletaryanın  devrimc i hareketini canlandırma göre
vimizi asla yerine getiremeyiz. Biz ilk adımı aııık. işçi sınıfı ara<>ında 
fabrikalarla ilgili «ekonom ik» teşhirler için güçlü bir istek yaraıtık; 
şimdi de ikinci adımı atmalı ve halkın bütün kesimlerinde siyasi teşhir 
için bütünüyle siyasi bilince dayalı güçlü bir istek yaratmalıy!z. Siyasi 
teşhirin scsinin bugün içi n  zayıf. ürkek ve seyrek çık;ııas: �arşıs:�da 
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cesaretimiz kırılmamalıdır. Bunun nedeni, polisin zorbalıgına bütü
nüyle boyun eğilmiş olunması degildir: bu teşhirleri yap�bilecek ve 
yapmaya hazır olanların konuşacaklan bir kürsüleri yoktur, isıekli ve 
yüreklendirici dinleyicileri yoktur. «her şeye kadir» Rus hükümeline 
karşı şikayetler yöncltirken. bunun yankı bulacagı gücü halk arasmda 
hiçbir yerde görememektedirler. Ama bugün bütün bunlar hızla degiş
mekledir. Böyle bir güç vardır. B u  güç, sadece siyasi mücadele çagn
lannı dinlemeye ve desteklemeye degil, aynı zamanda cesaretle sava
şa katılmaya da hazır oldugunu göstermiş bulunan devrimci proletar
yadır. B ugün Çarlık hükümetini ülke çapında teşhir edecek bir kürsü 
saglamak durumundayız ve bunu yapmak görevimizdir. Bu kürsü, 
Sosyaldemokrat bir gazete olmalıdır. Rusya toplumunun diger sınıf ve 
kesimlerinden ayn olarak. Rusya işçi sınıfı. siyasi bilgiye karşı sürekl i  
bir ilgi göstermekte v e  il legal yayın için (sadece yogun huzursuzluk 
dönemlerinde degil) sürekli ve yaygın bir talepte bulunmaktadır. Böy
le bir kitle talebi var oldugunda. tecrübeli devrimci önderlerin yetişti
rilmesine başlandıgında ve işçi sınıfının yogunlaşması. onu büyük şe
hirlerdeki işçi sınıfı mahaUelerinde ve fabrikaların bir arada bulundu
ğu yerlerde gerçekten hakim duruma geıirdiginde. artık proletarya için 
bir siyasi gazete çıkannak son derece uygundur. Proletarya aracılığıy
la gazete şehir küçük burjuvazisine. köylük bölgelerdeki zanaatkarlara 
ve köylülcre ulaşacak ve böylelikle halkın gerçek siyasi gazetesi hali
ne gelecektir. 

Ne var ki. bir gazetenin rolü, yalnızca fikirterin yayılması. siyasi 
egitim ve siyasi mütteliklerin kazanılmasıyla sınırlı değildir. Bir gaze
te sadece kolektif bir propagandacı ve kolektif bir ajitatör değil. aynı 
zamanda kolektif bir örgütleyicidir. Bu bakımdan. gazete. inşa halin
deki bir binanın çevresine kurulan iskeleye benzetilebilir: bu iskele. 
yapının sınırlannı bel irler. inşaat işçileri arasındaki bağiantıyı kolay
laştırır ve böylelikle onların yapılacak işleri bölüşmelerini ve örgütlü 
çalışmalarından çıkardıkları ortak sonu-;ları görmelerini saglar. Gazc
tenin yardımı ve aracılığıyla sadece yl . e l  faaliyetlere deği l. aynı za
ıpaııda düzenli genel r.tlışmaya da girişecek kalıcı bir örgüt doğal ola
rak şekiilenecek ve bu örgüt üyelerini siyasi olayları dikkatle izieyebi
lecek şekilde yetiştirecek. bu olayiann halkın çeşitli kesimleri üzerin-
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deki etkisini ve önemini de�erlendirecek ve devrimci partinin bu olay
ları etkileyebilmesi için etkili yollan geliştirecektir. Sadece gazetenin 
düzenli olarak çogaltılması ve dagıtımının sürekli olarak geliştirilmesi 
gibi teknik bir görev bile. tek bir ortak partinin bir yerel temsilciler 
agını gerektirecektir: bu temsilciler birbirleriyle sürekli ilişki içinde 
olacaklar. olayların genel durumundan haberdar olacaklar, bütün Rus
ya çapında çalışmada kendilerine düşen aynntılı görevleri yerine getir
meye çalışacaklar ve çeşitli devrimci eylemlerin örgütlenmesinde ken
di güçlerini sınayacaklardır. Bu temsilciler agı•, tam geregini duydu
gumuz türden bir örgütün. yani bütün ülkeyi kucaklayacak kadar yay
gın: kesin ve ayrıntılı bir işbölümünü gerçekleştirebilecek ölçüde ge
niş ve çokyönlü: kendi çalışmasını her koşulda, bütün «ani 
dönemeçler>>de ve her beklenmedik durumda düzenli olarak yürütebi
lecek kadar serinkanlı: bir yandan, düşman bütün kuvvetlerini tek bir 
noktada topladıgında güçlü düşmana karşı açık savaşa girişrnekten ka
çınabilecek, öte yandan da. düşmanın acemiliginden yararlanabilecek 
ve ona en beklemedigi zamaneta ve yerde saidırabilecek kadar esnek 
bir örgütün iskeletini oluşturacaktır. Bugün büyük şehirlerin sokakla
nndaki ögrenci gösterilerini desteklemek gibi nispeten kolay bir gö
revle karşı karşıyayız; ama belki de yarın. sözgelimi belli bir yöredeki 
bir işsizler hareketini desteklemek. ertesi gün, bir köylü ayaklanmasın
da devrimci bir rol oynamak üzere görevimizin başında bulunmak gibi 
daha güç bir görevle karşı karşıya kalabiliriz. Bugün, hükümetin 
Zemstvo'ya8 karşı açtıgı kampanyadan dogan gergin siyasi ortamdan 
yararlanmak zorundayız: ama yarın. gemi azı ya alan bir Çarlık başıbo
zuguna karşı halkın öfkesini desteklemek ve bu çarlık başıbozuguna 
bir ders verilmesine ve onun açıkça geri çekilmeye zorlanmasına boy-

• Kuşkusu7 bu ıenısilcilerin ancak Partimizin yerel komiteleriyle (gruplarla. eğilim çev
releriyle) en yakın ilişki içinde başanlı bir şekilde çalışabilecekleri açıktır. Genel ola
rak. tasarladığımız tüm plan. elbeııe ancak Parti'yi defalarca birleştiınıeye çalışmış 
olan ve bu birleşıimıeyi bugün değilse yann. şu yoldan değilse bu yoldan başaraca
ğından emin olduğumuz komiıclerin en aktif desteği sayesinde gerçekleşıirilebilir. 

8. Zemstı·o'lar: Soylulann elindeki yerel özyönetim organlan. 1 864 yılında Çarlık Rus
yası'nın merkezi illerinde kurulmuş! ardı . Yetkileri sadece yerel ekonomik sorunlarla 
(hasıanelerin işleıilıııesi, yol yapımı, isıaıisıik. sigorta) kısıılıydı ve valilerin ve İçiş
leri Bakanlığı'nın denetimi ahındaydılar. Valiler ve İçişleri Bakanlığı. hükümet in 
onayl:uııadığı Zemsıvo kararlannın yürürlüğe gimıesini engelleme yetkisine salıipıi. 
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katlar. suçlama gösterileri vb. gibi yollarla yardımcı olmak zorunda 
kalabiliriz. Sava:Ja bu ölçüde hazırlıklı olmak, ancak düzenli birlikle
rin sürekli faaliyetiyle saglanabilir. Eger ortak bir gazete çıkannak 
için güçlerimizi birleştirirsek. bu çalışma. sadece en yetenekli propa
gandacılan degil, aynı zamanda belirleyici mücadele sloganını tam za
manında atabilen ve o mücadelede önderhgi ele geçirebilen en yete
nekli örgütleyicileri ve en yetenekli siyasi parti önderlerini de yetişti
recek ve ortaya çıkaracaktır. 

Son olarak. dogabilecek bir yanlış anlamayı önlemek için birkaç 
söz daha edelim .  Durmadan sistemli ve planlı hazırlıktan söz etıik: 
ama amacımız asla. istibdadın ancak düzenli bir kuşatmayla ya da ör
gütlü bir saldınyla yıkılabilecegini ima etmek de�ildir. Böyle bir gö
rüş. hem saçma hem de hayaltan kopuk bir görüş olur. Tam tersine. is
tibdadın. kendisini sürekli olarak tehdit eden kendiligiııden patlamala
rın ya da önceden görülemeyen siyasi karışıklıkların etkisi sonucu 
çökmesi son derece mümkündür ve böyle bir olasılık tarihi olarak çok 
daha fazladır. Ama maceracı kumarlardan sakınmak niyetinde olan bir 
siyasi part i ,  faaliyetlerini. böyle patlamaları ve kanşıklıkları bekleme
ye dayandıramaz. B iz kendi yolumuzda ilerlcmeli ve düzenli  çalışma
mızı sebatla sürdürmeliyiz. Beklenmedik olaylara ne kadar az bel bag
l:ırsak. herhangi bir «tarihi dönemeç» karşısında hazırlıksız yakalan
mamız da o kadar im kansız olur. 

1 sk ra. Sayı 4. Mayıs 1 90 I Toplu Ese•·fer. Ci lt 5 
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DEVRI MCI MACERACl LIK 

I Ağustos I 902 

Rusya tarihinin dev ad ımlarla ileriediği fırtınalı günlerde yaşıyoruz 
ve bazen her yıl. durgun geçen onlarca yıldan daha büyük önem taşı
yor. Reform sonrası dönemin yarım yüzyıll ık sonuçları toparianıyor 
ve önümüzdeki uzun. çok uzun yıl larda bütün ülkenin kaderini bel irle
yecek sosyal ve siyasi yapının temel taşları döşeniyor. Devrimci hare
ket şaşırtıcı bir hızla gelişmeye devam ediyor: bu arada «bizim akım
larımız» da alışıl madık bir hızla olgunlaşıyor (ve solup gidiyor). Rus
ya gibi hızla gelişen kapitalist bir ülkenin sınıf sisteminde sımsıkı kök 
salmış akım lar. çabucak kendi düzeylerini buluyor ve bağl ı  oldukları 
sınıtlara yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Bunun bir örneği de. Bay Sıru
ve'nin göstenli�i evrimdir: daha bir buçuk yıl önce devrimci işçiler on
dan bir Marksistİn «maskesini düşürmesini>> istemişlerdi. oysa şimdi 
Bay Struve'nin kendisi yüzüne bu maskeyi bile geçirmeden dünyaya 
bağlıl ıkları ve ağırbaşlı değerlendirmeleriyle gururlanan l iberal toprak 
ağalarının bir önderi (yoksa uşağı mı?) olarak ortaya çıkmış bulunu
yor. Öte yaı,ıdan. sadece aydınların belirsiz ve ara kesim leri tarafından 
savunulan görüşlerin geleneksel tutarsızlığını yansıtan akımlar. belli 
sınıll;rrla yakıntaşmak için. gürül tülü bildiriler. olayların patırtısı art
t ıkça gürült üleri artan bildiriler yayınlamaya çal ışıyorlar. « Hiç değil
se . müthiş bir gürültü koparalını. » l  Işte. olayların girdabına kapı lmış 
ve ne teorik ilkeleri ne de sosyal kökleri bul unan devrimci dü�ünceli 
birçok kimsenin s loganı budur. 

«Sosyalist Devrimciler>> de. çehreleri gittikçe herrak bir şekilde or
taya ç ıkan bu «gürültücü » akımlara mensupt ular. Proletaryanın. bu 

1 .  «lliç clt-ğilst•. nıiitlıiş hir giiriilrıl /.:opara/ım.» Griboyedov'tm ünlü komedis ind�ki kişi
lerden Re pel ilov'un sözleri. 

43 



çehrcyi daha yakından incelemesinin ve toplumun gerçekten devrimci 
sınıfıyla yakın baglan olmadan ayn bir akım olarak varlıklannı sürdü
remeyecekleıi kafalarına dank ettikçe proletaryanın dostlugunu her za
mankinden daha büyük bir ısrarla isteyen bu insaniann gerçek niteligi 
hakkında berrak bir fikir sahibi olmasının tam zamanıdır. 

Sosyalist Devrimcilerin gerçek yüzünün açıga çıkarılmasında. üç 
durumun bize yardımı dokundu. Bunlardan birincisi. devrimci Sosyal
demokratlar ile «Marksizmin eleştirisi» bayragı altında onaya çıkan 
oportünistler arasındaki bölünmedir. ikincisi. Salmaşov'un Sipyagin'i 
öldürmesi ve bazı devrimcilerin düşüncelerinde yeniden terörizme 
dogru bir dönüşün meydana gelmesidir. Üçüncü ve esas olarak da. iki 
cami arasında beynamaz ve hiçbir programı bulunmayan kimseleri is
ter istemez bir program müsveddesiyle ortaya çıkmak zorunda bırakan 
en son köylü hareketidir. Bir gazete makalesinde ancak ana noktalann 
kısa bir özetinin verilmesinin mümkün oldugunu. çok büyük bir olası
lıkla bu sorunu yeniden ele alacagımızı 've bir dergi makalesinde ya da 
broşürde daha ayrıntılı olarak ortaya koyacagımızı belirterek. bu üç 
durumu incelemeye devam edelim.2 

En sonunda Vesmik Russkoy Revo/utsiy'in3, 2. sayısında Sosyalist 
Devrimciler. bir teorik ilke açıklamasıyla onaya çıkmaya karar vere
bildiler ve «Dünyanın Gelişimi ve Sosyalizmin Buhranı» adlı imzasız 
bir ba1?yazı yayımladılar. Teorik sorunlardaki tam bir ilkesizlik ve yal
palama konusunda (ve ayrıca bunu parlak laflar ardına gizleme sanatı 
konusunda) açık bir fikir edinmek isteyen herkese bu yazıyı hararetle 
tavsiye ederiz. Bu son derece kayda deger yazının bütün içerigi birkaç 
kelimeyle ifade edi lebilir. Sosyalizm dünya çapında bir gÖç haline gel
miştir: ama artık sosyalizm ( Marksizm). devrimcilerin («bagnazlar») 

2. Lenin'in hu ııiycıi gerçekleşmedi. Yamtayı düşündüğü hroşür için esas mal zemeler 
şunlardır: <<Sosyalisı Devrimcilere Karşı Bir  Makaleden Parça� (Aralık 1902). 
«Sosyal isı Devrimcilere Karşı Bir Broşürlin Ana Haı lan>> () 903 Ilkbaban ) . .  
«Sosyalisl Devrinu:i lcrc Kar§ı Bir Makalenin Ana Haılan» ( 1903 Temmuz'unun ilk 
yarısı). 

3. l 'esınik Ru.ukoy R<·ı·nluısiy. Sosl.<ialnn-Poliıiç<'.d:nye Obo:reniye (Rusya Deı.,-iminin 
flab(.'rl"lsi. Sosyo-Po/ilik Dergi ). 190 1 - 1905 yı llan arasında yurtdışında (Paris
Cenevre ) yayınılanan illegal· bir dergi . Dön sayı çıkıı. 2. sayısından iıiharcn Sosya
list Devrimci Parti'nin teorik organı haline geldi. Bu dergiye yazı yazanlar arasında 
M.R. Goıs ( A .  Lcvitski). 1. A. Rubanoviç. V.M. Çemov (Y. Gardenin) ve Y. K. 
Breşkovskaya da vardı. 
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oportünistlere ( «eleştiriciler>>) karşı açtı�ı mücadele sonucunda bölün
mektedir. Biz Sosyalist Devrimciler- «elbeUe» oponünizme hiçbir za
man yakınlık duymadık. ama bizi bir dogmadan kurtaran «eleştiri>>den 
büyük sevinç duyuyoruz; biz de bu dogmanın revizyona tabi tutulması 
için ugraşıyoruz ve henüz eleştiri yoluyla ortaya koyacak hiçbir şeyi
miz yoksa da (burjuva-oportünist eleştiri hariç). henüz kesinlikle hiç
bir şeyi revi zyona tabi tutmamışsak da. teori karşısında özgür kalma
mızı başarı saymak gerekir. Bu en büyük başarı sayılmalıdır. çünkü te
ori karşısında özgür insanlar olarak, genel birligi kararlılıkla savunu
yor ve ilkeyle ilgili bütün teorik tartışmaları şiddetle mahkum ediyo
ruz. Vestnik Russkoy Revolutsiy (Sayı 2. s. 1 27) bütün. ciddiyetiyle 
şunu ileri süıüyor: «Ciddi bir devrimci örgüt, her zaman bölünmeye 
yol açan tartışmalı sosyal teori sorunlarını çözmeye çalışmaktan vaz
geçmelidir: ama bu elbette teorisyenleri kendi çözümlerini aramaktan 
alıkoymamalıdır.» Ya da daha açık bir şekilde söyleyecek olursak: Bı
rakın. yazarlar yazsın. okurlar da okusun4 ve onlar bu işlerle ugraşır
ken. biz de geride kalan boşlukta keyfimize bakalım. 

Kuşkusuz, sosyalizmden sapan bu teorinin (özellikle tartışmalar 
konusunda) ciddi bir tahliline girişrnek gereksizdir. Kanım ızca sosya
lizmin buhranı. ciddi sosyalistlerin en azından teoriye bir kat daha 
önem verrnelerini. yani daha kararlı bir şekilde kesin tavır almalarını 
ve kendileri ile yalpalayan ve güvenilmez unsurlar arasına daha kesin 
bir sınır çekmelerini zorunlu kılmaktadır. Oysa Sosyalist Devrimcilere 
göre. eger kanşıklık ve bölünme gibi şeyler «Almanlar arasında bile)) 
mümkün olabiliyorsa. biz Rusların nereye sürüklendigimiz konusun
daki bilgisizligimizle övünmemiz bir tann buyrugudur. Bizce. teorinin 
olmayışı. devrimci bir akımın var olma hakkııu ortadan kaldırır ve 
onu önünde sonunda kaçınılmaz olarak siyasi itlasa mahkum eder. 
Sosyalist Devrimcilere göre ise. teorinin olmayışı. «birlik için)) en bu
lunmaz ve en elverişli bir durumdur. Gördügünüz gibi. Sosyal ist Dev
rimcilerle bir anlaşmaya varabilmemiz mümkün degildir. çilnkü ger
çektc tamamen farklı diller konuşuyoruz. Tek bir ümit var: Kendisi de 
(yalnız daba ciddi olarak) dogmanın kaldınlmasından söz eden ve 

4. <<Bırakm, ya:arlar ya;:sm, ok11rlar da okiiS/111.•  M.Y. Salıikov-Sçedrin'in Çeşitli Me/: . . 
tııplar'ının Birinci Mektubundan bir cümle. 
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«bizim» işiın izin bölünınck değil, birleşrnek olduğunu (proletaryaya 
çağnda bulunan her burjuvanın işi budur) söyleyen Bay Struve, belki 

onlann akıllarını başlarına getirebilir. Acaba Sosyalist Devrimciler, 
Bay S truve'nin yardımıyla. birlik uğruna sosyalizmin feda edilmesi si
yasetlerinin ve sosyalizmin feda edilmesi temelinde kurulmuş birliğin 
gerçekte ne demeye geldiğini hiç görmeyecekler mi? 

Şimdi de ikinci soruna, terörizm sorununa geçelim. 
Sosyalist Devrimciler, yararsız lığı Rusya devrimci hareketinin tec

rübeleriyle kaıııtlanmış olan terörizmi savunurlarken, terörizmi sadece 
kitleler arasındaki çalışmaya bağlı olarak kabul ettiklerini, bu yüzden 
de Rusya Sosyaldemokratlarının bu mücadele yönteminin doğruluğu
nu çürütınek için (kaldı ki. bu yöntemin doğruluğu uzun bir zamandır 
çürütülmüş bulunuyor) ileri sürelükleri görüşlerin kendileri için geçerli 
olmadığını iddia ederlerken, bir hayli zor durumda kalmaktadırlar. Bu
rada. onların «eleştiri»ye karşı tavırlarına çok benzeyen bir şey kendi
ni yeniden belli ediyor. Sosyalist Devrimciler. bir yandan, biz oportü
nist değiliz diye haykırıyorlar. öte yandan da sırf oportünist eleştiri ne
deniyle proleter sosyalizmi dogmasını rafa kaldınyorlar. Sosyalist 
Devrimciler. bir yandan, biz teröristlerin hatalarını tekrarlamıyoruz. 
dikkatleri kitleler arasında çalışmadan saptırmıyoruz, diye bizi temin 
ediyorlar: bir yandan da. Salmaşov'un Sipyagin'i öldürmesi gibisinden 
eylemleri partiye hararetle tavsiye ediyorlar. Ama artık. bu eylemin 
kitlelerle uzaktan yakından hiçbir i lişkisi olmadığını ve böyle yürütül
düğü sürece olamayacağını :  bu terörist eylemi yapan kişilerin kitlele
rin bel li bir eylemini ya da desteğin i  ne akı llarının ucundan geçirdikle
rini, ne de umduklarını herkes gayet iyi bil iyor ve görüyor. Bütün saf
lıklarıyla Sosyalist Devrimciler. ta başından beri. kendi sın ıf  mücade
lesini veren devrimci sınıfm bir partisi olmak için en küçük bir çaba 
göstermeden kendilerini işçi sınıfı hareketinden uzak tutmuş olmaları 
ve hfilft da uzak tutmaya devam etmeleri ilc teröre eğilim gösterıneleri 
<.ırasında ister istemez sıkı bir bağ bulunduğunu bir türlü kavrayaın ı
yorlar. Hararetli güvenceler. böylesine zorlu bir hazırl ığı gerekıiren 
şeyin değeri konusunda insanı çoğu zaman kuşkuya ve tereddüde dü
şürür. Acaba verdikleri bu güvencelerden bıkkınlık getirmiyorlar ını? 
Sosyalist Devrimcilerin ileri sürelükleri görüşleri okurken. hep şu söz-
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ler aklıma takılıyor: «Biz terörizmi savunmakla. kitleler arasındaki ça
lışmayı göz ardı etmiyoruz.» Hem de bu güvence. kitleleri gerçekten 
seferber eden Sosyaldemokrat işçi hareketinden daha şimdiden kop
muş olan ve şu ya da bu teori kınntısına sarı larak kopmaya devam 
eden kişilerden geliyor. 

<<Sosyalist Devrimcilerin Partisi'nin»  3 Nisan l902'de yayınladıgı 
bildiri. yukarıda anlatılanlara kusursuz bir örnek oluşturabilir. Bu bil
diri. onların bugünkü önderlerine çok yakın. en gerçekçi ve en saglam 
kaynaktır. Revofutsiomıaya Rossiya'nın5 (Sayı 7. s. 24)* çok degerli 
ıanıklıgına bakılırsa . bu bildirideki «terörist mücadele sorununun ko
nuluşu». <<Part i görüşleriyle öütünüyle uyuşmaktadır.» 

3 Nisan bildirisi. terörislierin «en son» düşünce modelini övgüye 
deger bir şaşmazlıkla izliyor. lik göze çarpan şu sözler oluyor: «Biz 
terörizmi. kitleler arasında çalışmanın yerine degil, tersine sırf bu ça
lışma için ve onunla birlikte savunuyoruz.» Bu sözler özellikle göze 
çarpıyor. çünkü metnin geri kalan kısımlarından üç kere daha büyük 
harflerle dizilmişler (tabii bu. Re\•ofursiomıaya Rossiya'nın sık sık baş
vurdugu bir marifettir). Işte bu kadar basit! <<Yerine degil. birlikte» 
sözlerini büyük dizeceksiniz ve Sosyaldemokratların bütün iddiaları. 
tarihin bütün ögreuikleri. yer ile yeksan olacak. Ama bildiriyi sonuna 
kadar okuyun. o zaman iri harflerle diziimiş güvencenin. kitlelerin 
adını boş yere aııdıgını göreceksiniz. <<Emekçi halkın kar:.:nlıgııı için
den çıkacagı ve güçlü halk dalgasının demir kapıları paramparça ede
cegi günler» <<ne yazık ki ! »  (kelimesi kelimesine. «ne yazık ki! ») 
<<henüz çok uzaklardadır ve bu ugurda ne kadar çok kurban verilecegi-

S.  Rcı•olutsiomuıya Rossiya (Dcı-rimci Rusya): Sosyalisı -Devrimcilerin illegal bir gaze
ıcsi .  1 900 yılı sonundan iı ibarcn Sosyalisı Devrimciler ll irliği !arafından Rusya'da 
yayınılamlı. Ocak 1 902"ı.len Aralık 1 90S "e kadar ise yu rtd ışında (Ccnevre'de) Sosya
lisı Devriınciler Partisi"nin resmi organ ı  olar.ık yayınılandı. 

• Reı·cılııtsio111ıaya Rossiya'nın bu konuda birtak ını dolaplar çevirdiği doğrudur. Bir yan
dan, <<büıünüyle uyuşıııakıadır>> demek; öıe yandan da, <<abartnıalar>> hakkında ima
da bulunmak. Rewı/utsic>IIIIO)'Cl Rossiya, bu bildirinin <<bir grup» Sosyalisı Devrimci 
ıar.ıfıııdan yayııılandığ ını açıkl ıyor. Gel gör ki,  bildirinin ahında şöyle bir noı yer al ı 
yor: « Sosyalisı Devrimci Parti larafıııdan yayınlanmışıır.» Usıelik bildiriık aynı Rc
w>llltsiomıaya Ros.,iya "nın ibaresi yer al ıyor: (« l laklann ızı mücadeleyle elde edecek
siniz»). Reı•nl11tsiomwya Rossiycı 'ııın bu hassas nokıaya dokunmasına k:ııılıyonız. 
ama böyle durum larda saklambaç oynamanın da hiç iyi olmadığına inan ıyoruz. Dev
rimci Sosyaldcmokrasi. «Ekononıizııı»in varl ığını da aynı şekilde doğru bulmuyor
c.lu. Ama herhangi bir kimseyi yanılımak için en küçük bir çaba harcamaksızın 
«Ekoııonı i7�ıt»i açıkça ıc�hir eınıişıi .  
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ni <JüşUnmek bile ürk:ütücüdür!». Bu sözler. «ne yazık ki, henüz çok 
uzaklardadır» sözleri, kitle hareketini asla kavramadıklarını ve kitle 
hareketine asla inanmadıklarını açıkça göstenniyor mu? Bu iddia, da
ha şimdiden harekete geçmeye başlayan emekçi halkla bile bile alay 
etmek olmuyor mu? Ve nihayet. bu bayat görüş aslında boş ve saçma 
oldugu ölçüde iyi savunulsaydı bile. ondan gene iri harflerle çıkan so
nuç terörizmin yararsızlıgı olurdu� çünkü emekçi halk olmadan bütün 
bombalar güçsüzdür. hem de gerçekten güçsüzdür. Bir de şunu dinle
yin: «İndirilen ıer terörist darbe. istibdadın gücünün bir parçasını ko
parıyor ve bütüı bu gücü ( ! )  özgürlük ugruna savaşanların safına akta
nyar ( ! )» «Ve eger terörizm sistemli bir şekilde uygulanırsa ( ! ) terazi
nin kefesinin en sonunda bizim tarafımıza agır basacagı açıktır.» Evet, 
gerçekten de bumda herkesin apaçık görebilecegi gibi teröristterin en 
büyük önyargılarından biri en kaba biçimiyle karşımızda duruyor: biz
zat siyasi cinayet «güç aktarır>�! Böylece, bir yandan güç aktarma teo
risi, öte yandan da «yerine degil, birlikte>> ... Acaba bu güvenceleri tek
rarlamaktan usanmıyorlar mı'? 

Ama bu daha başlangıç. Esası şimdi geliyor. « Darbeyi kime indir
meliyiz?» diye soruyor Sosyalist Devrimcilerin partisi ve yanıtını ken-

, disi veriyor: Çar'a degil. bakanlara indirmeliyiz: çünkü «Çar işlerin 
aşırı gitmesine izin vennez» (! ! B unu nasıl keşfettiler acaba'??) ve za
ten «bu daha kolaydır» (tam tarnma böyle diyorlar! ): «Hiçbir bakan 
kendisini sarayda bir kalede oldugu gibi gizleyemez.» Ve bu görüş 
Sosyalist Devrimcilerin «teori»sinin modeli olarak ölümsüzleştirilme
yi hak eden bir muhakemeyle sona eriyor. « İstibdadın. kalabalıga kar
şı koyacak askerleri. devrimci örgütlere karşı koyacak gizli ve ünifor
malı polisi vardır: ama ardı arkası kesilmeden ve hatta birbirlerinden 
habersiz olamk [ ! ! ]  saldırıya hazrrlanan ve saldıran tek tek bireylere 
ya da küçük gruplara karşı onu kim koruyabilir?» («Ün u» derken ne 
kastediliyor? lstibdat mı'? Yazar farkında olmadan. bir hedef olarak is
tibdadı. darbe indirilmesi daha kolay olan bir bakanla bir tutuyor! )  
« Kıvraklıga karşı hiçbir kuvvet sökmez. Dolayısıyla görevimiz açık
tır: lstibdadın her kudurgan zalim ini. istibdadın bize bıraktıgı [ ! ] tek 
yolla. yani öldürerek yok etmek.» Artık. Sosyalist Devrimciler. kitle
ler arasında çalışmayı rafa kaldırmadıklan ya da terörizmi savunmakta 

48 



bu çalışmayı parçalamadıklan yolundaki güvenceleriyle sayfalar da 
doldursalar. onların bu laf yagmuru. bildiriden ali:tardıgımız bölümün 
modem bir teröristin gerçek ruh halini yansıttıgını örtbas edemez. Güç 
aktarma teorisi. sadece geçmişin bütün tecrübesini degil. aynı zaman
da bütün sagduyuyu da tepetaktak eden kıvraklık teorisinde dogaı bü
tünleyicisini bulur. Devrim in tek «umudu» «kalabalıktır»: ancak bu 
kalabalığa önderlik edebilen (lafta degil, fii liyatta) bir devrimci örgüt 
polise karşı savaşabilir: bütün bunlar bu işin alfabesidir ve bütün bun
ları kanıtlamak zorunda kalmak utanç vericidir. Ancak her şeyi unut
muş ya da hiçbir şey öğrenmemiş kimseler «bunun tam tersi bir sonu
ca» vararak. istibdadın. askerler tarafından kalabalıktan ve polis tara
fından da devrimci örgütlerden «kurtarılabileceği». ama bakanları av
layan tek tek bireylerden hiçbir kurtuluşun olmadığı yolundaki saçma 
ve gülünç ahmaklığa erişebilirler! ! 

Yanlışlığının kesinlikle anlaşılacağına inandıgımız bu saçma görüş 
hiç de tuhaf degildir. Tersine. öğreticidir. Çünkü mantıksızlığı adım 
adım kanıtlandıgında. teröristterin «Ekonomistler»le paylaştıklan 
( <<Ekonomistler»in kaybolup gitmiş eski temsilcileriyle mi. diye soru
labilir) başlıca hatalarını ortaya çıkarmaktadır. Daha önce de birçok 
kez belirttiğimiz gibi. bu hata. hareketimizin temel zaafını kavrayama
mafartndan ibarettir. Hareketin son derece hızlı gelişmesi nedeniyle 
önderler kitlelerin gerisinde kaldılar. devrimci örgütler proletaryanın 
devrimci faaliyetinin düzeyine ulaşamadılar. kitlelerin önünde yürü
meyi ve onlara önderlik etmeyi başaramadılar. Hareketi birazcık tanı
yan dürüst bir kimse. böyle bir zıtlığın varlıgından kuşku duyamaz. 
Böyle olunca da. günümüz teröristlerinin gerçekten de aynı ahmaklı
ğa. ama tam zıt yönde bir ahmaklığa varan tersyüz edilmiş 
«Ekonomistler» oldukları açıktır. Devrimcilerin güçlerinin ve daha 
şimdiden harekete geçen kitlelere önderlik etme imkanlarının yetersiz 
olduğu bir zamanda. birbirini tanımayan tek tek bireyler ve grupların 
bakanları öldürmesini örgütleme'le gibisinden terörisi eylemiere başvu
rulması için çağrıda bulunmak. sadece kitleler arasındaki çalışmayı 
kösteklemekle kalmaz. aynı zamanda bu çalışmanın bütünüyle danna
dağın olmasına yol açar. 

3 Nisan bildirisinde şunları okuyoruz: «Biz devrimciler çekingen 
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kümeler halinde bir araya gelmeye alışkınızdır ve h.ıtta [burasıııa dik
kat i :mn iki üç yıldır ortaya çıkan yeni cesaret ruhu. bireylerden çok 
kal.ıbalığın heyecanını yükseltıneye yar:ıını�tır.» Bu sözler. farkında 
olmadan. bir gerçeği dile getiriyor. V c terörizmi n propagandaları na 
ezici dm·lleyi indiren de. işte tm gerçektir. Her aklı başında sosyalist 
hu gerçeğe bakarak. grup eylemini daha güçlü. daha cesur ve daha 
uyumlu bir şekilde yürütmek gerektiği sonucunu ç ıkarır. Ama Sosya
list Devrimciler şu sonucu çıkarıyorlar: "Vur. kıvrak birey: çünkü hal
k ın kümeler hal inde bir araya gelmesi ne yazık ki henüz çok uzaklar
dadır ve z.ııen bu kümenin karşısında askerler vard ır.» Bu görüşün iler 
tutar yanı yoktur. beyler! 

Bildiri. tcrörizm ıcoris ı ı ı ı ı ı  ı r ucu  yanını da eksik etmem iş. Bi-
ze deniyor ki :  «Bir kahraıııa ı ı ı ı ı  : t i ğ i  tck tck çarpışmalar bizim mü-
cadele ruhumuzu ve cesaretiın ı n  :- uksclt iyor.» Ama hepinıi;deki mü
cadele ruhunu ve cesareti gerçekten yükselten biricik şeyin , kitle harc
ketinin yeni bi� imlcri ya da kitlelerin yeni yeni kesimlerinin bağımsız 
mücadeleye at ı l ışı olduğunu hem geçmişten bil iyor. hem de bugün 
gözlerimizle görüyoruz. Oysa tck tek çarpışmalar. Salmaşovlar tara
fından yürütülen tek tck çwp1şnıalar olarak kaldıkları sürece. ilk başta 
anlık bir heyecan uyandıran bir etki yaratırlar. ama bu arada dulaylı  
olarak da. bir kayıtsızl ığa ve gelecek sefere kadar pasif bir beklcyişe 
yol açarlar. Daha ileride şöyle deniyor: « Her ıcrörizm alevi zihinleri 
aydınlatır.>> Ne yazık ki. terörizmi öğütleyen Sosyal isı Devriıncilerin 
partisi için biz bunun doğru olduğunu görcmcdik. Bir de önümüze. bü
yük iş. küçük iş teorisi getiriliyor. « Daha büyük güce. daha fazla 
imkana ve daha büyük kararl ı l ığa sahip olanlar küçük [ !  1 işlerle yelin
mesin ler: kendilerine kit leler arasında tcrörizm propagandası [ ! ] . çap
raşık terörist eylemlerin . . .  [ kıvrak l ık teorisi çoktan unutulmuş! 1 hazır
lanınası gibi daha büyük bir iş bulsunlar ve kendi lerini ona adasııı lar.>> 
Ne kadar da �ık ı l iara durgunluk veren bir zckfı: Yerini a lçak Plchvc'nin 
alacağı alçak Sipyagin'dcn öç almak uğruna bir devriıncinin hayatını 
feda etmek. buna büyük iş deniyor. Ama ömc.�in . kit leleri silahl ı  bir 
�iistcriyc hazırlamak: bu da küçük iş oluyor. Özell ikle bu nokta Rcı·o
lutsionnaya Rossiya'ıı ın g_ sayısında aç ık lanmaktadır: «Belirsiz ve 
ı ı;:ık bir geleceğin bir sorunu olar�!k silahlı gösteriler hakkında» yaz-
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mak ve konuşmak kolaydır. ama şimdiye kadar bütün bu l::ıllar teorik 
nitelikte olmaktan öteye gidemcmiştir.» Saglam bir sosyalisı inancın 
zorunluluklarından ve her türden halk hareketinin agır tecrübelerinden 
çok uzak olan bu adamiann kullandıgı dili biz iyi biliriz ! Onlar, kısa 
sürede elde edilebilecek ve gürültü koparabilecek sonuçlar ile pr:ıtigi 
birbirine karıştırırlar. Onların gözünde. sınıf tavrına sıkı sıkıya ba�lı 
kalmayı ve hareketin kitle niteligini korumayı istemek. «bulanık teori 
yürütmcktir.» Kesin olmak. onların gözünde. her düşünce karşısında 
kölece boyun cgmek ve ... ve bu boyun egişin sonucu olarak da her de
fasında kaçınılmaz bir şekilde çaresizlige düşmcktir. Gösteriler başlar 
başlamaz. bu gibilerin dudaklarından kanlı kelimelerin. sonun başlan
gıcı hakkında sözlerin döküldügünü görürüz. Ama gösteriler durdu 
muydu. bunlarlll kolları da çaresizce aşağı iner ve hemen bagırınaya 
başlarlar: « Halk. ne yazık ki. henüz çok uzaklarda ... >> Çar'ın uşaklan 
yeni bir saldınya geçtiler mi. bunlar hemen kendilerine. bu saldırıya 
mükemmel bir karşı/tk oluşturacak «kesin>> bir önlem, dcrhal bir «güç 
aktarması>> yaratacak bir önlem gösterilmesini isıerler ve bu aklarınayı 
sağlayacaklarını gururla vaat ederler! Bu adamlar. işte bu güç 
«akıarması>> vaadinin siyasi maceracılık olduğunu ve bu maceracılık
larının da ilkesizliklerinden kaynaklandığını kavrayamıyorlar. 

Sosyaldcmokratlar. maceracılığa karşı her zaman uyarıda buluna
caklar ve kaçınılmaz olarak tam bir hüsranla sonuçlanan hayalleri 
amansızca teşhir edeceklerdir. Devrimci bir partinin ancak devrimci 
sınıfın hareketine fiilen rehberlik eıtiği zaman adına layık ol�ıbilcceği
ni akıldan çıkarmamalıyız. Gene. herhangi bir halk hareketinin, sayı
sız biçimlere büründügünü. durmadan yeni biçimler geliştirdiğini ve 
eski biçimleri ıskartaya çıkardığını . değişiklikler gelirdiğini ya da eski 
ve yeni biçimlerin yeni bileşimlerini yaraııığım hiç unuımaınalıyız. 
Mücadelenin araçlarımn ve yöntemlerinin oluşturulması sürecine faal 
olarak katılmak. görevimizdir. Öğrenci hareketi şiddctlcndigiııdc. biz 
işçilere öğrencilerin yardımına koşmalan için çağnda bulunmaya baş
ladık (/skra. Sayı 2). Ama bunu. gösterilerin biçimlerini önceden kes
tirmeye kalkışmadan. bu gösterilerin dcrhal bir güç aklatmasıyla ve zi
hinlerin aydınlanmasıyla sonuçlanacağııu ya da özel bir kıvraklığı va
at etmeden yaptık. Gösteriler güçlcndiğindc. gösterilerin örgütlenmesi 

' ı  



ve kitlelerin silahiandıniması için ça�rıda bulunmaya başladık ve bir 
halk: ayak:lanması hazırlama görevini öne sürdük. Şiddet ve terörizmi 
ilke olarak asla reddetmek.sizin, kitlelerin dogrudan katdışını saglaya
bilecek ve bu katılışı güvence altına alabilecek şiddet biçimlerinin ha
zırlanması için çalışılmasını istedik. Bu görevin zorluklarına gözümü
zü k:apamıyoruz. Tersine bu sorunun «belirsiz ve uzak bir gelecege>> 
ait oldugu yolundaki itirazlara aldırmadan. bu görevi yerine getirmek 
için kararlılıkla ve sebatla çalışacagız. Evet. beyler. biz hareketin sa
dece geçmişteki biçimlerini degil. gelecekteki biÇ imlerini de savunu
yoruz. B iz. geçmişte mahkum edilmiş şeylerin «kolay» bir tekrarını 
degii.' gelece�i olan uzun ve çetin bir çalışmayı tercih ediyoruz. Biz .  
malum dogmalara karşı lafta savaş açan. ama fiiliyana güç aktarma. 
büyük: iş. küçük iş ayrımı ve elbette tek tek çarpışmalar �eorileri gibi 
ktiftenmiş ve zararlı görüşleri savun<ınları her zaman teşhir edecegiz. 3 
Nisan bild�isi şöyle sona eriyor: «Eski çaglarda halk savaşları nasıl 
halk önderlerinin tek tek çarpışmaları şeklinde verildiyse. bugün de ıe
röristler Rusya'nın özgürlügünü istibdada karşı tek tek çarpışmalarla 
elde edeceklerdir . »  Böyle cümlelerin sadece tekrarlanmaları bile çürü
tülmeleri için yeterlidir. 

Devrimci çalışmasını proletaryanın sınıf mücadelesine gerçekten 
baglı olarak yürüten herkes. proletaryanın (ve onu destekleyebilecek 
halk kesimlerinin) bir yıgın acil ve dogrudan talebinin yerine getiril
mcden öylece durdugunu çok iyi bilir. görür ve hisseder. Bilir ki. bir
çok yerde. geniş bölgelerde. emekçi halk eyleme geçmek için kelime
nin tam anlamıyla yanıp tutuşmakta. ancak yayınların ve öndcrligin 
yetersizligi ve devrimci örgütlerin güç ya da araçlardan yoksun oluşu 
yüzünden onun bu coşkusu heba olup gitmektedir. Ve kendimizi. uzun 
zamandır Rusya devriminin başına bir uğursuzluk alameti gibi çörek
lenmiş bulunan o aynı kısır döngünün içinde buluruz: nitekim buluyo
ruz da. Bir yandan yeterince aydınlatılmamış ve örgütlendirilmemiş 
kalabalığın devrimci coşkusu boşa giderken. öte yandan da düzenli bir 
şeki lde ilerleme ve kit lelerle el ele çalışma imkanına olan inancıııı 
kaybeden «kıvrak bireyler»in ateşiediği silahlardan yükselen duman
lar havada kaybolur" gider. 

Ama işler gene de yoluna konulabilir. yoldaşlar! Gerçek bir dava-
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ya olan inancın kaybedilmesi, bir kural dc�il. cnder bir istisnadır. Te
rörist eylemiere girişme egilimi geçici bir hevesfir. Öyleyse, Sosyalde
mokratlar safianın sıklaştırsınlar ve devrimcilerin militan örgütü ile 
Rusya proletaryasının kitle kahramanlıgını tek bir bütün halinde bir
leştirsiııler!6 

lskra, Sayı 23, 1 Agustos .1902 Toplu Eser/er, Cilt 6. 
lskra'daki metne uygun 
olarak yayımlanmıştır. 

6. Lenin, «Deı•ri;,ıci Maceracı/ık. adlı bu makalesinin ikinci bölümünde. Sosyalist Dev
riıncilerin toprak programını ele alıyor. Bu bölümü, bu kitaptaki derlemenin esas ko
nusu dışında kaldığından buraya almadık. · Ç.N. 
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BIR YOLDAŞA ÖRGÜTSEL GÖREVLERlMlZ 
ÜZERİNE MEKTUP I 

Eylül l 902 

Sevgili yoldaş. 
<<S t. Petcrsburg Devrimi Partisi'nin Örgütlenmesi» için hazırladıgı

nız ıasıagın eleştirilmesi isıeginizi memnunlukla yerine gctiriyorum.2 

1 .  Bir Yoldaşa Örgiirsel Görevlerimi; Üzerine Mektup . Sı. Peıersburglu SosyaldeQıokraı 
A.A Şneyerson'un (Yeryoma) o şehirlerdeki Sosyaldemokrat çalışmalann örgütlenme 
tarzını eleşiiren mektubuna verilen yanıtıı. 
Lenin ve yakın arkadaşlannın Aralık 1 895'te tuıuklanmalanndan sonra, 
«Ekonomistler», İşçi Sınıfı nın Kurtuluşu İçin Mücadele Birliğini yavaş yavaş dene
timleri altına aldılar. Devrimciler, bir yeraltı ve merkezi örgütünün kurulması için mü
cadele eden devrimci Marksistlerin tam tersine. <<Ekononıisıler» siyasi mücadelenin 
önemini inkar ediyor ve seçim ilkesine dayalı ve başlıca hedefi. işçilerin ekonomik çı
karlannı gözctmek, yardımlaşma fonlan kurmak vb. olan geniş bir işçi sınıfı örgütü
nün kurulması düşüncesini ortaya atıyorlardı. <<Ekonomistler>> Mücadele B i rliğini 
uzun süre denetimlerinde tutarak onun örgütsel yapısına da kendi damgalannı vurdu
lar: Bi rliğin işçi üyeleri (sözüm ona işçi örgütü) suni olarak aydın üyelerden aynldı. 
B irliğin gevşek örgütlenişi, işçilerin istibdada ve burjuvaziye karşı kitle çapında dev
rimci mücadelesine önderlik etmeyi değil. daha çok sendikal biçimde bir mücadeleye 
uygundu. St. Petersburg örgütünde lskracılarla «Ekonomistler>> arasında gelişen mü
cadele RSDİP'in St. Peıersburg Komitesinin 1902 yazında lskra'nın safına geçmesiyle 
doruğuna ulaştı. 
lskra'nın 1 5  Aralık 1 902 tarihli 30. sayı�!nda şöyle deniyordu. «lla�iraıı ayında Sı. 
Petersburg dçı_laylannda yapılan ve Işçi Orgiiriiııiin beş senırini rcnısil cc/en işç:ilerın 
(bunlar. İşçi Orgütünün en yüksek kuruluşunu meydana geti riyordu) katıldt�t bir top
lantıda ortaya iki sorun çıktı. Bu sorunlar şuıılardı:  1 )  Rusya sosyaldeıııok msis indcki 
iki akım bugüne kadar St. Petersburg'da görülen . .  eski 'Ekonomist' akım ve Isk ra ve 
Zarya tarafından temsil edilen devrimci akım; 2) Orgütlenme ilkeleri (sözüm ona 'de
nıokratizm' ya da bir 'devrimciler örgüt ü' ) .  Her iki sorunda da hiitiin işçi la orhirli[;iy
le "Ekonomizm'e ve 'demokrati znı"e karşt çıktılar ve lskra aktnlllltll safında yer aldı
lar.» 
Sı. Peıcrsburg Mücadele Birliği'ni. /skm'nın örgütlc;,nıııe ilkelerinin ruhuna uygun ola
rak yeniden inşa etmek için. Iskıyı örgüt ünün. hçi Orgütünün ve St. Petcrsburg Koııı i 
tesinin temsilcilerinden oluşan bir komite kuruldu. Ama Tokaıev'in ba�ını çektiği 
« Ekonomistler», Sı. Peıersburg Komitesinin lskra'nın tutumunu destekleme kararına 
katılmadıklarını bildiriler, sözüm ona lşçi Örgütl.:ti Komitesini kurdular ve lskracılara 
karşı mücadeleye giriştiler. !skrdcılar işçilerin desteği sayesi nd.: mevzilerini korudular 
ve St. Pcıersburg örgütü içindeki durumlannı sağlamlaştırdılar. 
Lenin'in Parti örgütlctuııesi için planını geliştirdiği ve somut olarak bi\ "  .dcndirdiği 
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(Anlaşılan. Rusya Sosyaldemokrat lşçi Partisi'nin St. Petcrsburg'dalci 

çalışmalannın örgütlenmesini kastediyorsunu�.:.) Ortaya koydu�unuz 
sorun öylesine önemli ki ,  Sı. Petersburg Komitesinin bütün üyeleri ve 
hatta genel olarak bütün Rusya Sosyaldemokratlan bu sorunun tartı�ıl
masına katılmalıdırlar. 

Her şeyden önce. «Birlik»in eski (dediginiz gibi, «birlik tipi») ör
gütlenmesinin elverişsizligine il işkin açıklamamza bütünüyle katıldı
gımı belirtmek isterim. Rahoçeye Dyelo taraftarlarının «demokratik» 
ilkeleri öne sürerken büyük bir kibirl i l ik ve inatçılıkla savunuculugu
nu yaptıkları seçim sistemine. i lerici işçiler arasında ciddi bir egiıimin 
ve devrimci ögret imin yokluğuna ve işçilerin faal çalışmalardan kop
malarına değiniyorsunuz. 

Durum tam olarak şöyle: l )  (Sadece işçiler arasında değil. aydınlar 
. arasında da) Ciddi bir eğitimin ve devrimci öğretimin bulunmayışı: 2) 
seçim ilkesinin yersiz ve aşırı ölçüde uygulanması ve 3) işçilerin faal 
devrimci çalışmalardan kopmaları. St. Petersburg örgütünün ve Parti
mizin daha birçok yerel örgütünün temel zaafı işte buradadır. 

Mektubunuzd:ın. ana hatlarını aniayabildiğim kadarıyla. örgütsel 
görevlere i lişkin temel görüşünözü bütünüyle p:ıylaşıyor ve örgütlen
me planımza katılıyorum. 

Özellikle. bütün Rusya çapındaki çalışınayla ve bir bütün olarak. 
Parti faaliyetiyle ilgili görevlere özel önem verilmesi yolundaki görü
şünüze bütünüyle katılıyorum. Bu. sizin taslağınızın Birinci Madde-

Bir Yoldaşa ML"kmp. Sı. Pı:ı.:rsburg'a. « Ekonı�nistkr>•c karşı mücaddc .:n yüksek 
noktasına ula�lığı hir sı mda vardı. Mı:kıuhun hı:kıogr.ıOa kopyası çıkan ld ı .  eli.: ço)!al 
ı ı ldı ve Sı. Pcıı:rshurı;lu Sosyald�mokratlar arasında da� ı ı ı ldı.  1 903 1 laziran'ında S i 
birya Sosyaldcnıokraı R ı rliği !arafından RSDI!''in Örgiill<"rindeki Deı-rimci Çtı/ışma 
ll:l'linc !Bir Yoldaşa Mcl.tll!') i l legal olarak yayıııılandı. IJu ını:klup RSDIP Ml·rka 
Komitesi  !arafı ndan ayn bir hro�ür olarak da yayııniandı ve broşü ıii baskıya hizzaı 
lıazırlay;ın Lenin ona bir önsöz. bir dı: ek yazdı. Mektup. sosyaldemokrat örgüllerde 
gı:ni� çapla dağıı ı ld ı .  l <Jli2 - I <J05 yıllarını kapsayan polis ar�ivkri .  �mkova. R iga w 
Don Rostov'u. :\alıcı:van. :\ikolayı:v. K rasıwyarsk.  lrkulsk ve diğer yerlerde yapılan 
polis baskınlannda hu mektubun de geçliğin i orlaya koyuyor. 
SIJ K P  Mcıka Konıilı:si 'nin \larksizm-l .ı:nin izın Ensl ilüsü'nün al) iv lerinJc . Mek
lllf>'ıın sadeec ilk 'ayfasının c l  yazması bulunmakladır. Bu sayfada Lenin'in ı:lyazısıy
l a  şu noı vardır: «Genel Olar;ık Sı. Pı:ıı:rshurg Komitesine ve özel obrak da Yı:ryoıııa 
ynldaşa ( l.A.'nin'dı:n ) .» 

2 .  Buradaki «T;ıslak >• Sı. Peıı:rsburg �ehrindı:ki devriınci çalı�nıayb i lg ili Tüzük taslağı · 
dır. yoksa RSDIP'in Ge nd füzü�ü değ i l . Metnin haz.ı yerlerinde «Taslak» yerine 
"Tüzük .. kullanıyor.-ÇN 
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:;inde şOyle ifade edilmiş; <<İşçiler arasında sürekli muhabirieri bulu
nan ve örgüt içindeki çalışmalarla sıkı bagı olan lskra gazetesi. Par
tt 'nin yönetici merkezidir (sadece bir komitenin ya da bölgenin de
gil)». Ben sadece. teorik gerçekleri. taklik ilkeleri. genel örgütlenme 
görevlerini ve herhangi bir an için tüm Parti 'nin genel görevlerini ge
liştirip ortaya çıkaran gazetenin. Parti'nin ideolojik önderi olabilecegi
ni ve olması da gerekligini belirimekle yetinecegim. Ama ancak. bü
tün komitelerle kişisel bagları saglayan. Rusya Sosyaldemokratları 
arasındaki en devrimci bütün güçleri kucaklayan ve yayınların dagıtıl
ması. bildirilerin basılması. güçlerin geregince dagıtılması ve özel ug
raşları üstlenccek kişilerin ve grupların atanması ve gösteriler ve bü
tün R usya çapında bir ayaklanmanın hazırlanması vb. gibi Parti'nin 
bütün genel sorunlarıyla ugra'}an özel bir merkezi grup (diyelim. Mer
kez Komitesi) hareketin dogrudan pratik önderi olabilir. örgütün en 
kesin gizliligini ve hareketin sürekliligini korumak zorunlu olduguna 
göre. Partimizin iki yönetici merkezi olabilir ve olmalıdır da. Bir M. 
O. (Merkez Organ) ve bir M. K.  ( Merkez Kom itesi). Bunlardan birin
cisi.  ideolojik önderlikten: ikincisi de. doğrudan ve prat ik önderlikten 
sorumlu olmalıdır. Bu gruplar arasındaki eylem birligi ve gerekli da
yanışma. sadece tek bir Parti programıyla değil. aynı zamanda bu iki 
gruhun bileşimiyle (her iki grup da. M.O. ve M. K . . birbiriyle tam bir 
uyum içinde olan kimselerden meydana gelmelidir) ve düzenli ve sis
temli ortak toplantıların düzenlenmesiyle de saglanmalıdır. Ancak o 
zaman. hem M. 0 . . Rus polisinin erişemeyecegi bir yere yerleşiirilebi
lir ve t utarlılığı ve sürekliligi güvence altına :iıınabilir; hem de M. K . .  
bütün temel sorunlarda M. O. ile daima birlik içinde bulunabilir v e  ha
reketin bütün pratik yönlerini dogrudan doğruya yönetebilece.�i ser
bestiye sahip olabilir. 

Dolayısıyla. Tüzügün Birinci Maddesi (sizin taslagınıza göre) sa
dece hangi Parti organlannın yönetici organ olarak tanındığını belirt
mekle kalmamalı (bu elbette gereklidir). -aynı zamanda bir yerel örgü
tün. onlar olmadan Parti'nin bir parti ol;ırak varlığını sürdüremeyeceği 
merkezi kuruluşları yaratmak. desteklemek ve sağlamlaştumak için 
faal bir şekilde çalışma görevini üstlenmesi gerektiğini de belirtmeli
dir. 
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Daha sonra, İkinci Maddede, komitenin «yerel örgütü yönelmesi» 
gerekti�ini (belki de <<Parti'nin bütün yerel çalışmaları ve bütün yerel 
örgütleri>> demek daha iyi olurdu: ama ben. ifade aynmıları üzerinde 
durmayacağım) ve hem işçilerden. hem de aydınlardan meydana gel
mesi gerektiğini, çünkü onları iki korniteye bölmenin zararlı olacağını 
söylüyorsunuz. Bu, kesinlikle ve tartışmasız doğrudur. Rusya Sosyal
demokrat lşçi Partisi'nin tek bir komitesi olmalı ve bu komite de. ken
dilerini Bütünüyle sosyaldemokrat faaliyetlere adamış, sağlam Sosyal
demokratlardan oluşmalıdır. Mümkün olduğu kadar çok sayıda işçinin 
tam bir sınıf bilincine varmasına, profesyonel devrimci ve komite üye
si haline gelmesine özellikle önem vermeliyiz. • İki değil de tek bir ko
mite oldu muydu. komite üyelerinin birçok işçiyi kişisel olarak tanı
maları sorunu özel bir önem kazanır. İşçilerin arasında olup biten her 
şeye önderi� edebilmek için. her yere gidebilmek, çok sayıda işçi ıa
nımak ve her yere girip çıkabilmek vb. gerekir. Bu yüzden, komite, 
işçi sınıfı hareketinin bizzat işçilerin arasından çıkacak belli başlı bü
tün önderlerini mümkün olduğu kadar kapsamalıdır. Komite, yerel ha
reketin bütün yönlerini yönetmeli ve Parti'nin bütün yerel kuruluşları
nın, güçlerinin ve araçlarının sorumluluğunu üstlenmelidir. Siz komi
tenin nasıl kurulması gerektiğinden söz etmemişsiniz; ama bu durum
da özel kurallar koymanın pek o kadar gerekli olmadığı konusunda da 
anlaşacağımızı sanıyorum: komitenin nasıl kurulması gerektiği sorunu 
Sosyaldemokratların yerinde saptayacaklan bir sorundur. Ama belki 
de şunu belirtmek gerekiyor: Korniteye yeni üyelerin alınması, komite 
üyelerinin çoğunluğunun (ya da üçte ikisinin vb.) kararıyla gerçekleş
meli ve komite, ilişkiler listesinin güvenilir (devrimci açıdan) ve sağ
lam (siyasi anlamda) ellere verilmesine dikkat göstermeli ve aday üye
leri önceden hazırlamalıdır. M.O. ve M.K.miz, olduğu zaman, yeni 
komiteler ancak bunların işbirliği ve onayıyla kurulmalıdır. Elden gel
diğince. komitelerde çok fazla sayıda üye bulunmamalı (böyle komite
ler iyi eğitilmiş, her biri devrimci faaliyetin özel bir dalında teknik us
talık kazanmış kişilerden kurulmuş olur), ama aynı zamanda komite
ler. çalışmanın bütün yönlerinin sorumluluğunu üstlenebilecek, tam 

• Komiıeye. işçi kitleleriyle en çok bağı olan ve işçi kitleleri arasında en fazla «sayılan» 
devrimci işçileri alnıaya çalışnıalıyız. 

' 
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bir remsili gerçekleşlirebilccek ve baglayıcı kararlar alınmasını sagla
yabilccck yeterli sayıda üyeyi de kapsamalıdır. Üyelerin sayısı olduk
ça 'fazla ve sık sık toplanmaları da tehlikeli olursa. o zaman komite 
içinde özel ve çok küçük bir yürütme grubu (diyelim. beş hatta daha 
az kişiden meydana gelen) seçmek gerekebilir. Ama bu gruba. kesin
likle. komitenin sekreteri ve bir bütün olarak çalışmaya pratikte reh
berlik edebilecek olanlar girmel idir. Tutuklamalar oldugu takdirde ça
lışmanın kesintiye ugramaması için. bu gruba yedek üyeler sagıanma
sı da ö:ellikle önemlidir. Yürütme grubunun faaliyetleri vç bu gruba 
üye alma işlemi vb .. komitenin genel toplantısının onayına tabi olma
lıdır. 

Ayrıca. k�miteden sonra. onun altında şu kurumları öneriyorsu
nuz: ı )  Tartışma toplantıları («en iyi» devrimcilerin katıldıgı toplantı
lar): 2) semt çevreleri3: 3) bu semt çevrelerinin her bir\ne baglı birer 
propagandacı çevresi: 4) fabrika çevreleri ve 5) belli bir semtteki fab
rika çevrelerinin delege «temsilcilerinin toplantıları ». Komitenin altın
daki bütün diger kurumların (üstelik sizin saydıklarınızın yanı sıra. da
ha birçok ve son derece çeşitli kurumlar da olmalıdır) korniteye tabi 
olmaları gerektiği ve semt grupları (çok büyük şehirlerde) ve fabrika 
grupları (her zaman ve her yerde) bulunması gerektigi konusunda size 
bütünüyle katılıyorum. Ama sanırım . birçok aynntıda sizinle aynı ka
mda deği lim. Örnegin. «tartışma toplantıları»nın tamamen gereksiz ol
duğu kanısındayım. «En iyi devrimcilerin» hepsi de komitede olmalı 
ya da özel bir görevde çalışmalıdır (basın, ulaştırma. ajitasyon gezileri 
ya da sözgelimi bir pasaport bürosunun. hafiyeler ve kışkırtıcı ajanlar
la ugraşan savaş müfrezelerinin ya da ordu içinde grupların vb. örgüt
lenmesi). 

<<Toplantılar». komitede ve her semtte. her fabrikada. propaganda. 
işkolu (dokumacılar. makine işçileri. deri işçileri vb.). öğrenci. -edebi
yat vb. çevrelerinde yapılacaktır. Toplantılar niçin özel bir kurum hali
ne getirilsin? 

Devam edelim . Çok haklı olarak lskra'ya dogrudan yazı yazma 
imkanının <<her isteyen>>e tanınmasını istiyorsunuz. Ne var ki. 

J. Çevre: Partili ve Part is iz  devri ıncilerden oluşan geniş gıup. Çevre. Parti hücrcsi değil· 
dir. ·Ç.N 
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«dogrudan» sözü, gazetenin bürosunun ya da adresinin << her isteyen» 
tarafından bilinmesi şeklinde anlaşılmamalı; ancak difeyen lterkesin 
mektupları yazıkuruluna vermesi (ya da göndcrmesi) zorunlu olmalı
dır. Elbette adresler oldukça �eniş bir çew·e tarafından bilinmelidir. 
ama her isteyene verilmemeli. sadeec güvenilir ve gizlilik koşullarına 
uyma yetenc�ine sahip oldukları bilinen devrimcilere verilmelidir. 
Belki de. sizin önerdiğiniz gibi. her semtıe bir kişiye değil de. birçok 
kişiye verilmesi gerekebilir. Aynı zamanda. çalışmamıza katılan her
kesin. tek tek her bir çevrenin kararlarını. isteklerini. dileklerini komi
tenin ve ayrıca M. O. ve M. K.nin dikkatine sımnuı hakkma sahip ol
ması gerekir. E�er bunu sa�larsak. Parti görevlilerinin bütün konfe
rans/arı, «tartışma toplantıları >> gibi son derece hantal ve gizlilik ku
rallarına aykırı bir şeye gerek kalmadan, bütün bilgilerden yararlana
caklardır. Elbette mümkün olduğu kadar çok sayıda ve çeşitli 
görevlinin vereceği kişisel konferanslar düzenlemeye de çalışmalıyız: 
ama burada her şey gizlili�c uyma'ya bağlıdır. Rusya'da genel toplantı
lar ancak pek scyrek ve istinai olarak mümkündür "ve «en iyi devrimci
lerin» bu toplantılara katılmalarına izin verilirken bir kat daha uyanık 
olmak gerekir. çünkü ajan provokatörlerin bu toplantılara sızmaları ve 
haliyelerin toplantıya katılanlardan birini izlemeleri genellikle daha 
kolaydır. Sanırım şöyle yapmak daha dollfu olur: Büyük bir genel top
lantı (diyelim. otuz ilc yüz kişi arasında) düzenlemek mümkün oldu
ğunda (ömegin. yazın arınanda ya da bu amaç için özel olarak sağlan
mış gizli bir ap�ırtman katında). komite «en iyi devrimciler>>dcn bir ya 
da ikisini göndermcli  ve toplantıya uygun kişilerin katılmasını. yani 
ömc�in çagrılann fabrika çevrelerinin mümkün olduğu kadar çok sa
yıda güvenilir üyesine ulaştınlmasını vb. sa.�lanw almalıdır. Ama bu 
toplantılar resmi kayıtlara gcçirilmcmcli. tüzüğc konulmamalı ve dü
zenli olarak yapılmamalıdır. Işler. toplantıya katılan herkesin orada 
bulunan herkesi ıanıyabilcceği. yani her bir kimsenin bir çevrenin 
«temsilcisi >> oldugunu bileceği vb. landa düzcnlcnıncınelidir. İşte ben 
bu yüzden. sadeec «tartışma toplantıları>>na dcgil. «temsilci ıoplantıla
rı»na da karşıyım. Bu iki kurumun yerine. şöyle bir kural önercccğim. 
Komite. harekcııc pratik olarak yer alanların mümkün olduğu kadar 
çok sayıda ve genel olarak da işçilerin katılacağı büyük toplantılar dü-
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zenlenmesini sa�lamalıdır. Toplantının yeri. zamanı, gerekçesi ve top
lanuya kimlerin k:atılacagı, böyle işlerin gizli' düzenlenişinden sorumlu 
olan komite tarafından saptanmalıdır. Açık havada. arınanda vb. dü
zenlenen daha az resmi nitelikteki işçi toplantı lannın ise bu kuralla 
hiçbir şekilde sırurlanamayacagı açıktır. Belki de Tüzükte bu konuyla 
ilgili bir şey söylememek daha bile iyi olur. 

Devam edelim: semt gruplarının en önemli görevlerinden birinin. 
yayıniann düzenli olarak dagllllmasuıt örgütlernek oldugu konusunda 
size bütünüyle katılıyorum . Sanırım. semt grupları esas olarak komite
ler ile fabrikalar arasında aracılık ve hatta çogu zaman kuryelik göre
vini yerine getirmelidirler. Semt gruplannın ana görevi. komiteden 
gizlilik kurallarına uygun olarak aldıkları yayınlan düzgün bir şekilde 
dagıımak olmalıdır. Bu son dereçe önemli bir görevdir; çünkü eger biz 
dagıtım yapan özel bir semt grubu ile o semtteki bütünfabrikalar ve o 
semtteki m ümkün oldugu kadar çok sayıda işçi eı•i arasında düzenli 
bir bag kurabilirsek, bu hem göstenler, hem de bir ayaklanma açısın
dan büyük �eger taşıyacaktır. Yayınların. broşürlerin, bildirilerin hızlı 
ve düzenli  bir biçimde dagıtılma<>ını düzenlemek ve örgütlernek ve bu 
amaçla bir temsilciler agı geliştirmek demek. ilerideki gösterilerin ya 
da ayaklanmanın hazırlık çalışmalarının büyük bir kısmını gerçekleş
tirmek demektir. Yayınların dagıtımının örgütlenmesine bir huzursuz
luk, grev ya da karışıkhk zamanında başlamak çok geç olur. Bu çalış
ma ancak dagıtımın ayda iki ya da üç kez zorunlu kılınmasıyla. adım 
adım gerçekleştirilebilir. Eger elde gazete yoksa bildiri dagıtılabilir ve 
dagıtılmalıdır da: ama dagıtım aygıtının boş kalmasına asla izin veril
memelidir. Bu aygıt öylesine yetkin bir duruma getirilmelidir ki. öme
gin bütün bir Sı .  Petersburg işçi sınıfını bir olaydan bir gecede haber
dar edebilmeli ve harekete geçirebilmelidir. Bu asla hayalci bir hedef 
degildir; yeter ki,  bildiriler merkezden daha dar aracı çevrelere. onlar
dan da dagıııcılara sistemli bir şekilde aktarılabi lsin. Kanımca. semt 
gruplarının görevleri. bu salt arac ı lık ve aktarma çalışmasının dışına 
taşırılmamalıdır: ya da daha kesin koyacak olursak. semt gruplarının 
görevleri bu çalışmanın dışına ancak en büyük temkiniilikle taşırılma
lıdır: yoksa bu durum sade<:c açıga çıkma olasılıgını artırır ve çalışma
nın bütünlügüne zarar verir. Hiç kuşku yok ki. 'bütün Parti sorunlan n m 
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tartışıldıgı toplantılar semt çevrelerinde de yapılacaktır, ama yerel ha
reketin bütün genel sorunlarına ilişkin kararlar sadece komile !araf ın

dan alınmalıdır. Semt gruplannın bagımsız hareket etmesine. bildirile
rin aktarılması ve dagııılmasının sadece teknik yanını ilgilendiren so
runlarda izin verilmelidir. Semt gruplarının bileşimi komite tarafından 
saptanmalıdır. yani komite kendi üyelerinden (ya da komitede bulun
mayan yoldaşlardan) bir ya da ikisini şu ya da bu semte delege olarak 
atar ve onlara bir serııt grubu kurmaları talimatını verir: bu semt gru
bunun bütün üyeleri de gene komite tarafından onaylanır. Semt grubu 
komitenin bir koludur ve yetkilerini yalnızca komiteden alır. 

Şimdi de. propagandacı çevrelerin sorununa geçiyorum. Propagan
da güçlerimizin azlıgı yüzünden bu çevreleri tek tek her semtte örgüt· 
Iemek hem epeyce zordur. hem de pek aİzu edilir bir şey degildir. Pro
paganda. komitenin bütünü tarafından aynı anlayış içinde yürütülmeli 
ve kesinlikle merkezileştirilmelidir. Dolayısıyla. bu konuda şöyle dü
şünüyorum: Komite. çeşitli üyelerine, bir propagandacılar grubu ör
gütlemeleri talimatını verir ( bu propagandacılar grubu. komitenin bir 
kolu ya da komitenin kuruluşlarından biri olur). Bu grup. gizliligi ko
rumak için semt gruplarının yardımlarından yararlanarak. bütün şehir
de ve komitenin «yetki alanı içine giren» bütün yörelerde propaganda 
yürütmelidir. Bu grup. gerekirse, altgruplar kurabilir ve sözgelimi ba
zı görevlerini bu altgruplara devredebilir. Ama bütün bunlar ancak ko
mitenin onayıyla yapılabilir. Komite, hareketle şu ya da bu şekilde ba
gı olan her gruba. altgruba ve çevreye kendi delegesini gönderme hak
kına her zaman ve kayıtsız şartsız sahip olmalıdır. 

Aynı tarzda bir örgütlenme. aynı türden komite kollan ya da kuru
luşlan. harekete hizmet eden çeşitli grupların hepsinde uygulanmalı
dır. Örneğin. yüksek ve orta dereceli okullardaki ögrenci gruplarına: 
devlet memurları arasındaki sempatizan gruplarına: ulaştırma. basın 
ve pasaport gruplarına: gizli toplantı yerleri düzenleyen gruplara: hafi
yelerin izini sürerek onları tespit etmekle görevli gruplara: a�kerlcr 
arasındaki gruplara: silah sağlamakla görevli gruplara: «maddi gelir 
getiren girişimler»i örgütleyen gruplara vb. uygulanmalıdır. Gizli ör
güt yönetme sanatı. bütünüyle. mümkün olan her şeyden yararlanmak
ta. «herkese yapacak bir iş vermekte» ve aynı zamanda bütün hareke- , 
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tin öndcrliğini. sırf birtakım yctkilere dayanarak değil. saygınlığa. 

canlılı�a. daha fazla recıiiheye. daha çokyönlülüğe ve iliılıa fazla yete
nege sahip olamk elde tuımakta yatar. Bunu. merkezde olağanüstü 
yelkilere sahip yeteneksi: bir kimse hulımursa mutlak merkeziyetçili
ğin hareketi kolayca mahvedebileceği yolundaki alışılagelmiş İtirazın 
öne sürülmesi olasılığına karşı belirtiyorum. Bu kuşkusuz mümkün
dür. ama seçim ilkesiyle ya da ademi merkeziyetçilikle giderilebilecek 
bir şey değildir: bunlann geniş ölçüde uygulanmasına kesinlikle göz 
yum ulamaz ve bunlar. istibdat yönetimi altında yürütülen devrimci ça
lışmaya son derece zararlıdır. Bu. herhangi bir tüzükle de g iderilcmez: 
ancak tck tck her bir grubun ve altgrubun aldığı kararlardan M.O. ve 
M. K.ne başvurmalarına ve (en kötü durumda) kesinlikle yeteneksiz 
yetkililerin görevlerinden almnıasma kadar uzanan « yoldaşca etkile
mc>> önlemleriyle giderilebilir. Komite. devrimci çalışmanın çeşitli 
yönlerinin çeşitli yetenekleri gerektirdiğini ve bir örgütleyici olarak 
hiç işe yaramayan bir kimsenin bazen bir ajitatör olarak son dereec de
ğerli olabileceğini ya da kesin gizli çalışmada iyi olmayan birisinin 
yetkin bir propagandacı olabileceğini vb. göz önüne alarak. mümkün 
en geniş işbölümünü sağlamak için çaba harcamalıdır. 

Bu arada. propagandacılar konusuna değinmişken. bu meslcğe ye
teneksiz kişilerin yıgtlmasıyla propaganda düzeyinin düşürülmesini 
bir-iki kelimeyle eleştinnek isterim. Ayrım yapmaksızın her öğrenciyi 
ve «bir çevreye verilmesini >> isteyen her genci propagandacı olarak 
gönnek. bazen aramızda alışkanlık haline geliyor. Buna karşı çıkılma
lıdır. çünkü çok büyük zarar vermektedir. ll kelerde sonuna kad�ır tu
tarlı ve gerçekten yetenekli çok a: propagandacı vardır ( ve böyle bir 
propagandacı olabilmek için insanın çok inceleme yapınası ve yeterli 
tecrübe kazanması gerekir): dolayısıyla. böyle kimseler uzmanlaştırıl
malı .  bütünüyle bu tür çalışmaya verilmeli ve onlara en büyük özen 
gösterilmelidir. Bunlar. hafta içinde birçok konferans vcııneli ve ge
rekliğimle başka şehirlere gönderilınelidir: genellikle. yetenekli propa
gandacılar çeşitli kasaba ve şehirleri dola�malıdırlar. Ama yeni başla
yan gençlere esas olarak pratik görevler verilmelidir: öğrencilerin çev
reden çevreye dolaşınalarına iyimser bir şekide <<propaganda>> adı ve
rilmekte ve buna bakılarak. onlara pratik görevler verilmesi ihmal 
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:di lmcktcdir. Elbeııc. ciddi pratik görevler de köklü bir e.jit imi gcrek
irir: ama gene de «yeni başlayanlar»a bu alanda daha kolay iş buluna
)il ir. 

Ş imdi de. fabrika çevre lerini e le alalım. Bunlar bizim için özel l ikle 
önemlidir: Hareketin temel gücü. biiyiik fabrikalardaki işçilerin örgüt
lenmesinde yatmaktadır. çünkü büyük fabrikalar (ve imalathaneler) iş
çi sınıfının sadece sayı bakımından üstün kesimini degil .  aynı zaman
da daha da önemlisi. etki. gelişme ve savaşma gücü bakımından da üs
tün kesimini kapsamaktadır. Her fabrika. bizim kalemiz olmalıdır. Bu
nun için de.  her « fabrika>> işç i leri örgütü. içte ne kadar gizl iyse dışta o 
ölçüde «dal budak salmal ı >>. yani dış ilişkilerinde herhangi bir devrim
ci örgüt gibi duyargal:ırını e lden geldigince uzaga ve mümkün oldugu 
kadar çok yöne uzatmal ıdır. Burada da. bir grup devrimci işçinin kaçı
nılmaz olarak yönetici ve «hakim » çekirdegi oluşturması gerekligini 
önemle belirtiyorum. «Fabrika çevreleri de dahil o1mak üzere her yer
de. geleneksel saf işçi ya da saf sendikal Sosyaldemokrat örgüt lenme 
tipini bütünüyle terk .etmel iyiz. Fabrika grubu ya da fabrika ( imalatha
nc) komitesi (çok sayıda olması gereken diğer gruplardan farklı ola
rak). fabrikadaki bütün Sosyaldemokrat çafışmayı yürütme yetkilerini 
ve talimatlarını doğrudan doğruya komiteden alan çok az sayıda de\'
rinıciden meydana gelmel idir. Fabrika kom itesinin her üyesi. kendini 
komitenin temsilcisi olarak görmeli. komitenin bütün emirlerini yerine 
getirmeli ve «Savaş alanıııdaki ordu>>nun bütün «yasa ve gcleneklc
ri»ne uymalıdır: katı lmış oldugu bu ordudan. savaş zamanında komu
tanı,gııı resmi izni olmadan ayrılamaz. Dolayısıyla fabrika komitesi
nin bileşimi.  çok büyük önem taşıyan bir sorundur ve komitenin başlı
ca görevlerinden biri de. bu alıkomitelerin düzgün bir şekilde örgüt
lenmesini saglamaktır. Ben bunu şöyle tasarlıyorum : Komite bazı üye
lerine (ayrıca. sözgel imi. şu ya da bu nedenden dolayı korniteye 
alınmamış. ama tccrübeleri. insan tanımaları. zekiliarı ve kurdukları 
baglarla çok yararlı olabilecek bazı işçilere) her yerde fabrika altkomi
teleri örgütlemeleri talimatını verir. Bu grup. semt temsilcilerine danı
şır. toplantılar düzenler. fabrika al tkomitelerinin aday üyelerini bizzat 
etrallı bir denetimden geçirir. sıkı bir sorgulamaya tabi tutar. gerekirse 
söz konusu fabrikadaki altkomitenin nıiimkiin olduğu kadar çok sa.\'1-

63 



' 
da aday üyesini denemeye ve incelemeye çalışarak sınavdan geçirir ve 
en sonunda. her fabrika çevresinin üye listesini komitenin onayına su
nar ya da uygun buldugu bir işçiye. tam bir altkomiteyi kurması. aday 
göstermesi ya da seçmesi için yetki verilmesini önerir. Böylelikle ko
mite aynı zamanda. kendisiyle ilişkiyi. bu temsilcilerden hangisinin. 
nasıl kuraca�ını da belirleyebilecektir (genel bir kural olarak. bu iliş�i 
semt temsilcileri aracıhgıyla saglanır. ama bu kurala eklemeler ya da 
degişiklikler getirilebilir}. Bu fabrika altkomitelerinin önemi göz önü
ne alınırsa. her altkomitenin M. O. ile dogrudan haberleşebilecegi bir 
adrese ve ilişkiler listesini güven altına alabilecegi gizli bir yere sahip 
olmasına mümkün oldugu kadar dikkat gösterınetiyiz (yani tutuklama 
oldugunda altkomitenin hemen yeniden kurulabilmesi için gerekli bil
giler, Rus polisinin erişemeyecegi bir yerde gizlenilmek üzere. elden 
geldigince düzenli ve eksiksiz bir şekilde Parti merkezine aktarılmalı
dır). Kuşkusuz. adresierin aktanlması komitenin kendi istedigi biçim
de ve el indeki verilere dayanılarak yapılmalı ve bu adresleri var olma
yan bir <<demokratik>> hakka dayanarak gelişigüzel dagııma yolu ıutul
mamalıdır. Son olarak da. birçok üyeden meydana gelen bir fabrika 
altkomitesinin yerine. komiteden bir temsileiyi (ve onun yedegini) gö
revlcndirmckle yelinmenin bazen gerekli hatta daha uygun olabilece
gini söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Fabrika altkomitesi kuru
lur kurulmaz. ayrı ayrı görevleri olan ve gizlilik dereceleri ve örgütsel 
biçimleri farklı bir dizi fabrika grubu ve çevresi örgütlerneye girişi
cckıir: Örnegin. yayınlarm ulaştırılmasını ve dagııımını saglayan çev
reler (bu. bize kendimizin olan gerçek bir posta servisi saglayacak bi
çimde. yalnızca yayıniann dagıı ım ı için degiL aynı zamanda yayınlan 
evlere kadar ulaşıırmak için gerekli, sınanmış ve denenmiş yöntem leri 
sağlayacak biçimde ve bütün işçilerin adresleri i lc onlara ulaşma yol
ları konusunda kesin bilgi sağlayacak hjçimde örgütlenmesi gereken 
en önemli görevlerden biridir): illegal yayınları okuma çevreleri: hafi
yclerin izini sürüp saplama grupları•: özel olarak sendika hareketine 
ve ekonomik mücadeleye rehberlik edecek çevreler: uzun konuşmaları 

* l�çilere �unu anlaımalıyız: l lafiyderin. ajan provokatörlerin ve hainterin öldüıülmesi 
bazen db.:tte kaçınılmaz olabil i r. Ama bunu sistemleştinnek. hiç isten i�ııeyı:ıı ve ha
talı hir şeydir. Hafiyekri izleyip. açığa ı; ıkar:ıı:ak w işçi sınıfı kitlelerini eğitecek bir 
l>rgüt kunııak hem mümkün hem de gereklidir. 



(makineler. müfettişler vb. üzerine) bütünüyle lesal bir biçimde nasıl 
başlaııp sürdürebileceklerini bilen. herkesin içinde serbetçe konuşabi
len, insan ıanıyabilen ve koşullan görebilen ajitatör ve propagandacı 
çevreleri vb. • Fabrika altkomitesi. her türden çevreler ( ya da temsilci
ler) agı sayesinde, bütün işletmeye yayılmaya, mümkün oldugu kadar 
çok sayıda işçiyi lcucaklamaya çalışmalıdır. Altkomitenin faaliyetleri
nin başarısı. bu türden çevrelerin çokluguyla, gezgin propagandacıları 
bu çcvrelere sakabilme yetenegiyle ve hepsinin üstünde de, yayınların 
dagıllmındaki ve bilgilerin ve mektupların toplanmasındaki düzenli 
çalışmanın dogruıuguyla ölçülmel idir. 

Özetleyecek olursak. genel örgütlenme tarzı kanımca şöyle olmalı
dır: Tüm yerel hareketin, bütün yerel Sosyaldemokrat faaliyetlerin ba
şında bir kom ite bulunmalıdır. B u  komiteden. ona tabi olan ve birinci 
olarak. bütün bir işçi sınıfı kitlesini (mümkün oldugu kadar) kucakla
yan ve semt gruplan ve fabrika (imalathane) altkomiteleri biçiminde 
örgütlenmiş yürütme temsilcileri agı gibi kuruluşlar ve kollar çıkmalı
dır. Bu ag. banş zamanında. yayın. gazete. broşür ve komitenin gizli 
yazışmalannın dagıtımıyla ugraşacak: savaş zamanında da gösterileri 
ve buna benzer kolektif faaliyetleri düzenleyecektir. İkinci olarak. ko
mite, tüm harekete (propaganda. u laştırma. her çeşit yeraltı faaliyeti 
vb. ) hizmet eden çevre ve gruplar halinde dal budak salacaktır. Bütün 
gruplar. çevreler ve altkomiteler vb. komite kuruluşlarının ya da komi
te kollannın statüsüne sahip olmalıdır. Bunlardan bazılan Rusya Sos
yaldemokrat Işçi Partisi'ne katılmak isteginde olduklarını açıkça belir
tecekler ve komite tarafından onaylandıgı takdirde Partiye katılacak
lar. belli görevler üstlcnecekler (komitenin talimatı ya da onayıyla). 
Parti organlarının emirlerine uymayı kabul edecekler. bütün parti üye
leriyle aynı haklara sahip olacaklar ve komite üyeligi için dogrudan 
aday sayılacaklardır vb. Bazıları da Rusya Sosyaldemokrat lşçi Parti
si'ne katılmayacaklar ve Parti üyelerince kurulmuş çevreler statüsünde 
kalacak yahut da şu ya da bu Parti grubuna vb. bagl ı  olacaklardır. 

Hiç kuşku yok ki. büıün bu çevrelerin üyeleri. bütün iç sorunlann-

• Aynı zamanda. gösterilerde ve hapi�ten adarıı kaçımıa eylemlerinde vb. görevlendiril
mek üzere askeri eğitim görnıü� ve ö:ıeUikle güçlü ve atılgan işçilerin alındığı savaş 
gruplanna da ihtiyacımız var. 
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da tıpkı bir komitenin bütün üyeleri gibi. eşit haklara sahip olacaklar-
dır. Tek istisna. yerel komiteyle (aynı zamanda M.O. ve M. K. ile de) 
kişisel ilişki hakkının sadece komitenin bu amaçla saptadığı kişiye 
(ya da kişilere) ait olmasıdır. Bu kişi. bütün diğer bakıınlardan.  yerel 
kom itcye. M.K.ne M. O.na. (şahsen olmamak şarı ıyla) önerge sunma 
hakkına sahip olan diğer üyelerle eşit durumda olacaktır. Dolayısıyla. 
söz konusu istisna. asla eşit l ik ilkesinin bir ihlali değil. sadece kesin 
gizliligin zorunlu bir gereğidir. « Kendi» grubuyla ilgili  bir haberi 
M.K.ne ya da M .O.na ulaştırmayı başaramayan bir komite üyesi. dog
rudan doğruya bir Parti görevini yerine getirmernekten sorumlu tutula
caktır. Aynca, çeşitli çevrelerin gizlilik derecesi ve örgütlenme biçi
mi. görevlerinin niteliğine bağlı olacaktır. Buna uygun olarak. örgütler 
en geniş bir çeşitlilik içinde olacaktır («en katı», en dar. en sınırlı ör
gütlenme tarzından <<en serbest». en geniş. en gevşek ve açık örgütlen
me tarzına kadar). Örneğin. dağıtım gruplannda en kesin gizlilik ve 
askeri disiplin sağlanmalıdır. Propagandacı gruplarında da gizlilik ge
reklidir. ancak bu gruplardaki askeri disiplin çok daha az olacaktır. 
Legal yayıniann okunınası ya da sendikal ihtiyaç ve talepler üzerine 
tartışmaların örgütlenmesi için kurulmuş işçi gruplarında daha az giz
li l ik gerekecektir vb. Dağıtım grupları. Rusya Sosyaldemokrat lşçi 
Partisi'ne bağlı olmalı ve onun belli sayıda üyesini ve görevlisini tanı
malıdırlar. Çalışma koşullarını inceleyen ve sendikal talepleri sapta
yan grupların ille de Rusya Sosyaldemokrat Işçi Panisi'ne dahil olma
sı gerekmez. Bir ya da iki Parti üyesiyle birlikte eğitim çalışması ya
pan öğrenci, subay ve memur grupları bazı durumlarda bu üyelerin 
Part ili olduğunun farkında bile olmamalıdırlar vb. Ama bir konuda. 
bütün bu yan gruplardan a;;anıi örgütlenme derecesini kesinlikle talep 
etmeliyiz:  yani böyle bir gruba dahil olan her Part i üyesi. bu gruptaki 
çalışmanın yönetim inden resmen sorumludur ve bu grupların her biri
nin bileşiminin. çalışmanın tüm işleyişinin ve bu çalışmaların içeriği
nin M . K .  ya da M .O. tarafından mümkün olduğu kadar tanı olarak hi
/inmesi için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bu.  merkezin bü
tün hareketi eksiksi: bir şekilde görebilmcsi. çeşitli Parti görevlerini 
üstlcneceklcrin mümkün olan en geniş çevre içinden seçilebilmesi. bü
tün Rusya'daki benzer nitelikte olan bütün grupların (merkez aracılı-
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gıyla) birbirlerinin tecrübelerini ogrenebilmeleri ve ajan provokatörle· 

rin ya da kuşkulu kişilerin belirmesi halinde uyarıda bulunulabilmesi 
için gereklidir. Tek kelimeyle. her durumda kesinlikle ve hayati dere
cede gereklidir. 

Bu nasıl yapılmalıdır? Korniteye düzenli raporlar sunarak. M.O.na 

mümkün oldugu kadar çok sayıda raporu mümkün en geniş içerikle 
ileterek. M.K. ve yerel komite üyelerinin çeşitli çevreleri ziyaret etme

lerini saglayarak ve nihayet. bu çevrelerle olan ilişkiler listesinin. yani 

her çevrenin çeşitli üyelerinin adlarının ve adresierin güven altına 
alınmasını (ve M.O. ve M.K.nin Parti bürosuna verilmesini) zorunlu 
kılarak. Ancak raporlar sunuldugunda ve ilişkiler aktanldıgı zaman. 
belli bir çevreye mensup Parti üyesinin görevini yaptıgı söylenebilir. 

Ancak o zaman. bir bütün olarak Parti, pratik çalışma yürüten her çev

reden haberdar olabilir. Ancak o zaman tutuklamalar bizim için kor

kutucu olmaktan çıkabilir; çünkü çeşitli çevrelerle ilişkiler korundugu 

takdirde. M.K.mizin tutuklanan bir delegesinin yerine .derhal yedekler 
bulunması ve çalışmanın sürekliliginin saglanması her zaman kolay 
olur. O zaman bir komitenin tutuklanması bütün aygıtın yıkılmao;ına 
neden olmaz. sadece.  yedekleri her zaman hazır bekleyen yöneticileri 
götürür. Sakın . gizlilik koşulları yüzünden raporların ve ilişkilerin ak
tarılmasının imkansız oldugu söylenmesin. Bir kere istendikten sonra 

ve komitelerimiz. bir M .K.miz ve M.O.muz oldugu sürece. raporları 

ve il işkileri aktarmak (ya da göndermek) her zaman mümkündür ve 
her zaman da miimkiin olacaktır. 

Bu. bizi bütün Parti örgütünün ve bütün Parti faaliyetinin son derc
ce önemli bir ilkesine vardırıyor: Bir yandan. hareketin ve proletarya
nın devrimci mücadelesinin ideolojik ve pratik yönetimi açısından 
mümkün en fa:la merkeziyetçilik gerekliyken; öte yandan. Parti mer

kezinin ( ve dolayısıyla bir bütün olarak Parti'nin) hareketten sürekli 

haherdar edilmesi ve Partiye karşı sorumluluk açısından. m ümkün en 
fazla ademi merkeziyetçilik gerekl idir. Hareketin yönetimi. büyük pra
tik tecrübe sahibi. mümkün en az sayıda ve mümkün oldugu kadar 
bagdaşık (homojen) profesyonel devrimci gruplarına tesl im edilmeli
dir. Proletaryanın (ve diger halk sınıflannın ) çok degişik kesimlerden 
gelme en çeşitli ve en kanşık (heterojen) grupların. mümkün en çok 
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:;ayıda. harekete katılmaları saglanmalıdır. Parti merkezinin elinde her 
zaman, sadece bu grupl311n her birinin faaliyetine ilişkin kesin bilgi 
dejlil, aym zamanda bunların bileşimine ilişkin mümkün oldugu kadar 
eksiksiz bilgi de bulunmalıdır. Hareketin yönetimini merkezileştirme
liyiz. Aynı zamanda (istihbarat olmadan merkeziyetçilik mümkün ola
mayacagına göre. sırf bu nedenden dolayı) Parti'nin tek tek üyeleri. 
Parti'nin çalışmalarına tek tek katılanlar ve Parti'ye dahil olan ya da 
baglı bulunan her çevre açısından. Parti 'ye olan sorumlulugu mümkün 
oldugu kadar. ademi merkezileştirmeliyiz. Bu ademi merkeziyetçilik. 
devrimci merkeziyetçiligin zorunlu bir önkoşulu ve zorunlu bir düzel
ticisidir. Ancak merkeziyetçilik sonuna kadar uygulandıgı ve bir 
M.K.miz ve bir M.O.mız oldugu zaman. ne kadar küçük olursa olsun 
her grubun onlarla haberleşmesi -ve sadece haberieşebilmesi degil. 
yıliann tecrübesiyle kurulmuş bir sistemin sonucu olarak düzenli bir 
şekilde haberleşebilmesi- mümkün olacaktır. Bir yerel komitenin kötü 
bileşiminden dogabilecek vahim sonuçlar ancak o zaman giderilebile
cektir. Artık Parti içinde gerçek bir birlige ve gerçek bir yönetim mer
kezinin kurulmasına yaklaştıgımıza göre, şunu akıldan çıkarmamalı
yız: Eger aynı zamanda. hem merkeze karşı sorumluluk açısından hem 
de merkezin. Parti aygıtının bütün dişli ve çarklarından haberdar edil
mesi açısından azami ademi merkeziyetçilik uygulamazsak. bu merkez 
iktidarsız kalacaktır. Bu ademi merkeziyetçilik. genellikle hareketimi
zin en acil pratik ihtiyaçlarından biri sayılan işbölümünün öteki yüzün
den başka bir şey degildir. Eger Parti merkezi. eski tipte yerel komite
ler tarafından dogrudan pratik çalışmadan koparılmaya devam ederse. 
ne belli bir örgütün yönetici organ olarak resmen tanınması. ne de res
mi bir M.K.nin kurulması. hareketimizin gerçekten birleşmesini ve 
saglarn bir militan Parti'nin yaratılmasını saglayamayacaktır. Bu eski 
tipte yerel komiteler. kendini belli tipte bir devrimci çalışmaya hasret
meyen. özel bir görev konusunda sorumluluk üstlenemeycn. bir işi 
yüklendikten sonra onu derinlemesine inceleyip hazırlayarak sonuna 
kadar götürmeyen. keskin lafazanlıkla muazzam bir vakit ve güç heba 
eden. her biri her çeşit işle ugraşan bir insan salatasından meydana ge
lirler. Öte yandan. büy,ük bir ögrenci ve işçi çevreleri yıgını vardır ve 
bunların yansından komitenin haberi bile yoktur: yarısı da komitenin 
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kendisi gibi, hantal, komitenin kendisi gibi uzmanlıktan yoksun, ko
mitenin kendisi gibi profesyonel devrimcilerin tecrübelerinden ders çı
kannakta ve başkalarının tecrübelerinden yararlanmakta gönülsüz ve 
komitenin kendisi gibi «her şey hakkında» bitmez tükenmez toplantı
lara, seçimlere ve tüzük çalışmalarına batmış durumdadırlar. Merke
zin düzgün çalışabitmesi için. yerel komiteler kendilerini yeniden ör
giitlemelidirler; uzmanlaşmalı. daha «işbilir» örgütler haline gelmeli 
ve şu 'ya da bu pratik alanda gerçek «yetkinli�e» erişmelidirler. Mer
kezin (şimdiye kadar oldugu gibi) ögüt vermek. ikna etmek ve tartış
ınakla kalmaması, orkestrayı gerçekten yönetebilmesi için, kimin han
gi kemanı nerede ve nasıl çaldıgını:  her çalgının çalınması için talima
tın nerede ve nasıl alındıgını ya da alınm�ta oldugunu: (müzik kulak 
tınnalamaya başladıgında) kimin nerede ve niçin falso yaptı�ını ve 
falsonun giderilebilmesi için kimin nereye ve nasıl aktarılması gerekli
gini kesin olarak bilmesi gerekir. Açıkça söylemek gerekir ki. bugün 
için. bir komitenin gerçek iç çalışması hakkında bildirileri ve genel 
yazışmalan dışında ya hiçbir şey bilmiyoruz. ya da arkadaşlarımızın 
ve yakın dostlarımızın anlaıııgı kadarını biliyoruz. Ama Rusya işçi sı
nıfı hareketine önderlik edebilen ve isliodada karşı genel bir saldırıya 
hazırlanan dev bir Parti'nin kendisini bu kadanyla sınırlayabilecegini 
düşünmek gülünç olur. Komite üyelerinin sayısı azaltılmalıdır. Bu 
üyelerden her birine hesap vermekle yükümlü tutulacagı belirli. özel 
ve önemli bir görev verilmelidir. Özel. çok küçük bir yönetici merkez 
kurulmalıdır. Komiteyle her büyük fabrika arasında ba�lantıyı kuran . 
yayıniann düzenli dagıt ımını yürüten ve merkeze. bu dagıtımın ve ça
lışmalann tüm işleyişinin tam bir dökümünü sunan bir yürütme tem
silC ileri agı geliştirilmelidir. Ve son olarak, çeşitli gruplar ve çevreler 
kurulmalı ve bunların çeşitli görevleri üstlenmeli ya da Sosyaldcmok
ratlara yakın olan. onlara yardım eden ve Sosyaldemokrat olmaya ha
zırlanan kişileri birlcştirmel idirler. Ancak bunlar yapıldıgı takdirde. 
komite ve merkez. bu çevrelerin faaliyetinden ( ve bileşiminden) sü
rekli haberdar olabilir. St. Petersburg Komitesinin ve bütün diğer Parti 
komitelerinin yeniden örgütlenirkcn izleyecekleri çizgiler bunlar ol
malıdır ve tüzük sorunun o kadar önemsiz olmasının nedeni de budur. 

Önerimizin amacını daha berrak bir şekilde ortaya koyabilmek 
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için. işe Tüzük tasla2ının lahiiliyle başlamıştım. Ve sanırım . bumya 
kadar anlauı.Klanmdan Tüzügün yerine, her çevre ve çalışmalann her 
yönü hakkında düzenli raporlar verilmesini geçirerek Tüzük olmadan 
da işleri yürütmenin m ümkün olabilecegi. okurun gözünde açıklık ka
zanmıştır. Tüzüge ne konulabilir? Komite. herkesin çalışmasına reh
berlik eder (bu zaten yeterince açık). Komite, bir yürütme grubu seçer 
(bu her zaman gerekli degildir; gerekli oldugu zaman da bir Tüzük so
runu degil; merkezi. bu grubun bileşiminden ve aday üyelerinden ha
berdar etme sorunudur). Komite. çeşitli çalışma alanlarını üyeleri ara
sında dagıtır ve her üyeyi. korniteye düzenli rapor sunmakla ve M.O. 
ve M.K.ni çalışmaların gelişiminden haberdar etmekle yükümlü tutar 
(burada da, Tüzüge, güçlerimizin azlıgı nedeniyle stk stk uygulanama
yacak bir hüküm koymaktansa. bütün görevlendirmelerden merkezi 
haberdar etmek daha önemlidir). Komite. üyelerinin kimler oldugunu 
kesinlikle saptamalıdır. Yeni üyelerini komite kendisi belirler. Komite 
semt gruplarını, fabrika altkomitelerini ve belli grupları atar (eger bun
ları sıralamaya kalkarsak sonu gelmez ve bunları Tüzükte yaklaşık 
olarak sıralamanın hiçbir geregi de yoktur; merkezi bunların örgütlen
melerinden haberdar etmek yeterlidir). Semt grupları ve altkomiteler 
şu çevreleri örgütlerler. .. Bugün için Tüzüge böyle bir madde koymak 
son derece yararsız olur. Çünkü bu türden çeşitli grupların ve altgrup
Iann faal iyetleri konusunda genel bir Parti tecrübesine sahip degiliz 
(birçok yerde bundan bütünüyle yoksunuz). Bana kalırsa. böyle bir 
tecrübe edinmek için gerekli olan. Tüzük degil. Parti istihbaratının ör
gütlenmesidir. Ş u  sıralar. yerel örgütlerimizden her biri, en azından 
birkaç akşamını Tüzük tartışmasıyla geçiriyor. B unun yerine, her üye. 
bu zamanı tüm Partiye sunmak üzere, kendi çalışması hakkındaki ay
rıntılı ve iyi hazırlanmış bir rapor düzenlemeye ayırsa. çalışmalar yüz 
kat daha ilerler. 

Tüzügün yamrsız olmasının nedeni. sadece devrimci çalışmanın 
daima kesin bir örgütlenme biçimine uymaması degildir. Hayır, kesin 
bir örgütlenme biçimi gereklidir

· 
ve biz bütün çalışmalarımıza müm

kün oldugu kadar böyle bir biçim vermeye çalışmalıyız. Buna. genel
likle sanıldıgından çok daha büyük ölçüde izin verilcbilir ve bu. Tü
zük sayesinde değil. sadece ve sadece (bunu durmadan ıekrarlamalı-
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yız) Parti merkezine eksiksiz bilgi aktarmakla saglanabilir. Ancak o 

zaman. gerçek bir sorumlulu�a ve (Parti içi) alcniyete4 dayanan ger
çek bir örgütlenme biçimimiz olacaktır. ATamızdaki ciddi çatışmaların 
ve görüş aynlıklannın gerçekte «tüzüge uygun>> oylama yoluyla degil 
de, mücadeleyle ve «istifa>> tehditleriyle halledildigini bilmeyenimiz 
var mı? Parti hayatının son üç dört yılı boyunca komitelerimizin çogu
nun geçmişi böyle iç çelişmelerle doludur. Ne yazık ki. bu çekişmeler 
kesin bir biçim almamıştır. Eger almış olsaydı. Parti için çok daha öS
retici olur ve bizden sonrakilerin tecrübelerine çok daha fazla katkıda 
bulunmuş olurdu. Ne var ki böylesine yararlı ve zorunlu bir kesin ör
gütlenme biçimini hiçbir Tüzük yaratamaz: bu ancak ve ancak Parti 
içi aleniyetle yaratılabilir. lstibdat yönetimi altında ise. Parti merkezi
ni Partide olup bitenlerden düzenli olarak haberdar etmekten başka bir 
Parti içi aleniyet aracımız ya da silahımız olamaz. 

Ve ancak biz Parti içi aleQiyeti geniş çapta uygulamasını ögrendik
ten sonra. çeşitli. örgütlerin işleyişi konusunda gerçekten tecrübe sahi
bi olabilir: ancak yıllar boyunca kazanılan böylesine kapsamlı bir tec
rübeye dayanarak, sadece kiigıt ü:erinde kalmayacak bir Tüzük ha:ır
layabiliri:. 

1902 Eylül'ünde yazıldı. 
Ilk defa 1902 yılında hektograf 
baskıyla yayımlandı. 

Toplu Eser/er, Cilt 6 
1904'te RSDIP Merkez 
Komitesi'nce basılan 
broşürün metnine uygun 
olarak yayımlanmıştır. 

4. Pani içi aleniyeı. herkesin her şeyi bilmesi anlamında değil. pani faaliyetlerinin rner
k<!Z tarafınd;ın bilinmesi anlanıındadır. -Ç.N 
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RSDlP KOMİTE VE GRUPLARININ 
GENEL PARTi KONGRESlNE SUNDUKLARI 

RAPORLARlN KONUSU ÜZERİNE 

Aralık 1902-0cak 1903 

örgütleme Komitesinin üyelerinden biri. benden, Parti'nin komite
leri ve gruplarının İkinci Parti Kongresine sunacaklan raporlarında ya
nıtlamalan istenebilecek bir soru listesi göridennemi istedi. Bura<hı 
yaklaşık bir soru listesi gönderiyorum. ama ilkönce bu l istenin uzunlu
gu konusunda birkaç söz söylemek istiyorum. Hiç kuşkusuz. sosyalde
mokrat çalışmanın bütün daliarına ilişkin raporlann olması iyi bir şey
dir. dolayısıyla ideal bir rapor sonsuz sayıda soruyu kapsamalıdır. Hiç 
kuşku yok ki, böylesine eksiksiz raporlann �unuldugunu rüyamızda 
bile göremeyiz. Ama gene de. Örgütleme Komitesinin. her komite ya 
da gruba. kongre için yararlı olacak (ve kongreye gereken) eksiksiz bir 
·soru dizisi saglamaya çalışmasını son derece önemli ve zorunlu bulu
yorum. İkinci Kongremiz Birinci Kongreye oranla daha fazla kurucu 
nitelikte olacaktır. bu yüzden raporların elden geldigince eksiksiz ve 
özlü <1tması için her türlü çabayı harcamamız gerekmektedir. Her gru
bun raporu ideale ne kadar yakın olursa. hareketin bütünü kongremiz
de o kadar eksiksiz ve kesin bir biçimde temsil edilmiş olacak ve 
kongrede o kadar kalıcı sonuçlara vanlacaktır. 

Raporların hazırlanmasında. bunların gerek komitelerde. gerekse 
gruplarda vb. tartışılmasına kongreden mümkün oldugu kadar önce 
başlanmalıdır. Bu bakımdan. komitelerin ve grupların ilkönce raporu 
hazırlama çalışmasını kendi üyeleri ao ısında bölüştürmeleri : ikinci 
olarak raporun tek tek bölümleri hazır oiL : olmaz kumitelerin ve grup
ların (raporun büıününün hazır olmasını beklemeden) raporun bir kop
yasını hemen yurtdışına. yani emin bir yere göndenneleri: üçüncü 



olarak da. komite ve gruplann, raporun hazırlanması çalışmasına :sade· 

ce bugünkü üyeleri de�il. aynı zamanda eski üyeleri de. sadece faal 
üyeler degil. aynı zamanda orada bulunmayan, başka bir deyişle yurt
dışında ya da sürgünde bulunan üyeleri de katmaya çalışmalan son de
rece önemlidir. Bu kimselere, belirli bir soru dizisini ya da komite ya 
da grupta çalıştıkları belli bir dönemi kapsayan raporlar hazırlamalan 
dojlfultusunda talimat verilebilir. Bu tür raporlar ya da rapor bölümle
ri, kongredeki delegeterin işini büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Aynca. 
dogal olarak. delegeler herhangi bir rapordaki soruların yanıtiarım içe
ren Parti yayınlannddll da yararlanmalı. yani bütün bu yayınlan bir 
araya toplamaya çalışmalı. bunların özünü bulup çıkarmalı, yanlış bul
dukları şeyleri düzeltmeli ve gizlilik nedeniyle yer almamış olan şey
Ieri ekleyerek bunlan eksiksiz bir hale getirmelidirler vb. (Komitelerin 
ve grupların geçici olarlif yurtdışında bulunan eski üyeleriyle işbirli
ginde bulunmak da son derece önemlidir.) Bu arada. gizlilige ilişkin 
olarak şunu da belirtmeliyiz ki,  yazılı yanıtların verilemeyecegi ya da 
verilmemesi gereken bazı sorular vardır, çünkü bu sorulan yanıtlamak 
sırları açıklamak olacaktır. Ama gene de, bu soruların yanıtlan komi
teler ya da gruplar tarafından kesinlikle düşünülmeli. hazırlanmalı ve 
tartışılmalıdır: çünkü Parti kongresinde (eger kongre önünde olmasa 
da. en azından özel bir komisyona, Merkez Komitesine vb. ) bu soru
lara ilişkin rapor sunmak zorunlu olacaktır. 

Raporların hazırlanması çalışmasına mümkün oldugu kadar çok 
sayıda insanı katabilmek için. soru listesini (çeşitli komitelerin. grup· 
lann ya da tek tek yoldaşların önerdikleri degişikliklerle birlikte) 
miimkiin oldugu kadar geniş bir şekilde dagıtmakta yarar vardır. An
cak. bu soru ve raporlann İkinci Parti Kongresi için hazırlandıgını ge
niş Sosyaldemokrat çevrelerden gizli tutmak gerekir. 

Son olarak. raporların hangi dönemi kapsayacagı sorunu vardır: ra
porlar. esas olarak. Birinci Kongre ile Ikinci Kongre arasındaki döne
mi. yani 1 898'den 1 903'e kadarki dönemi kapsamalıdır. Ne var ki. Bi
rinci Kongre tam anlamıyla temsili bir nitelik taşımadıgı, çok kısa sür
düğü ve son derece elverişsiz koşullarda yapıldıgı için, raporların 
1 898'den önceki dönemi kapsaması da iyi olur. 

Rapor için bu son dereec ayrıntılı soru listesinin, hareketin tarihini 
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en iyi bilen ya da genel olarak bütün soruları en iyi yanıtiayabilecek 
kişinin. kongre için en iyi delege olacagı yolunda bir yoruma asla yol 
açmayacak şekilde hazırlanması gerekıigini akıldan ç ıkarrnamakta da 
yarar vardır. Kongre. hareketi birleştirrnede ve ona güçlü bir atılım ka
zandırrnada pratik bir deger taşımalıdır; bu yüzden. en iyi delegeler. 
yeni olsalar bile en enerj ik. en etkili ve devrimci çalışmaya kendini en 
fazla adamış yoldaşlar arasından çıkacaktır. Bununla birlikte. raporlar 
birçok kimsenin katkılarıyla oluşturulabilir ve aynca bazı durumlarda 
birden fazla delege seçmek mümkün olabilir. Çok saytda işçi delegeye 
kongreye katılma olanagı tanımak özellikle iyi olur. 

Şimdi de. sekiz bölüme ya da gruba ayrılmış bulunan soru listesini 
sunuyorum (bütün sorular birbiriyle çok sıkı bir biçimde bagınıılı ol
duklarından. belirli soruların. hatta soru gruplarının ayrılmış olması 
genellikle biçimsel bir kaygıdan kaynaklanmıştır ve sadece kolaylıkla 
incelenebilmeleri içindir). 

1- İşçi Sınıfı Hareketi, Tarihi ve Bugünkü Durumu 

1) Sanayi alanındaki koşulların ve durumun kısa bir açıklaması. 
Yerel proletaryanın (sanayi. t icaret. el sanatlan vb. ve mümkünse ta
rım proletaryası) sayısı. bileşimi. dağılımı ve diger belirleyici özellik
leri. 

2) İşçiler sosyalist ajitasyondan ne ölçüde etkilenmişlerdir? Hangi 
semtlerde? Hangi fabrikalarda? Hangi imalathanelerde? Evde çalışan
lar vb. Bu gruptaki işçilerin hareketin en başındmı itibaren gösterd ikle
ri gelişmeyi elden geldiğince ayrıntılı bir biçimde anlatın. 

3) Grevierin mümkün oldugu kadar eksiksiz bir l istesi ve önemli 
sayılabilecek her grev hakkında ayrıntılı bilgi. Toplam rakamların ve
rilmesi iyi olur. 

4) Grevler dışında. işçilerin katıldığı herhangi bir dikkate değer boy
. 
kot ya da daha başka kolektif eylem• oldu mu? Aynntılı bilgi verin. 

5) Daha önce var olan ve bugünkü işçi çevreleri hangileridir? Yar-

• Toplu açıklamalar. miı ingler, güsıcrilt'rı: kaıılma vb. 
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dırnlaşma dernekleri? Egitim grupları? Işçi sınıfı örgütleri? Sendika· 

lar? Bütün bu dernekleri. bunların örgütlcnmelerini. bileşimlerinin 
hakim yanını ve üyelerin sayısını. bunların varlıklarını ne kadar za
man sürdürdüklerini. faaliyetlerinin niteligini, bu konudaki tecıiibeler
den çıkarılan sonuçları vb. m ümkün oldugu kadar aynntılı olarak anla
tın. 

6) Legal işçi örgütleri k ınmak için herhangi bir girişimde bulunul
du mu? Bu yöndeki her girişim, bunun sonuçları, etkisi, gelecegi. bu
günkü durumu ve önemi hakkında ayrıntılı bilgi. Aynı şey Zubatov 
dernekleri için de geçerlidir. Legal örgütlerden Sosyaldemokrat amaç
larla yararlanma yolunda herhangi bir girişimde bulunuldu mu? 

7) Bugünkü buhranın etkisi? BÜnu. öncelikle işçilerin verdikleri 
bilgilere dayanarak anlatın. Işsizler. bunların içinde bulundukları ruh 
hali. bunlar arasında ajitasyon vb. 

II- Yerel Sosyalist Çevrelerin Tarihi, 
Sosyaldemokratların Ortaya ÇıklŞı, 
Bu Çevreler Içindeki Egilimler Arasındaki Mücadele 

8) Sosyaldemokra'ii ortaya çıktıgında. eski sosyalist örgütlerden iz
ler kalmış mıydı? B u  izler nelerden oluşuyordu ve etkileri neydi? lşçi 
sınıfı içinde propaganda ve ajitasyon ne zaman başladı ve bunu kim 
başlauı? Narodnaya Yolya'nın takipçiteri mi? Bunların Sosyaldemok
rasiye karşı nasıl bir tutumları vardı? 

9) Tck tek Sosyaldemokratlar ya da Sosyaldemokrat çevreler ne 
zaman ve hangi koşullarda ortaya çıktılar? Her çevreyi ( programına 
uygun olarak). önemini ve daha sonraki çevreler üzerindeki etkisini el
den geldigince ayrıntılı olarak anlatın. 

l O) Sosyaldemokrat görüşler yerel çevrelerde nasıl şekillendi ve 
gelişti? Diğer yerlerin (şehirlerin) etkileri nclerdir? Yurtdışından gelen 
yayınların etkisi neyd i ?  Legal olarak basılan Marksist yayınların (ve 
«Marksizmi eleştiren» yayın ların) etkisi neydi? Bu üç etkeııiıı etkileri
ni ayn ayn ve elden geldigi nce ayrıntılı bir biçimde anlat ın. 

I I )  Sosyaldemokrat hareket içindeki görüş ayrılıkları. Bu ayrılık-
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lar 1898 bildirisinden önce de var mıydı? Kendilerini nasıl gösteriyor
Iardı? O zamandan herhangi bir belge kaldı m ı? Bildiri nasıl karşılan
dı? Bildiri ne gibi bir protesto ya da hoşnutsuzluk yarattı ve bu protes
to ya da hoşnutsuzluklar kimlerden geldi? «Ekonomist» denilen görüş
ler nasıl ortaya ç ıliı? Gelişip yayılmaları nasıl oldu? Bunu. yerel hare
ketteki her <<Ekonomist» <<aşama»yla ilgili belge niteligi taşıyan her 
türlü bilgiden yararlanarak en kesin bir biı;imde anlatmak çok önemli
dir. Çeşitli parti gazetelerinin degerlendirilmesindeki ve bunların sa
vunuculan arasındaki mücadeledeki aynlıklar nasıl ortaya çıktı? Ra
boçaya Gazeta'nın (1897), yurtdışında yayımianın Raborn;k'in ve ona 
baglı olan Listok'un, Raboçaya . M;sl'in, Raboçeye Dyelo 'nun. lsk
ra'nın, Z01ya'nın. Borba'nın. Jbı 'in vb. degerlendirilmesinde beliren 
aynlıklar nasıl ortaya ç ıktı? 

l l  (bir kere daha) Sosyaldemokratlar içindeki işçiler ile 
«aydınlar» arasında bir bölünme ya da anlaşmazlık oldu mu? Olduysa. 
bunun nedenlerini ve yarattıgı etkiyi belirtmek çok önemlidir. 

I 2) Egitimler arasındaki mücadele yerel çevrelerde nasıl oldu? Sa
dece Sosyaldemokrat aydınlar arasında m ı? Yoksa işçiler arasında mı? 
Hareketle ilişkisi olan ögrenci grupları arasında mı? Bu mücadele, bö
lünmelere yol açtı mı? Ayn ayn grupların oluşmasına yol açtı mı? 
Mücadele. genel ilke sorunlarından mı. bildirilerin içeriginden mi. 
gösteriler sorunundan mı. ögrenci hareketine karşı tutumdan mı.  yoksa 
I Mayıs talepleri sorunundan mı patlak verdi? 

Egitimler arasındaki mücadelenin seyrini ve sonuçlannı ve bu açı
dan şimdiki durumu son derece aynntılı olarak anlatın. 

ı 
III- Yerel Komiten in, 
Yerel Grupların ve Çevrelerin Örgütlenmesi 

1 3 )  Komitenin (sırasıyla grubun. çevrenin ve e ger birden çoksalar 
her birinin) bileşiminde hillörn yön nedir? ögrenciler mi? İşçiler mi? 
Üyeler seçimle mi (seçim leyse. bu nasıl yapılmJktadır?).  yoksa başka 
yoldan mı alınmaktadır? Ayn ayrı aydııı ve işçi komiteleri var mıdır? 
Teknik. propaganda. ajitasyon soruıılanyla ilgilenen özel gruplar. yazı 
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grupları. merkezi gruplar. semt grupları. yerel gruplar. yürütme grup
Ian var mıdır? Bunların (eger varsa) «Tüzüge» göre ve somut pratikte
ki ilişkileri? Genel toplantılar, bunların işlevi. ne kadar zamanda bir 
yapıldıgı ve çapları? Diger şehirler ve yurtdışıyla (yani özel kişiler, 
gruplar ya da grupların dışındaki kimseler vb.) temasların örgütl�nme
si? Yayınların dağıtımı nasıl örgütlenmektedir? Denetleme gezileri na
sıl örgütlenmektedir? 

örgütlenme sorunlarına ilişkin tecrübelerden çıkarılacak sonuçlar 
ve aydınlar ve işçiler arasındaki örgütlenme ilkeleri konusunda komi
telerdeki hakim görüşler nelerdir? 

Ayn ayn aydın ve işçi (fabrika, el sanatlan vb.) komiteleri kurul
masının nedenlerini ve sonuçlamu aynntılı olarak açıklamak özellik
le önemlidir. 

14) Çalışmanın yakın çevreye ve diger yerlere yayılması? Bu nasıl 
olmuştur: örgütlü bir biçimde mi. yoksa rasgele mi? Bölge örgütleri 
kurmak ya da bunlara katılmak için bir girişimde bulunuldu mu? 

Diger yerlerle olan temasiann niteligi? 
Bölge örgütlerinin doguşunun ve çalışmalannın tarihi. Merkezi 

bölge komitesinin bileşimi? Yerel komitelerle ilişkileri? Bagış topla
ma, bölge gelirleri? Yayınların gizlenecegi yerler.? Bölge örgütlerinin, 
çalışmanın kapsamı ve tutarlılıgı. yerel komitelerle temaslar vb. üze
rindeki etkisi. 

15)  Komitenin mali durumu? Komitenin varlıgını sürdürdügü bü
tün bir dönemdeki toplam gelir ve giderlerini (eger varsa raporlara da
yanarak) açıklayın. Sıradan ve ortalama bütçe, gelir kaynaklannın ni
teligi, işçiler arasında toplanan bagışlar. üye aidatları. yayınların satı
şından. düzenlenen gecelerden elde edilen gelir. bagışlar vb. (bu açı
dan Osvobojdeniye'nin ve Sosyalist Devnmcilerin etkisi .) 

Giderlerin tutarı ve niteligi: Teknik yönlerden? Kişilerin geçimle
ri? Yol harcamaları? vb. 

IV- Yerel Çahşmanın Niteligi, lçerigi ve Kapsamı 

16) Propaganda. Propagandacı (çevrelerinin) bileşimi? Bunların 
sayıları. eylem yöntemleri? Bunların içinde işçiler var mı? ögrenciler 
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mi a�ır basıyor? Daha tecrübel i  yoldaşlar. bunların faaliyetlerini de
ııetliyor ve yönetiyor mu? Konferansların al ışılagelmiş programları; 
bunlar zarnaııla nasıl geliştirilmektedir? Çeşitli konularda işçilerin tep
kileri ve önerileri? İyi konuşmacılar çeşitli şehirlere. bölgelere vb. 
gönderil iyor mu? Konferaııs toplantılarının bileşimi ve boyutları ne
dir. bunlar ne kadar zamanda bir ve hangi koşullarda yapılmaktadır? 

17) Ekonomik ajitasyon. B ildiri yayınlama ne zaman baŞladı? Ya
yınlanan bildirilerin toplam sayısın�tve kaç adet basıldıklannı söyleye
bilir misiniz? (Yaklaşık olarak) Bu ajitasyon hangi semtleri. fabrikala
n ve faaliyet kesimlerini kapsadı? B ildirilerin hazırlanması ve kaleme 
alınmasında nasıl bir yöntem uygulanmaktadır? İşçiler bu çalışmaya 
katılıyorlar mı? Bildirilerin basım ve dagıtım yöntemi? İşçiler dagıtıcı 
olarak çalışıyorlar mı? Bildiri talebi ne ölçüde karşılanmaktadır? 

1 8) Siyasi ajitasyon. Ekonomik ajitasyondan siyasi ajitasyona ge
çiş? Bu geçiş ne zaman başladı? Herhangi bir i tirazla karşılaştı mı? lik 
siyasi bildiriler ne zaman yayınlandı? Yalmzca ekonomik bildirilerin 
yayınlandıgı bir dönem oldu mu? S iyasi ajitasyon nasıl ve hangi te
meller üzerinde yürütülmektedir? Hem bildirilerin niteligi. hem de da
gıtım alanı bakımından siyasi 'ajitasyonun genişlemesini mümkün ol
dugu kadar eksiksiz bir biçimde anlatın. Belge nitcligi taşıyan bilgiler 
verilmesi iyi olur, çünkü siyasi aji tasyonun bütün örneklerini ve bütün 
alanlannı bilmek önemlidir. Siyasi aj itasyon sadece işçiler arasında m ı  
yürütülmüştür. yoksa öteki sınınar arasında d a  yürütülmüş müdür? 
Bildiriler nasıl ve hangi yöntemlerle hazırlanmaktadır. bunlara olan ta
lep nedir ve bu talep ne ölçüde karşılanmaktadır? Yerel bildirilere mi, 
yoksa genel bildirilere mi  daha fazla iht iyaç var? 

19) Yayınlar. Hangi illcgal yayınlar dagıtılmaktadır? Bunların ne 
kadar geniş bir şekilde dagıtıldıklarını. komitelerin ve işçilerin (ve ge
nel olarak halkın) her yayın (broşürler vb.) karşısındaki tutumunu be
lirterek. bu yayınları sayın. Dagıtım ne zaman yapılmaktadır. bu ya
yınlara olan talep nedir. hangi kesimler arasında esas olarak hangi ya
yınlara talep vardır? 

Dagıtım düzenli bir biçimde mi .  yoksa gelişigüzel bir biçimde mi  
yapılmaktadır? Çevrelerde toplu 'okuma yapılmakta mıdır? Aydınlar
dmı haııgi noktalan açıklamaları istenmektedir? Yorumlayarak okuma 
yaygın biçimde uygulanmakta m ıdır? Bu. özellikle hangi eserlerde uy-
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gulanmaktadır? 
20) Parti'nin yerel ve genel yaym organları. Yerel gazetenin geç

mişi. Ne kadar zamanda bir yayınlanmaktadır? Kaç adet basılmakta
dır? Yazıişleri nasıl düzenlenmiştir? Belgelerin toplanması ve korun
ması (yoksa kayıp mı ediliyor) nasıl düzenlenmiştir? Partinin yerel ve 
genel yayın organlarına yazı venne işinin örgütlenmesi? Özel yazı 
gruplan var m ıdır? Muhabirler var mıdır? Yazar çevreleriyle temas
lar? Yazı ve haberler nasıl iletilmektedir? Komite aracılıgıyla mı, yok
sa özel kişiler aracılıgıyla mı ve ne ölçüde? ögrencilerden ve sürgün
dekilerden yararlanma yolundaki çabalar? 

Yayın organlanyla ilgili düşünceler ve istekler. 
2 1 )  I Mayıs toplantılan. Yapılan her l Mayıs toplantısını ve ilerisi 

için çıkarılan dersleri anlatın. 
22) Gösteriler. Her gösteri hakkında kısaca bilgi verin. Genel ola

rak örgütlenme. özel olarak direnme yolundaki çabalar? Silahianma 
yolundaki çabalar? İşçilerin ve genel olarak «uygulayıcılar»ın bu so
runla ilgili görüşleri? 

Parti yayınlannııı gösteriler konusundaki eksiklerinin giderilmesi 
ve gözden geçirilmesi. 

Bu sorun konusunda şimdiki tutum. 

V- Öteki Irk ve Milliyetlerin Devrimci 
(Özellikle de Sosyaldemokrat) Gruplara Karşı Tutumu 

23) Öteki ırk ve milliyetlerden işçiler var mıdır? Bunlar ar.ısında 
yapılan çalışmalar? Örgütlü mü. yoksa gelişigüzel mi? Hangi dillerde? 
Aynı yönde çalışan ve başka bir dil konuşan Sosyaldemokrat gruplara 
karşı tutum? Bu il işkileri kesin ve ayrıntılı bir biçimde tahlil etmek iyi 
olur. Görüş ayrılıkları var mıdır? Varsa. bunlar m illi program konu
sunda ilke sorununa ilişkin görüş ayrılıklan m ıdır? Taktiklere ilişkin 
görüş ayrılıkları mıdır? Örgütlenmeye ilişkin görüş ayrılıkları mıdır? 
Ortak çalışma açısından yararlı olacak ilişkiler. ,Tek bir Pani yayın or
ganı ç ıkarma olasılıgı? Federasyon iyi olur mu ve ne türden bir fede
rasyon? 
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VI· Dasımevleri, Ulaştırma ve 
Gizli Çalışma İçin Düzeıdemeler 

24) Basımevleri. Basımevleri kunna tecrübesi. Harcanılan para ve 
kullanılan insan sayısı. Verimlilik. Yerel basımevlerine (bildiriler için 
mi?) ve birçok şehir için ortak basımevlerine duyulan ihtiyaç? Bu işin 
teknik, örgütsel. mali ve gizlilige ilişkin yanları. 

25) Ulaştınna. Bu alanda baglar kurulmuş mudur? Ulaştınna grup
ları? Her birinin geçmişi ve düzenlemeler, işleyiş. sonuçlar ve olası 
gelişmeler üzerinde aynntıh bilgi. Elverişli örgütlenme biçimi. 

26) Gizli çalışma için düzenlemeler. Gizli evler? Parola ve işaret
ler? Gizleme yerleri? Pasaport tedariki? Bu konudaki tecrübeler? Bu
nun Için gerekli baglar var mıdır? 

Randevulann düzenlenmesi? 
Hafiyelerin izlenmesi? Hafiyelere ve kışkırtıcı ajaniara karşı mü

cadele? Bu mücadelenin şimdiye kadar uygulanan ve bundan sonra 
uygulanmasında yarar görülen biçimleri? ' 

Şehirler arasında, şehir içinde ve yurtdışıyla yazışmalardaki şifreler? 
«Polis sorgulamalannda nasıl davranmak gerekir?» konulu konfe

ranslar. Bu ve daha başka konularda broşürlere duyulan ihtiyaç? 
Komite arşivi? Geçmişte var mıydı ve korunmuş mu? Şimdi var 

mı? 

VII- İşçi Sınıfı Dışındaki 
Halk Kesimleri İçinde Baglar ve Faaliyet 

·27) Köylülük arasındaki çalışmalar? Tek tek baglar var mı? Varsa. 
bunlar hakkında aynntılı bilgi? Baglar nasıl kurulmuş. nasıl ·sürdürül
müş ve hangi köylülerle kurulmuştur? Tanm işçileriyle mi? Köylere 
giden fabrika işçilerinin rolü? 

Propaganda çabalan? Broşürterin dagıtımı? Bildirilerin dagıtımı? 
Ne türden? Ne kadar başarılı? 

Şimdiki durum ve olası gelişmeler. 
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28) ögrenciler. Faaliyet rastgele ve kişisel mi.  yoksa örgütlü mü? 
ögrenciler arasından çok Sosyaldemokrat çıkıyor mu? ögrenci çevre
leri, kulüpleri ve birlikleriyle baglar var mı? Bu baglar nasıl sürdürü
lüyor? Konferanslar? Yayınların dagıtımı? ögrenciler arasındaki 
hakim egilim ve geçmişteki çeşitli egilimlerin geli�mesi. 

ögrenci huzursuzJuklanna karşı tutum? 
ögrencilerin gösterilere katılmalan? Bu konuda önceden anlaşma

ya varma girişimleri? 
ögrencilerin pıopagandacı olarak yetiştirilmesi? 
29) Ortaokullar. l iseler. ilahiyat okullan vb., ticartt ve meslek 

okulları? ögrencilerle olan bagların niteligi? Bunlar arasındaki hare
ketin yeni bir yükseliş aşamasına girmesi karşısında tutum? Çevreler 
ve egitim dersleri örgütleme yolundaki çabalar? Liseyi yeni bitirenler 
(ya da henüz bitinn�miş olani�) arasından Sosyaldemokrat harekete 
yeni katılanlar var mı (bu sık ·sık rastlanan bir olay mı)? Çevreler, kon
feranslar? Yayınların dagıtımı? 

30) «Toplum»la olan baglar? Geçmişte ve bugün? Hangi kesimler 
arasında? Bagış toplamaya mı dayanıyor? Yayın dagıtmaya mı? Lega.l 
kütüphaneterin kurulması için mi? Bilgi toplamak ve yazışmak için 
mi? «Toplum»un Sosyaldemolcıatlara karşı tutumundaki degişildikler. 
Sosyaldemolcıat yayınlara olan talep? Devlet memurlanyla olan bag
lar? Posta, telgraf ve demiryolu memurlanyla olan baglar? Fabrika 
müfettişleriyle olan baglar? Polis memurlanyla olan baglar? Din 
adamlarıyla olan baglar? vb.? 

Tek tek komite üyelerinin çeşitli kesimler arasında kurduJel'an kişi
sel temaslardan elde ettikleri tecrübeleri anlatmak da iyi olur? 

3 ı )  Askerlerle olan bag lar? Askerlik hizmetini tamamlayan Sos
yaldemokrat aydınların ve işçilerin oynadıgı rol? Subay ve asısubay
larla olan baglar? Bu baglar nasıl sürdürülmekte ve bunlardan nasıl 
yararlanılmaktadır? Bu bagların ajitasyon. propaganda, örgütlenme 
vb. deki önemi. 

Bu ve bundan önceki sorulaıa özellikle aynntılı yanıt vennekte ya
rar vardır. çünkü sorun yeni bir sorundur ve tek tek birbirinden kopuk 
tecrübelerin topartanması ve genelleştirilmesi gerekmektedir. 



VIII- Sosyaldemokrat Olmayan Devrimci ve 
Muh:ılif Akımiann Durumu ve Bunlara Karşı Tutum 

32) Liberal akımlar. Liberal-Narodnik akımlar. Halk arasında? ög
renciler arasında? Osvobojdeniye ve bunun dagıtımı (Ögrenciler ara
sında? İşçiler arasında?) ve etkisi? Osvobojdeniye çevreleri var mı? 
Bunların Sosyaldemokratlara karşı tutumu? 

Sosyaldemokrat çevrelerde Osvobojdeniye'ye duyulan ilgi ve bu 
yayın organına karşı tutum. Propaganda ve ajitasyon için kullanılıyor 
mu? 

Ortak tartışma toplantıları? 
33) Sosyalist Devrimciler. Bulundugunuz yerde bunlann ortaya çı

kışını aynntılı olarak anlatın. Ne zaman? Narodnaya V o/ya taraftarlan 
arasında mı? B unlann Sosyalist Devrimcilige geçişleri? 
«Ekonomizm»in etkisi? Baglarının ve çevrelerinin niteligi ve bileşi
mi? Eski militanlar? ögrenciler? İşçiler'! Sosyaldemokratlara karşı 
mücadele; bu mücadelenin seyri ve nasıl yürütüldügü? 

Sosyaldemokratların ve Sosyalist Devrimcilerin birleşik gruplan. 
Bunların aynntılı tarihçesi; çalışmalanna. bildiri/erine. grup kararlan
na vb. ilişkin bilgiler. 

Sosyalist Devrimcilerin zaaf ya da gücünün özel nedenleri? Terö
rizme olan egitim? ögrenciler arasında? İşçiler arasında'? 

Sosyalist Devrimcilerin köylülük içindeki çalışması? Köylülük 
içindeki. baglarının ve faaliyetlerinin niteligi? Bunlann «toprak prog
ramı»nın etkisi? 

34) Öteki gruplar ve akımlar. Svoboda grubu. Rusya'nın S iyasi 
Kurtuluşu lçin lşçı Partisi. Mahayevistlerl .  Raboçeye Znamya taraflar-

1 .  Malıavel'lstler, Mallllrevi;m: Yazılannda A. Volski taknıa adını kullanan V.K Ma· 
haysk i adlı bir Poloİıyalı sosyalistin başını ç :ktiği Marksizm düşmanı bir anarşist 
akını. Bunlann programı. Mahayski'nin Aydın Işçi adlı kitabında ortaya konulrnuştu. 
Mahayeviznıi n  belirleyici özelliklerinden bin Je. aydınlara karşı düşmanlıktı. Ma· 
hayski. aydınlan asalak bir sınıf olarak görüyor ve işçi sınıfı içinde devrimci aydın· 
!ara karşı düşmanlığı körüklüyordu. lrkutsk. Odesa. Varşova. Sı. Petersbmg ve daha 
başka yerlerde herhangi bir örgütlenmeden yoksun ve birbiriyle hiçbir bağı olmayan 
tek tek Mahayevist gruplar vardı.  Mahayevisılerin işçi sınıfı üzerinde önemli bir et· 
kileri yoktu. 
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ları vb. Bunların görüşlerini. Sosyaldemokrasi karşısındaki tutumlarm 
anlat ın. baglan ve çalışmaları hakkında bilgi verin. 

Aralık 1 902- Ocak 1 903'te yazıldı. 
lik kez 1924'te Proletarskaya 
Revolutsiya adlı derginin 

ı. sayısında yayımlandı. 

Toplu Eserler. Cilt 6. 
El yazmasına uygun 
olarak yayımlanmıştır. 
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«ÖRGÜTLEME KOMlTESİ»NİN 
KURULUŞ AÇIKLAMASi l 

1 5  Ocak 1903 

B undan dört yıl önce, çeşitli Rus Sosyaldemokrat örgütler. Rusya 
Sosyaldemokrat Işçi Partisi içinde birleşmişler ve Parti'nin yayınladıgı 
«Bildiri»de ortaya konulan belli bir örgütlenme planı ve genel faaliyet 
ilkelerini sapiarnışlardı.2 Ama ne yazık ki, bu ilk girişim başanyla so
nuçlanmamıştı: Proletaryanın her türlü baskı ve sömürü biçiminden 
1. RSDIP"in Ikinci Kongresi'ni ıopla�ıak için Örgiiılenıe Komitesi. ilk kez Man (Nisan) 

1902'deki Belastok Konferansı tarafından seçildi. ama konferanstan hemen sonra biri 
dışında bütün komite üyeleri tutuklandı. 1 902 Kasım'ında toplanan Sosyaldemokrat 
Komitelerin Pskov Konferansında Lenin'in inisiyatifiyle yeni bir Örgütleme Komite
si kuruldu. /skra taraftarlan yeni komitede büyük bir çoğunluğa sahipti. Lenin'in ön
derliğindeki Örgütleme Komıtesi, Ikinci Parti Kongresini hazırlama yolunda önemli 
çalışmalarda bulundu. 1 903 Şubat'ında Orel'de yapılan bir genel toplantıda. Parti 
Kongresinin toplanmasına ilişki� tüz:ük ta.•lağı kabul edildi. 
Şubat'taki genel toplantıdan sonra. Orgütlem� Komitesi üyeleri, _çalışmalannJa yar
dımcı olmak amacıyla yerel komiteleri iki kez ziyan::t eı ıiler. Örgütleme Komitesi 
liyelerinin de katılmasıyla yerel Parti örgütleri. Kongrenin toplanmasına ilişkin Tü
zük taslağını tartıştılar ve bundan sonm. Tüzük Örgütleme Komitesi tarafından onay
landı. 
Örgütleme Komitesi. benimsenen Tüzüğc '!Ygun olarak Kongreye kaıılmaya hak ka
zanan yerel örgütlerin listesini onayladı. Orgüıleme Komitesi. kongreye sunulmak 
üzere faaliyetleri hakkında aynntılı bir rapor hazırladı. 

2. Burada RSDİP'in 1 -3 ( 1 3- 1 5) Man 1 898'de Minsk'te toplanan Birinci Kongresine de
ğiniliyor. Bu kongreye altı örgütten -St. Petı:rsburg, Moskova. Ekaterinoslav ve Kiev 
Işçi Sınıfının Kurtuluşu Için Mücadele Birlikleri. Kiev Raboçaya Gazeta gruhu ve 
Bund-. dokuz delege katılmıştı .. Kongre. Partinin Merkez Komitesini seçti. Raboçaya 
Gazeta'yı Parti'nin resmi yayın organı olarak onayladı. bir «Bildiri» yayınladı ve 
Yurtdışındaki Rusya Sosyaldemokratlar Birliğini Parti'nin yurtdışındaki temsilcisi 
olarak tanıdı. 
RSDIP'in Birim.:i -Kongresi'nin önemi. kararlannda ve Bildirisinde Rusya Sosyalde· 
makrat Işçi Partisi'nin kurulduğunu açıklaması ve böylece devrimci propagandanın 
önemli bir etkeni olmasıdır. Ama Kongre bir progranı benimsemedi ve bir Parti tüzü
ğü hazırlanıadı. Kongrede seçilen Meıkez Komitesi tutuklandı ve Raboçaya Gaze
ra'nın basımevi ele geçirildi: tıu yüzden Kongre tek tck Maıksist çevreleri ve örgütle
ri bir araya getirmeyi ve birleştirmeyi başaramadı. Yerel örgütlerin çalışmasında mer
kezi önderlik ve belirli bir çizgi yoktu. 



kurtulması ugruna kararlı bir mücadele verecek: olan birleşik: ve güçlü 
bir Sosyaldemokrat Parti'nin inşası için gerekli unsurlar o sırada henüz 
yoktu. Bir yandan. Rusya Sosyaldemokratlarının pratik faaliyeti daha 
yeni biçimlenmcye başlıyordu. Mücadele yoluna henüz atılmış bulu
nan Sosyaldemokratlar. henüz teorik görüşlerini pratiAe dökmenin en 
iyi .yollarını. anyorlar ve' haıa ürkek ve belirsiz adımlarla ilcrliyorlardı. 
Sosyaldemokratlann faaliyetlerinde temel aldıklan ve ifadesini muaz
zam grevierde bulan işçi sınıfı hareketi birden öylesine pariarnıştı ki, 
birçogunun gözü kamaşmış. devrimci sosyaldemokrasinin son derece 
açık ve kesin olan görev ve amaçlannı gözden kaçırmışlar ve kendile
rini dar sendikal mücadeleye kapbrmışlardı. Öte yandan. henüz güç
lenınemiş ya da derin kökler salmamış olan Sosyaldemokrat örgütlere 
karşı hükümetin uyguladıgı sürekli baskılar, çalışmanın bütün sürekli
ligini yok etmiş ve faaliyetin yerli yerine oturmasını engellemişti. 

Ama gene de, bu başarısız girişimin hiçbir iz bırakmadan geçip 
gittigi söylenemez. Bizden öncekilere yol göstermiş olan proletarya
nın örgütlü siyasi partisi düşüncesi. o gün bugündür bütün bilinçli 
Sosyaldemokrat militanların rehberi ve hedefi olmuştur. Şu dört yıl 
boyunca. ilk sosyaldemokrat önderler tarafından bize devredilen bu 
düşünceyi gerçekleştirmek için birçok girişimde bulunulmuştur. Ama 
dört yıl sonra bugün hala aynı dagınıkiılda kaişı karşıyayız. 

Oysa hayat bizden her geçen gün daha fazla şey istiyor. Parti'nin 
ilk önderleri. işçi kitlelerinin uyumakla olan devrimci güçlerini uyan
dırma görevini üstlenmişlerdi; oysa biz çok daha karmaşık bir görevle. 
uyanmakta olan güçlere dogru yönde yol gösterme. bu güçlerin başına 
geçme ve onlara önderlik etme göreviyle karşı karşıya bulunuyoruz. 
Şu çagrıyı duymaya her an hazır olmalıyız: «Bizi. çagırdıgınız yere 
götürün! »  Eger böyle bir anda şimdiki gibi dagınık ve hazırlıksız olur
sak. hazırlıksız yakalanırsak. çok feci olur. Hiç kimse. içinde bulundu
gumuz durumun ciddiyetini abarttıgımızı söylemesin. Yüzeydeki dal
gacıkların ötesini görebilen bir kimse, derinlerde olup bitenleri fark 
edebilen bir kimse. hiçbir zaman abarıtıgımızı söyleyemez. 

Durumun ciddiyetini agırlaştıran daha başka koşullar da vardır. 
Tarihimizin çok önemli bir döneminden geçmekteyiz. Rusya'daki ha
yatın genel gidişine baglı olarak işçi sınıfının uyanışı. toplumun çeşitli 
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kesimlerini harekete geçinniş bulunuyor. Az çok bilinçli olarak, bu 
köhne düzene karşı mücadeleye şu ya da bu yoldan katılmak amacıyla 
örgütlenmeye çalışıyorlar. Onlara başanlar dileriz! Sosyaldemokrat
lar, böyle bir mücadeleye katılan herkesi ancak sevinçle karşılarlar. 
Ama Sosyalde:mokratlar. bu gibi müttefiklerin Sosyaldemokrasiyi el
lerinde bir oyuncak haline gelinnemeleri için, onu esas faaliyet alanın
dan uzaklaştınnamaları için, onu istibdada karşı mücadeledeki önder 
rolünden yoksun bırakmamaları için ve en önemlisi, devrimci müca
deleyi dogru yoldan sapıırarak onun gelişmesini kösteklememeleri 
için. uyanıktıklarını titizlikle korumak zorundadırlar. Devrimci müca
delenin son yıllardaki gelişmesini dikkatle izlemiş olan herkes, bu teh
likenin hayal ürünü olmadıgını açıkça görebilir. 

İşte bu yüzden. Rusya Sosyaldemokrasisi bugün dev bir görevle 
yani hiçbir yerel komitenin, hatta hiçbir bölge örgütünün üstesinden 
gelemeyecegi bir görevle karşı karşıyadır. Yerel örgütler ne kadar mü
kemmel olurlarsa olsunlar, bu görevin üstesinden asla gelemezler, 
çünkü bu görev daha şimdiden yerel sınırları aşmış bulunmaktadır. Bu 
görev, ancak Rusya'daki tüm sosyaldemokratların merkezi ve disiplin
li tek bir ordu içinde birleşmiş kolektif güçleri tarafından yerine getiri
lebilir. Öyleyse. bu birleşmenin inisiyatifini kim üstlenecektir? 

Bu  sorun. geçen yıl. St. Petersburg Mücadele Birligi. Güneydeki 
Birleşik Komiteterin ve Örgütlerin Merkez Komitesi. lskra örgütü. 
Bund'un (Rusya'daki ve yurtdışındaki) Merkez Komiteleri, yurtdışın
daki Rus Sosyaldemokratlar Birligi ve daha başka örgütlerin temsilci
lerinin katıldıgı bir konferansta tartışılmıştı. Konferans bazı örgütlerin 
temsilcilerine. Rusya Sosyaldemokrat lşçi Partisi'nin gerçekten yeni
den kurulması görevini üsılenecek bir Örgütleme Kornilesi kurmaları 
için talimal vennişti. 

St. Peıersburg Mücadele Birligi. /skra örgütü ve Yujni Raboçi gru
bunun* ıcmsilcilefi. bu kararı uygulamak için. her şeyden önce ve en 
başta Parti kongresinin toplanmasımn koşul/arım lıa::ırlama görevini 
üstlenen bir Örgütleme Kornilesi oluşturmuş bulunuyorlar. 

Ne var ki. bir kongrenin toplanması son dcrce karmaşık bir sorun 
* Örgütleme Komitesine BunJun da temsilci göndemıesi için çağnda bulunulnıu�tu 

ama Buııd. bilmediğimiz nedenlerle bu çağnya uymadı. Umanz bu nedenler pek 
önemli değildir ve Bund, bir temsilci göndemıekte gecikmeyecek! ir. 

86 



oldugundan ve bir hayli zamanı gerektirdiginden, merkezi parti örgütü 
yeniden kuruluncaya kadar Örgütleme Komitesi bazı genel görevleri 
(bütün Rusya için bildirilerin yayımlanması, genel ulaştrma sorunları 
ve gizli çalışma yöntemleri, komiteler arasında bagların kurulması 
vb.) kendi üzerine almaktadır. 

Açıktır ki,  çeşitli örgütlerin inisiyatitiyle ortaya çıkmış bulunan 
Örgütleme Komitesi. sadece ona kendi adianna hareket etme yetkisi 
tanımış ya da tanıyacak olan örgütlerle baglayıcı bir ilişki içinde ola
caktır. B ütün öteki Komiteler ve gruplarla ise, onlara sadece hizmet 
sunan ayn bir örgüt olarak i lişkide bulunacakur. · 

Örgütleme Komitesinin üstlenmeyi kararlaştırdı�ı bu görev, büyük 
ve soruml uluk isteyen bir görevdir. Örgütleme Komitesinin her şeye 
ragmen bu görevi üstlenmeyi göze almasının biricik nedeni. birlik ihti- · 
yacının son derece acil olması. dagınıklıgın kendini her yerde büyük 
bir şiddetle hissettirmesi ve s9reduran dagınıklıgın ortak dava için çok 
büyük bir tehlike oluşturmasıdır. Örgütleme Komitesi. bu çalışmaya 
başlarken. faaliyetinin başansının büyük ölçüde Sosyaldemokrat ko· 
mite ve örgütlerin kendisine karşı benimseyecekleri tutuma baglı ola
cagı inancındadır: komite. bu tutumu. şimdiki duruma ilişkin deger
lendirmesinin dogruıugunun ölçütü olarak kabul edecektir. 

Aralık 1 902 
Örgütleme Komitesi 

Partimizin yeni kurulmuş olan örgütleme Komitesinin bu açıkla
ması. sorunu yeterince açık bir biçimde ortaya koymaktadır: atılmış 
olan adım ın ne kadar büyük bir önem taşıdıgını açıklamak için fazla 
söz söylememize gerek yoktur. B irleşme. birleşik bir Parti'nin yeniden 
kurulması. Rusya Sosyaldemokratlarıııııı en acil görevidir. derhal yeri
ne getirilmesi gereken acil bir görevdir. Bu çok güç bir görevdir: çün
kü bizim ihtiyaç duyduğumuz şey, devrimci düşüncelere sahip bir 
avuç aydının birliği değil. toplumun en önemli sınıfınııı bağımsız bir 
hayata ve mücadeleye atılmasını saglayan işçi sınıfı hareketinin tüm 
önderlerinin birligidir. Bizim için gerekli olan. farklı durum larda ve 
farklı koşullarda çalışan ve bazen Sosyaldemokrat inançlarına son de-
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rcçc farklı yollardan ulaşmış bulunan komitelerin, örgütlerin, grupla
no, 'aydınların ve işçilerin tümü ya da büyük ço�unlu�u tarafından bi
linçli ve saglam bir biçimde varılmış kesin bir ilke birligine dayalı bir 
birleşmedir. Böyle bir birleşme kararnameyle gerçekleşmez; hemence
cik. bir araya gelecek delegeterin kararlarıyla da gerçekleşmez. Bu. 
sistemli bir biçimde hazırlanmalı ve adım adım gerçekleştirilmelidir: 
ancak böylelikle genel Parti kongresi, gerçekleştiritmiş olanı saglam
laştırabilir ve geliştire bilir, başlanılmış olan,ı sürdürebitir ve gelecekte
Id daha yaygın ve daha derin bir çalışmanın saglam temelini tamamla
yabilir ve resmen onaylayabilir. lşte, örgüterne Komitesinin. görevle
rine akıllı bir temkiniilikle ve alçakgönüllü bir biçimde başlamasını 
büyük bir memnunlukla karşılamamızın nedeni de budur. Rusya Sos
yaldemokratlarının bütününü kendisiyle baglayıcı ilişkiye girmeye as
la zorlamak niyetinde olmayan örgütleme Komitesi. tümüne birden 
hizmetini sunmakla yetinmektedir. lşte bu yüzden. istisnasız bütün 
Rusya Sosy�demokratları- bütün komite ve çevreler. örgüt ve gruplar. 
faal olarak çalışan ve geçici olarak geride bulunan herkes ( sürgündeki
ler vb.) bu ça�ıya hiç vakit geçirmeden karşılık vermeli, örgütleme 
Komitesiyle dogrudan ve canlı baglar kurmaya çatışmalı. bu büyük 
birleşme çalışmasını en faal bir biçimde desteklemelidirler. Rusya 
Sosyaldemokratlarının bütün gruplarının. örgütleme Komitesi ile bag 
kurmaları, onunla yoldaşça bir birlik içinde çalışmaları için elimizden 
geleni yapmalıyız. Ayrıca, örgÜtleme Komitesi. bir yandan genel bir 
Parti kongresinin hazırlanması ve toplanmasını başlıca görevi olarak 
kabul ederken. öte yandan da hareketin hizmetinde. bazı genel görev
leri kendi üzerine almaktadır. İnanıyoruz ki , hiçbir Sosyaldemokrat. 
örgütleme Komitesinin görevlerinin genişletilmesinin acil bir zorun
luk oldugunu görmezlik etmeyecektir: çünkü �u onun genişletilmiş bir 
hizmet sımuşwıdan başka bir şey degildir: binlerce kez dile getirilmiş 
taleplere yanıt veren şu ya da bu «hak>>tan vazgeçmek için degil. pra
tikteki dagınıklıga bir an önce son vermek ve bir dizi anak çalışmaya 
koyulmak için sunulmuş hizmeıtir. Son olarak. örgütleme Komitesi
nin. bir kongrenin toplanmasının son derece karmaşık bir sorun oldu
gu ve bir hayli zamaıt istedigi yolundaki kesin açıklamasını da bütü
nüyle dogru ve yerinde buluyoruz. Hiç kuşku yok ki bu. asla kongre-
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nin toplanmasının ertelenmesi gerektigi anlamına gelmez;. Böyle bir 
şey söz konusu degildir. Eğer kongrenin acilligini göz önüne alırsak, 
kongrenin toplanması için bir ayın bile çok «uzun» bir zaman olduğu
nu kabul etmemiz gerekir. Ama eger çalışma koşullarımızı ve kongre
de tüm hareketin yeterli bir şekilde temsil edilmesinin zorunlulugunu 
göz önünde bulunduracak olursak, bunun beş, hatta on katı bir zaman, 
biraz olsun tecıiibeli tek bir Partili işçinin bile güvenini yitirmesine 
yol açmayacaktır. 

Öyleyse, Parti'nin mümkün en kısa zamanda birleştirilmesi ve ye
niden kurulması çalışmasına en büyük başarıyı dileyelim ve bu çalış
maya olan ilgirnizi sadece lafta değil, hep birlikte· hemen eyleme geçe
rek gösterelim . 

Yaşasın Rus devrimci Sosyaldemokrasisil 
Yaşasın uluslaraçısı devrimci Sosyaldemokrasi! 

lskra , Sayı 32 
15 Ocak 1903 

Toplu Eser/er, Cilt 6. 
lskra'dakimetne uygun 
olarak yayımlanmıştır. 
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DEVRIMI ÖRGÜTI..EMELl MIYIZ? 

Şubat 1905 

[ . . . .  ] 

14 ay geçti.• Menşeviklerin Parti çalışmasında yol açtıkları dagı
nıklık ve kehanetlerin oportünist niteligi açıga çıktı. 9 Ocak 1 905. pro
letaryanın devrimci enerjisinin engin gücünü ve Sosyaldemokrat ör
gütlenmenin bütün yetersizligini ortaya koydu. Parvüs' de nihayet 
mantıklı olmaya başlıyor. lskra'nın 85. sayısında. Parvüs esas olarak 
oportünist yeni lskra'nın yeni fikirlerinden. devrimci eski lskra'nın fi
kirlerine yüz seksen derecelik geri dönüşünü kanıtlayan bir makale ya
yımladı. Parvüs. Gapon'dan2 söz ederken şöyle haykınyor: «Bir kah
raman vardı. ancak bir siyasi önder. bir eylem programı. bir örgüt yok
tu ...  » «Örgütsüzlügün acı sonuçları kendini gösterdi . . .  » «Kitleler dagı
nık. her şey akıntıya kapılmış gidiyor. ne bir koordinasyon merkezi. 
ne de yol gösterecek bir eylem program ı var ... » «Hareket ona önderlik 
edecek ve onu koordine cdec�k bir örgüt olmadıgından başarısızlıga 
ugradı. . .» ve P:ın üs bizim daha önce Viperyod'un 6. sayısında ileri 
sürdügümüz «del'rinıi örgüt/emek» şiarını atıyor. Parvüs «bugünkü si
yasi koşullarda yüz binlerce insanı örgütleyemecegimize» (burada 
ayaklanmaya hazır olan kitleler söz konusudur) devrimin verdigi ders-

* RSDlP'in Ikinci Kongresi'nd�n 1 4  ay sonra· Derieyenin nolu. 
1 .  Pan iis: Bir zamanlar Alman Sosyaldcmokrasisi'nin, daha sonra Rus Sosyaldenıokra· 

sisinin ıanırunış bir üyesi: 1 905 yılında Troçki ile hirlikıe «sürekli devrim» ıezini. 
emperyalis! savaş sırasında ise ll. Giyonı'un ve Alman burjuvazisinin emperyalizmi· 
ni savundu· Derieyenin nolu. 

· 

2. Gapon: Ajan provokaıör. Ocak 1 905'ıe Kışlık Saraya yürüyen işçilerin başınd;ıydı. 
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leri etkisiyle ikna olmuştur. Parvüs. Ne Yapmal!?'da i leri sürülen eski 
fikri dogru bir şekilde tekrarlayarak şöyle diyor: «Maya rolü oynaya
cak ve devrim sırasında yüz binleri bir araya getirecek- olan bir örgüt 
yaratabiliriz.» Parvüs ayrıca şöyle diyor: «Açık hedefi, kitleleri ayak
lanmaya hazırlamak, ayaklanma sırasında onları bir araya getirmek ve 
belli  bir şiarla ayaklanmayı başlatmak olan işçi çevreleri örgütlemeli
yiz.» 

Yeni lskra'mn laf yıgını arasında bu çok dogru eski fıkirlcri keşfct
tigimiz zaman «Hele Şükür!»  «Nihayet! »  diye bagırdık. Proletarya 
partisinin bir militanının devrimci içgüdüsü. bir an için-bile olsa, niha
yet Raboçeye Dyelo'nun oportünizmine galebe çaldı. Nihayet, devri
min geri unsurlarının önünde secdeye kapanmayan ve devrimin öncü
sünü savunmanın gerekliligine dikkat çekmekten kaçınmayan bir Sos
yaldemökrabn sesini işitiyoruz. 

Y:eni lskra elbette Parvüs'le aynı görüşte olamazdı. Yeni lskra ya
yımladıgı bir noıta şöyle diyor: «Yazıkurulu, Parvüs yoldaşın ileri sür
dügü fıkirlerin hepsine katılmamaktadır.» 

Kuşkusuz! On sekiz aydır süren oportünist gevezeliklerine «darbe 
indiren» fikirleri nasıl «paylaşabilirdi» ki! 

«Devrimi örgütlemek!» Ama bizim, devrimin toplumsal i lişkiler
deki bir allüst oluşun sonucu meydana geldigini ve devrimin ısınarla
ma bir tarihte gerçekleşemeyecegini bilen akıllı bir Martinov yoldaşı
mız var; Martinov, Parvüs'e hatasın ı  anlatacak ve Parvüs'ün devrimin 
öncüsünü örgütlemeyi amaçlaması halinde bile bunun «dar Jakoben» 
ve zararlı bir fikir oldugunu gösterecektir. Dal}a da ileri gidelim . Akıl
lı  Martinov yoldaşım ız. hocasının ögretisini daha da derinleştirecek ve 
belki de «devrimi örgütlemek» şiarının yerine «devrimi başlatmak» 
(Sayı 85. kelimenin altı. yazarı tarafından çizilmiştir) şiarını geçirecek 
kadar yetenekli olan şu sevgili Martov'u da peşine tııkıyor. 

[ .. . ı 

lskra'nın hele silahianma konusundaki görüşleri, özellikle eşsizdir. 
<<Proletaryanın silahlanması halkın hükümete karşı toptan ve aynı an
da saldınya geçmesini saglayacak bir örgütün sistemli bir şekilde ha-
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zırlanması>>, «teknik» (!?) bir sorun olarak ele alınıyorl. Oysa biz el
bette aşagılık teknige üstünüz ve şeylerin esasını inceliyoruz. «Bu 'tek
nik' sorunların önemi ne oluı�a olsun. kitleleri ayaklanmaya hazırlama 
çalışmamızın esas konusunu oluşturamazlar . . .  " «Gizli örgütler halkın 
eline eşsiz bir silah vermeyi yani halkta istibdada saldırnuı ve bu 
anuıçla silahlannuı coşkun arzuswıu uyandırmayı saglayamadıkları 
takdirde, bunların bütün çabalan boşa gidecektir. Ayaklanmak amacıy
la htılkm ken.diliginden silahlannuısmın propagandasını yapmak; işte 
hedefimiz bu olmalıdır.» (Son iki cümledeki altı çizili yerler yazann 
kendisi tarafından çizilmiştir) 

Evet, evet gerçekten de bu. dar görüştü, neredeyse «Jakobenizme>> 
batmış Parvüs'ün yapamadıgını yapmak. yani sorunu derinlemesine 
ortaya koymaktır. Esas olan halkı silahlandırmak. örgütü sistemli bir 
şekilde hazırlam� degil de. halkı silahianma coşkun arzusuyla silah
landırmak ve halkın kendi kendisini silahlandırrnasıdır. Hareketimizi 
geriye çekmeye ugraşan bu bagnazca bayagılıga tanık oldukça. sosyal
demokrasi adına büyük bir utanç duyuyoruz! Halkı coşkun bir silah
lanma arzusuyla silahlandırmak, bu zaten Sosyaldemokrasinin sürekli 
ve genel. her zaman geçerli evrensel bir görevidir. Sosyaldemolcrasi
nin. Japonya. İngiltere, Almanya ya da. İtalya'daki görevi de budur. 
Sömürüye karşı müdahale eden ezilen sınıfiann oldugu her yerde sos
yalist fikirler. bu sınıflan her zaman daha başından ve her şeyden önce 
coşkun silahianma arzusuyla silahlandınr. Bu «arzu>> işçi hareketinin 
başmdan beri var olan bir şeydir. Sosyaldemokrasiye düşen. bunu bi
linçli bir hale getirmek ve bu arzuyu duyanların. hem örgütlenmenin 
ve koordine edilmiş eylemin gerekliligini, hem de genel siyasi durumu 
hesaba katmalarını saglamaktır. S ayın lskra yazan. Alman işçilerinin 

·herhangi bir toplantısını ele alınız. losanların yüzünde-en azından po
lise karşı-nasıl bir nefretin yansıdıgını, küçümseyici alayların birbirini 
kovaladıgını. yumrukların sıkıldıgını göreceksiniz. Burjuvazinin ve 
onun halkı hiçe sayan uşaklannın hesabını bir an önce görme arzusuy
la yanıp tutuşanları alıkoyan güç nedir? Bu. örgütlenmenin ve disipli
nin gücüdür: tek tek katliamların saçmalıgının. halk kitleleriıwn ciddi 

· devrimci mücadelesinin zamanının henüz gelmediginin. istenen genel 
siyasi durumun var olmadıgının bilincinde olmaktır. İşte bu nedenle 
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bir sosyalist böyle durumlarda halka. «Silahlanın!» demez ve asla de
meyecektir: ama halkı her zaman silahianma ve düşmana salduma 
coşkun arzusuyla silahlandıracaktır (bunu yapmıyorsa zaten bir sosya. 
list degil, gevezenin biridir). Ne var ki, Rusya'nın bugün içinde bulun· 
dugu durum bu alışılagelmiş koşullardan bütünüyle farklıdır! Bu yüz
den. şimdiye kadar hiçbir zaman «Silah başına! »  çagnsında bulunma
mış olan ama işçileri durmaksızın coşkun silahianma arzusuyla silah
Iandıran devrimci Sosyaldemokratlar. bugün hep birden devrimci ini
siyatife sahip işçilerin ardından «Silah başına!» şiannı attılar. Bu şiar 
nihayet atılmışken. lskra tam da bu anda şunu ilan ediyor: Esas olan 
silahianma degil, coşkun silahianma arzusudurl Bunlar boş aydın zır
valan degil de nedir? Bu, iflah olmaz uk!Ialık degil midir? Bu. Parti
mizi geriye çekmek: onun. devrimci öncünün günlük sorunlanndan 
uzaklaşıp proletaryanın geri unsurlan önünde secdeye kapanmasını is
temek degil midir? Bizim rolümüzün inanılmaz bir şekilde böylesine 
aşagılanması herhangi bir ukalanın kişisel niteliklerinin degil. bu tür 
insaniann aldıkları ve şu örgütlenme-süreç ya da taktik-süreç gibi mo
da deyimlerde en iyi ifadesini bulan tavnn bir sonucudur. Başlı başına 
bu tavır, insanı, kaçınılmaz olarak her türlü somut şiardan çekinerek. 
her türlü «plan»dan kaçarak. lıer türlü cesur devrimci inisiyatif karşı
sında gerileyerek. bitmek tükeornek bilmez muhakemeler yürütmeye, 
durmadan eski teraneleri tekrarlamaya. Sosyaldemokratlar proletarya
nın devrimci faaliyet inin açıkça gerisinde kaldıgı halde fazla ileri git
miş olmaktan korkmaya mahkUm ediyor. Gerçekte ölü olan diri olıının 
da canına okudu. Raboçeye Dyelo'nun ölü teorisi. çaresiz. yeni Isk
ra'yı da öldürdü [ . . . ] 

Viperyod. Sayı 7. Şubat I 905. 
Bu makale. buraya KEYK 
örgütlenme Bürosunun 1928 tarihli 
derlemesinden aktarılmıştır. 
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PARTİNİN YENIDEN ÖRGÜlLENMESl 
ÜZERINE I 

Kasım 1905 

Parti'ınizin çalışma koşullan köklü bir degişim geçiriyor. Toplantı, 
örgütlenme ve basın özgürlügü kazanılmıştır. Elbette bu özgürlükler son 
derece egretidir ve bunlara güvenmek delilik, hatta cinayet olur. Belirle
yici mücadele henüz verilmedi. bu mücadeleye hazırlık önplanda ele 
alınmalıdır. Parti'nin gizli aygıtı korunmalıdır. Aynı zamanda, bugün sa
hip oldugumuz nispeten daha geniş özgürlüklerden kesinlikle mümkün 
oldugu kadar çok yararlanmamız gerekir. Gizli aygtm yanı sıra legal ve 
yanlegal yeni Parti örgütleri ya da Parti'ye sempatizan örgütler kurmak 
kesinlikle gereklidir. Bunlar olmadan. çalışmamızı yeni koşullara uy
durmamız ve yeni sorunları çözmemiz kesinlikle mümkün degildir. 

örgüte yeni bir temel kazandırac!lk bir Parti Kongresine ihtiyaç 
vardır. Tüzüge göre Kongre her yıl toplanır; gelecek Kongre 1906 yı
l ının Mayıs ayında toplanacaktı. ancak öne almamız gerekiyor. Eger 
bu olanaktan yararlanamazsak fırsatı kaçıracagız. Şöyle ki. işçiler tara
fından kuvvetle hissedilen örgütlenme ihtiyacı. tuhaf ve tehlikeli bi
çimler alacak. bazı «bagımsızlan»2 güçlendirmeye yar..tyacaktır. Yeni 

1. Lenin'in N oraya Ji:11 dergisinde yayımlanan ilk makalesidir. Lenin'in yurda dönü�ün
den sonra yazılını şıır. 1 905 yılının Aralık ayında toplanan Tammeıfors Konferan
s i' nda onaylanan «Pani'nin Yeniden Örgütlenmesi» kararına temel oluşturmuştur. 

2. «Bag11ıısdar•. «Sosyal Bağımsız İşçi Panisi» adlı bir provokasyon örgütünün üyele
riydi. Bu örgüt 1 985 yılının sonbahannda Çarlık hükümetinin önayak olmasıyla po
liste işbirliği içinde. Sı. Pctersburg'da kuruldu. Bu Zubatov tipi örgütün an1acı işçileri 
devrimci mücadeleden alıkoymaktı. R11ski Raboçi (R11s Işçisi) adlı derginin 1 5  (28) 
Aralık 1 905 tarihli sayısında yayımlanan programı Sosyaldemokrasiye karşı mücade
le sorununu ele alıyordu. Bu Pan i 1908 yılının başında varlığını yitirdi. çünkü i�çi 
kitleleri arasında hiçbir etkinlik sağlayamanııştı. ' 
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bir tarzda örgütlenmek. yeni yöntemleri herkesin eleştirisine sunmak. 
«yeni çizgimiz»i cesaret ve kararl ılıkla belirlemek i�in acele edelim. 

Merkez Komitesinin Parti'ye yaptıgı ve bu sayıda yayımladıgımız 
çagn, inanıyorum ki. bu yeni çizgimizi bütünüyle dogru bir şekilde ta
nımlamaktadır. Biz. devrimci Sosyaldemokrasinin temsilcil�ri. 
«çogunluk» taraftarları, gizlilik koşuUarında Parti'nin köklü bir şekilde 
demokratlaştırılmasının imkansız oldugünu ve bu koşullartla «seçim 
ilkesi»nin sadece boş bir sözden ibaret oldugunu birçok kez tekrarla
mıştık. Hayat bizi dogruladı. Azınlıgın eski taraftarları, Parti'nin ciddi 
olarak hiçbir zaman demokratlaştınlmadıgını ve Parti içiı:ıde seçim il
kesinin hiçbir zaman gerçekten uygulanmadıgını yayınlarında birçok 
kez ileri sürmüşlerdir. (Bkz. Akselrod'un önsözünü yazdıgı Bir Işçi 
broşürü. lskra'da yayımlanan « Birçok İşçiden Biri»nin mektubu ve 
Partinin Bölünmesi V :erine Işçilerin Görüşü adlı broşür*). Biz Bolşe
vikler, siyasi özgürlügün gelmesiyle ortaya çıkan yeni koşullarda se
çim ilkesinin benimsenmesi gerekligini her zaman belirttik. Nitekim 
RSDlP'in Üçüncü Kongresi'nin•• tutanakları da bunu en açık şekliyle 
kanıtlamaktadır. tabii hala bunun kanıtıanmasına ihtiyaç varsa . 

. Şu halde sorun açıktır: Ş imdilik gizli aygıtı korumak ve aynı za
manda legal bir aygıt kurmak gerekiyor. Kongreyle ilgili görev (ki bu
nun gerçekleştirilmesi kuşkusuz pratik ustalık ve yer ve zaman koşul
larının iyi bilinmesini gerektirir) şudur: 4. Kongreyi Tüzüge uygun 
olarak toplantıya çagırmak ve aynı zamanda, anında. seçim ilkesini 
uygulamaya geçmek. Merkez Komitesi bu sorunu şu şekilde çözdü: 
Örgütlerin tam yetkili temsilcileri olan komite delegeleri resmi sıfatla 
ve dolayısıyla Parti'nin sürekliligini somutlaştırarak. Kongreye oy kul
lanma hakkına sahip olarak fiilen katılırlar. Merkez Komitesi, yetkisi
ni kullanarak. biitiin Parti üyeleri tarafından ve dolayısıyla işçi üyeleri
nin tümü tarafından seçilen delegeleri de. söz hakkına sahip olarak. 
Kongreye katılmaya daı·et eder. Merkez Komitesi daha sonra, Kongre 
toplanır toplanmaz Kongreden bu söz hakkını oy hakkına dönüştürme
sini talep edecegini açıklar. [ . . .  ] 

• lik broşür 1 904  yılında Meıışevik.Ier tarafından, ikincisi 1 905 yılında Bolşevikler ta
rafından yayınılandı. -Derleyenin notu. 

** RSDlP'in ÜÇÜncü Kongresi 1 905 yılında Londra'da toplandı. Menşevik.ler bu Kong
reye katıınıayıp aynı günbde Cenevre'de kendi kongrelerini topladılar. - Derieyenin 
notu. 
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Partimiz fazlasıyla uzun bir zaman gizlilik koşullannda çalıştı. 
Üçüncü Kongrede bir delegenin çok dogru bir şekilde belirttigi gibi. 
son yıllarda bu koşullarda Parti'miz neredeyse bogulacaktı. Bugün giz
lilik çökmektedir. Öyleyse daha da cesaretle ileri atılın! Yeni silahlar 
ele geçirin, onları yeni gelenlere dagıtın. dayanak noktalarınızı çogal
un. bütün Sosyaldemokrat işçileri safımza çagınn. on lan yüzlerle. bin
lerle Parti örgütlerine katın. Onların delegeleri bizim çok sayıda mer
kezimize canlılık kazandırsın. burahra devrimci genç Rusya'nın tapta
ze solugunu getirsin. Devrim. şimdiye kadar Marksist teorinin bütün 
temel tezlerini, Sosyaldemokrasinin başlıca şiarlannın hepsini hiç dur
madan dogruladı. Devrim aynı şekilde bizim Sosyaldemokrat çalışma
mızı. proletaryanın gerçek devrimci ruhuna olan inancımızı ve ona 
duydugumuz güveni de haklı çıkardı. Öyleyse. kesinlikle gerekli Parti 
reformuna girişerek her türlü tutuculugu reddedelim, yeni yolda der
hal ilerlemeye koyulalım. Bu. bizim (tartışılmaz yararı hayatın kendisi 
tarafından ve devrimin akışı içinde bütün resmi kararlardan yüz kat 
daha fazla bir güçle dogrulanan ve gene tartışılmaz yararı Sosyalde
mokrat işçiler tarafından da kabul edilen ve onaylanan) eski gizli aygı
tımızı ortadan kaldırmayacaktır. Bu. bize. gerçekten ve sonuna kadar 
devrimci biricik sınıfın. Rusya'da özgürlüklerin yansını elde etmiş. ta
mamını da elde edecek olan ve Rusya'yı özgürlük yolundan sosyaliz
me götürecek olan sınıfın derinliklerinden gelen genç ve yeni güçler 
kazandıracaktır! 

II 

Parti'miz Merkez Komitesinin Novaya Ji:n'in 9. sayısında yayım
lanan. RSDlP'in 4. Kongresi'ni toplama kararı, örgütlerimizde demok
rasi ilkesinin tam anlamıyla uygulanması yoluı1da belirleyici nitelikte 
bir adımdır. Kongreye katılacak olan (ve ilk başta söz hakkına. daha 
sonra da hiç kuşkusuz oy kullanma hakkına sahip olacak olan) delege
ler bir ay içinde seçilmelidir. Şu halde bütün Parti örgütleri. adayların 
saptanmasına ve kongre görevlerini incelemeye en kısa zamanda baş-
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lamalıdır. Can çekişen istibdadın, vaat edilen özgürlükleri halktan geri 
almak ve devıimci işçilere. özellilde de onların önderlerine saldırrmık 
üzere yeni girişimlerde bulunması olasılıgını göz önünde bulundurma
lıyız. Dolayısıyla delegelerin gerçek isimlerinin yayımlanması (bazı 
özel durumlar dışında) kuşkusuz uygun olmaz. Kara Yüzler iktidarda 
oldukça. siyasi köle,lik döneminin bizi kullanmaya alıştırdıgı ıakma 
adları terk etmemiz için bir neden yoktur. Aynı şekilde geçmişte oldu
gu gibi bugün de «tutuklanma olasılıgına karşı» yedek delegeler seç
mekte yarar vardır. Gizliligin getirdigi bu çeşit önlemler üzerinde da
ha fazla durmayacagız. çünkü yerel çalışma koşullarını bilen yoldaş
lar. bu konuda ortaya çıkabilecek güçlüklerio üstesinden kolaylıkla 
geleceklerdir. lstibdat alunda devrimci çalışma konusunda zengin bir 
tecrübeye sahip yoldaşlar. Sosyaldemokrat faaliyete yeni «özgürlük» 
(bu özgürlük hiUa tırnak içinde bir özgürlüktür) koşullarında katılan 
yoldaşlar ögütleriyle yardımcı olmalıdırlar. Komitelerimizin üyeleri
nin büyük bir ineelikle davranmalan gerektigi açıktır: Eski resmi yet
kiler bugün kaçınılmaz olarak önemlerini yitirmektedir; her an her şe
ye «en başından» yeniden başlamak. geniş, yeni yoldaşlar kitlesine 
saglam Sosyaldemokrat programın. ıakıigin ve örgütün bütün önemini 
kamtlanuınıı:: gerekiyor. Unutmayalım ki. bugüne kadar daha çok belli 
bir toplumsal kesimden gelen devrimcilerle karşı karşıyaydık; bundan 
böyle kitlenin tipik temsilcileriyle karşı karşıya olacagız. Bu degişik
lik, sadece propaganda ve ajitasyon yöntemlerinde (halka daha yakın 
bir dil kullanmayı. bir sorunun nasıl ele alınacagını. sosyal izmin temel 
gerçeklerinin en açık. en kavratıcı. en ikna edici şekilde nasıl ortaya 
getirilecegini bilmeyi) degil. örgütlenmede de bir degişiklik yapmayı . 
gerektirmektedir. 

Burada yeni örgütlenme görevlerinin bir yanı üzerinde durmak isti
yorum. Merkez komitesi kararı. bütün Parti örgütlerinin delegelerini 
kongreye davet ediyor. bütün Sosyaldemokrat işçileri bu örgüilere ka
t ılmaya çagınyor. Bu iyi niyetierin gerçekleşmesi için işçilerin sadece 
«davet•• edilmeleri yetmez. eski tip örgütlerin sadec� sayısını arıırmak 
da yetmez. Hayır. bunun için bütün yoldaşlar inisiyatif ve yaratıcı ruh
la dolu kolektif bir çalışmayla yeni örgütlenme biçimleri geliştirmeye 
girişmelidirler. B urada. kesin ölçütler önceden ileri sürülemez. çünkü 
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her şey yenidir: burada. yerel koşullar hakkındaki bilgi ve özellikle de 
büTün Parti üyelerinin inisiyatifi uygulamaya konulmalıdır. Yeni ör
gütlenme biçimi ya da daha dogrusu, işçi partisinin taban örgütü hüc
resinin yeni şekli eski çevrelerden tartışmasız daha geniş olmalıdır. 
Yeni hücrenin sınırları. olasılıkla geçmiştekinden daha esnek bir şekil
de belirlenecek: bu hücre: daha «serbest». daha «gevşek» bir örgüt 
olacaktır. Halkın .yurttaşlık haklarının bütünüyle güvence altına alındı
�ı tam bir örgütlenme özgürlügünün var oldugu koşullarda elbette her 
yerde Sosyaldemokrat birlikler (sadece sendikal degil. aynı zamanda 
;;iyasi birlikler) kurmamız gerekecektir. B ugünkü koşullarda ise, her 
yoldan ve elimizdeki bütün imkanlarla bu amaca yaklaşmaya çalışma
lıyız. 

Bütün militanların ve Sosyaldemokrasiye sempati duyan bütün iş
çilerin inisiyatifini derhal harekete geçirmeliyiz. Hemen ve her yerde 
konferanslar. sohbet toplantıları. mitingler, kitle toplantıları düzenlen
ıneli ve buralarda RSDlP'in 4. Kongresi'nin görevleri, onun örgütlen
mesindeki yeni ilkeler herkesin an layacagı basit bir dille açıklanmalı 
ve ·bütün Sosyaldemokratlar, yeni temeller üzerinde gerçekten proleter 
bir Sosyaldemokrat partinin yaratı lma<>ına katkıda bulunmaya çağrıl
malıdır. Bu çalışma bize bir sürü pratik bilgi kazandıracak: eger canlı 
bir şekilde yürütülürse iki-üç hafta içinde işçiler arasından yeni Sos
yaldemokrat güçler ortaya çıkartacak ve çok daha geniş toplumsal ke
simlerde. bütün işçi yoldaşların yardımıyla şimdi yeniden inşa etmeye 
karar verdiğimiz Sosyaldemokrat Parti'ye karşı canlı bir ilgi uyandıra
caktır. Derneklerin. örgütlerin ve Parti gruplarının kurulması sorunu. 
bütün toplantılarda derhal ele alınacaktır. Her demek. her örgüt ya da 
her grup anında bir büro. bir yönetim kurulu, bir idari komisyon. kısa
cası. örgütü yönetecek. Parti'nin yerel orgaıılarıyla ilişkilerini yürüte
cek, Parti yayınlarını alıp dağılacak. aidatiarı toplayacak. toplantılar. 
konferanslar. sohbet toplantıları düzenieyecek ve nihayet Parti kongre
sine katılacak delegelerin seçimini düzenieyecek sürekli bir merkezi 
mdci seçecektir. Parti koıniteleri. elbette bu örgütlerin her birine yar
dım etmeye, onları R SDlP. onun tarihi ve bugünkü büyük görevleri 
konusunda aydınlatmaya çalışacaktır. 
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Ayrıca Sosyaldemokrat işçi örgütlerine Parti üyelerinin işletece�i. 
ömegin lokantalar. çayhane ya da birahaneler. kütüphaneler. okuma 
salonları. «atış salonları»* vb. gibi yerel ekonomik dayanak noktaları 
kazandırmayı düşünmenin de zamanı gelmiştir. Sosyaldemokrat işçi
lerin «istibdat» polisinin zulmünden başka, ajitatörleri kapı dışarı et
mekten geri durmayan «müstebit>> patronların zulmüne de hedef ola
caklarını unutmayalım. Bu nedenle fabrikatörlerin keyfiliginden müm
kün oldugu kadar bagımsız dayanak noktalan yaratmak son derece 
önemlidir. 

Özetle. biz Sosyaldemokratlar eylem özgürlügünün bugünkü bo
yutlanndan her bakımdan yararlanmalıyız; bu özgürlük ne kadar sag
lamlaşırsa. biz de «Halka gidelim ! »  şiarını o kadar canlı bir şekilde 
ileri sürecegiz. İşçilerin kendi inisiyatifi. şimdi. gizli çalışma yapan ve 
«ufak çevreler»e üye bizlerin daha dün hayal etmeye bile cesaret ede
medigirniz boyutlara ulaşacaktır. Bugün sosyalist fıkirler, proletarya 
kitlelerini çogu kez bizim denetimimiz dışında birçok yoldan etkiliyor 
ve etkilerneye devam edecektir. Bu koşullan yeterince hesaba katarak 
Sosyaldemokrat aydınları** daha akılcı bir şekilde dagıtmak gereke
cektir; Sosyaldemokrat aydınlar. hareketin zaten ayakta durdugu dola
yısıyla kendi kendine yettigi yerlerde oyalanmamalı. çalışmanın daha 
zor. koşulların daha çetin. tecrübeli ve egitim görmüş kimselere duyu
lan ihtiyacın güçlü bir şekilde kendini hissettirdigi. bilgi kaynaklannın 
daha az oldugu. siyasi hayatı n  nabzının daha yavaş attıgı yerlere 
«inmelidirlcr>>. Biz. bugün «halka>> ,  en ücra köyler dahil bütün herke-

• <<Atış salonlanna» Rusçada ne dendiğini bilmiyorum, ancak çeşitli silahiann bulun
duğu, hedefe aıeş edilen, ufak ücn:ı karşılığında herkesin ıüfck ya da silahla atış ya
pabi ldiği yerlerden söz ediyorum. Rusya'da toplanma ve demek kunna. özgürlükleri 
ilan edildi. Dolayısıyla yunıaşlann alış yapmak için ıoplanmaya haklan vardır ve 
bundan k imseye zarar gelmez. Avrupa'nın büıün büyük �ehirlerinde. bazen mahzen· 
lerde ya da banl iyiilcrdc olmak üzere, herkese açık alış salonlan var. Işçiler için aıeş 
eımeyi ve silah kul laıınıayı öğrenmek hiç de gereksiz bir şey değildir. Ancak demek 
kumıa özgürlüğü güvence altına alınmadığı ve bu kuruluşlan kapanıada bir sakınca 
gömıeyen aşağılık ıx•lisler hakkında adli kovuşıumıaya geçilemediği süreL-c ... bu so
runu ciddi bir �ekilde ve enine boyuna ele alanıayacağımız açıktır. 

** Partimiz in Üçüncü Kongresinde Parti komiıelerinin iki ay dına karşılık sekiz işçiden 
oluşturulması dileğinde bulunnıuştum. Bu dilek. şimdi ne kadar m odası geçmiş gö
rünüyor! 
Bugün yeni Parti örgüılerinin bir aydına karşılık birkaç yüz Sosyaldemokrat işçiye 
sahip olmasını dilemeliyiz! 
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sin katılacagı seçimler i�in olduAu kadar, taşra Vande'sinin3 gerici zih
niyetini felce u!tratmak ve büyük: merkezlerden gelen şiarlann bütün 
ülkeye. proletaryanın bütün kitlelerine yayılmasını saglamak için açık 
mücadele amacıyla da (ki bu daha önemlidir) gitmeliyiz. 

Kuşkusuz bütün abartmalar zararlı sonuçlara yol açar. Bütünüyle 
istikrarlı ve mümkün oldugu kadar «örnek» bir örgütlenmeyi gerçek
leştirmek için daha birçok kez en iyi güçlerimizi şu ya da bu önemli 
merkezde yogunlaştırmak zorunda kalacagız. Bunun ne oranda olması 
gerekligini tecrübe bize gösterecektir. Bugün görevimiz, yeni ilkeler 
temelinde örgütleornek için ölçütler icat etmekten çok. Dördüncü 
Kongreye Parti'nin tecrübelerinin özetini sunmak ve özümlenmesini 
saglamak amacıyla en geniş ve en gözü pek çalışmaya girişmektedir. 

Novaya Jizn dergisinin 10 ve 
ı 5 Kasım ı 905 tarihli 9 ve 
13 .  sayıları. Bu yazı. buraya 
KEYK örgütlenme Bürosu'nun 
ı 928 tarihli derlemesinden 
aktarılmıştır. 

3. \'ande. Fransa'nın batısında bir eyalet. 18. yüzyılın sonlannda burjuva devrimi sıra
sında Vande'de geri köylüler Cumhuriyete karşı karşıdevrimci bir isyan başlattılar. 
Ayaklaruna katolik papazlar. soylular ve kralcı göçmenler tarafından yönetiliyor. İn
giltere tarafından destekleniyordu. Vande sözü. gerici ayaklanma ve karşıdevrim 
merkezi anlamında kullanılır olmuşıur. 
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))()ÖR U YOLDA ı 

19 Mart 1908 

tkinci Duma'nın dagıtılması ve 3 Haziran 1907 hükümet darbesi2, 
devrimimizin tarihinde bir dönüm noktası� devrimimizin gelişmesinde 
bir çeşit özel dönemin ya da bir dönemecin başlangıcıyd(. Rusya'daki 
sınıf güçlerinin genel durumu ve henüz tamamlanmamış olan burjuva 
devriminin getirdigi görevler açısından. bu dönemecin öneminden bir
ç'ok kez söz etmiştik. Şimdi, devrimin bu dönüm noktasıyla ilgili ola
rak Parti çalışmamızın durumunu ele almak istiyoruz. 

3 Haziran'daki gerici darbeden bu yana altı •i'dan fazla bir zaman 
geçti ve hiç kuşku yok ki. bu ilk altı ay boyunca .>'�syaldemokratlann 
örgütü de içinde olmak üzere bütün devrimci örgütıl!rin büyük ölçüde 
geriledigi ve zayıfladıgı görüldü. Yalpalama, dagınıklık ve parçalan
ma: işte bu altı ayın genel özellikleri bunlardı. Aslında başka türlü ol
ması da beklenemezdi: çünkü gericiligin son derece şiddetlenınesi ve 
geçici bir zafer kazanması ve dolaysız sınıf m ücadelesinin yavaşlama
sının devrimci partilerde bir buhrana yol açması kaçınılmazdı. 

Ama artık buhranın sona ermekte oldugunu. en kötü durumun geri-

I .  Lenin'in bu yazısı, 19 Mart 1908'de, o sıralar fiiliyana Bolşeviklerin merkez organı 
olan Proletari gazetesinin 26. sayısında yayımlanmışıır. Bu illegal organ. RSDIP'in 
Moskova ve Sı. Petersburg 0 Komiteleri tarafından yayımlanıyordu. Metinde 
«Merkez Organ>• diye anılan yayın ise RSD!P'in resmi illegal Merkez Organı olan 
Sotsial Demokrat adlı gazetedir. 

2. Devlet Duması 1905 devrimci olaylannın baskısı sonucunda Çartık hükümetinin kur· 
mak zorunda kaldığı bir t�nısili meclisti. Resmi olarak yasama meclisi niteliği taşı· 
masına rağmen. fiiliyana hiçbir yetkisi yoktu. 
Birinci (Nisan-Temmuz 1 906) ve ikinci (Şubat -Haziran ı907) Devlet Dumalan. Çar· 
lık hl!kümeti tarafından dağılı ldı. 3 Haziran 1907 daıbesinden sonra hükümet, işçile· 
rin, köylülerin ve şehir küçük burjuvazisinin haklannı �aha da kısıtlayan ve büyük 
toprak ağalan ile büyük kapitalisılerin gerici ittifakının Uçüncü ( l907-ı9 12) ve Dör· 
düncü ( 19 12- 19 ı 7) Dumalarda kesin hakimiyelini sağlayan yeni bir seçim yasası çı
kardı. 
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de kaldıgını, dogru yolun daha şimdiden bulunmuş oldugunu ve Par
ti'nin. sosyalist proletaryanın devrimci mücadelesine kararlı ve tutarlı 
bir biçimde rehberlik etmek demek olan dogru yola yeniden girdigini 
kanıtlayan bir yıgın belirti açıkça görülmektedir. 

Aydınların saflardan kaçışını ele alalım. Bu. Parti'nin içine düştü
gü bulıranın en aç ık belirtilerinden biridir. Hiç kuşkusuz, en derin be
lirtilerinden biri degiı. ama kesinlikle en göze çarpan belirtilerden biri
dir. Bu yılın Şubat ayında çıkan. Parti içi hayatın degeriendirilmesi 
için oldukça zengin bir malzeme saglayan ve bu sayıda3 büyük bir bö
lümünü aktardıgımız Parti. Merkez organının ilk sayısında, bu kaçışın 
belirgin özelikleri açık seçik ortaya konmuştur. Kulebatski Fabrikası 
(Merkezi Sanayi Yöresi Vladimir bölge örgütü) muhabiri şöyle yazı
yor: «Son zamanlarda aydın kadroların yok/uğu yü:ünden bölgemizde
ki örgüt ölmüştür.» Urallardan da şöyle yazıyorlar: «İdeolojik güçleri
miz güneş görmüş kar gibi erimektedir. Genellikle illegal örgütlerden 
uzak duran [ . . .  ] ve Parti'ye ancak devrimin yükseldigi ve birçok yerde 

fiili özgürlügün var oldugu zamanlarda katılmış olan unsurlar örgütle
rimizi terk ettiler.» Merkez Organın «Örgütlenme Sorunlan»na ilişkin 
yazısı da. bu raporlan ve burada yayımlamadıgımız digerlerini şu söz
lerle özetlemektedir: «Bilindigi gibi. aydınlar son zamanlarda safları 
kitleler halinde terk etmişlerdir.» 

Ama Parti'nin ne tam proleter. ne de tam küçük burjuva olan ay
dınlardan arınması. proletarya yıgınlarının kahramanca mücadele dö
neminin yaraıııgı tam an/anuyla proleter yeni güçleri yeni bir hayata 
başlatmaktadır. Yukarıda sözünü eııigimz muhabirin mektubunda. 
umutsuz bir durumda bulundugu. hatta nerdeyse «ölmüş» oldugu be
lirtilen Kuelebatski örgütü bile dirilmektedir. Nitekim aynı mektupta 
şunları okuyoruz: «Bölgenin dört bir yanına dagılmış bulunan işçiler 
arasındaki çok sayıda Parti hücresi. birçok durumda aydınlardan yok
sun kaldıkları. propaganda malzemesi bulamadıkları ve Parti Merkez
leriyle bağları bütünüyle koptuğu halde. ölmek istememektedirler. Ör
gütlü üyelerin sayısı azalmak şöyle dursun anmaktadır . . .  Artık aydın
lar olmadığından. propaganda çalışma�ının yürütülmesi bizzat en bi-

3. Burada bu yazının yayımlandığı Pmletari gazetesinin 19 Mart 1908 ıarihli 26. sayısı 
kastedilmekledi r. 
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linçli işçilere düşmektedir.» Bundan çıkan genel sonuç şudur� 
«Aydınların kaçışı sonucunda. sorumluluklar pek çok yerde öncü işçi
lerin eline geçmektedir.» (Sotsial-Demokrat. Sayı l .  s. 28) 

Parti örgütl�rinin yeni bir temel üzerinde. daha dogrusu sınıf teme
li üzerinde bu yeniden inşası. hiç kuşkusuz dümdüz ilerlemeyecek 
olan çetin bir iştir. Ama güç olan ilk adımdır ve bu adım da atılmış 
bulunmaktadır: Parti, daha şimdiden, bizzat işçilerin içinden gelen ön
cü «aydınlar»ın emekçi kitlelere önderlik ettigi dogru yola girmiş bu
lunmaktadır. 

Sendika ve kooperatifierde ilk başlarda el yordamıyla yürütülen 
çalışma. artık bütünüyle düzenli ve istikrarlı biçimler almaktadır. Mer
kez Komitesinin sendikalar ve kooperatifieric ilgili olarak. oybirligiyle 
kabul ettigi iki karar yerel çalışmaların güçlenmesi sonucunda alın
mıştır. Bütün kitle örgütlerinde Parti hücreleri kunnak; bu örgütlere 
proletaryanın militan görevlerinin ruhuyla. devrimci sınıf mücadelesi 
ruhuyla önderlik etmek; «Partiye ilgisizlikten Parti ruhuna.>> (Sotsial
Demokrat. Sayı ı .  s. 28). Işte işçi sınıfı hareketinin bu alanda da tut
muş oldugu yol budur. Minsk'deki, bu küçük ücra taşra kentindeki bir 
Parti örgütünün muhabiri şu haberi veriyor: «En devrimci işçiler, on
lardan (patronların oyuncagı haline gelmiş legal sendikalardan) uzak
laşmak.ta ve illegal sendikaların kurulmasına gittikçe daha fazla yakın
Ilk duymaktadırlar.>> 

Çalışmanın aynı yönde, yani «Partiye ilgisizlikten Parti ruhuna>> 
dogru geliştigi apayrı bir başka alan da, Duma'daki Sosyaldemokrat 
gruptur. Gerçi tuhaf gelebilir ama, kooperatiflerdeki faaliyetimizin 
gerçekten bir Part i faaliyeti haline gelmesi nasıl belli bir süreyi gerek
tirdiyse. aynı şekilde parlamentodaki temsilcilerimizin çalışmasını bir 
çırpıda Parti'nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir düzeye getiremeyece
gimiz de bir gerçektir. Halkın iradesini çarpıtan bir seçim yasasıyla se
çildikleri için. ilk iki Duma'ya karşı girişilen baskılar sonucunda safla
rı büyük ölçüde daralmış ve legalitesini koruyabilmiş Sosyaldemok
ratlar arasından seçildikleri için. Duma'daki Sosyaldemokratlarımızın 
i lk başlarda fiiliyana gerçek Parti üyelerinden çok, Partili olmayan 
Sosyaldemokratlar gibi davranmaları kaçınılmazdı. 

Bu. acı ama gerçektir. Binlerce feodal zincirle baglanmış ve legal 
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bir işçi partisinin ancak iki yıl varlı�ını sürdürebildigi kapitalist bir ül
kede başica türlü olması asla mümkün değildi. Ve sadece partisiz de
ğil. aynı zamanda «kafasız» da olan ve parlamento grubuna sinekierin 
bala üşüşmesi gibi üşüşen sosyalizan aydınlar. devrimci olmayan bir 
Sosyaldemokrasi yaratmaya yönelik taktiklerini işte bu gerçek üzerine 
kurmaya çalıştılar. Ama öyle görünüyor ki, bu saygıdeğer Bemştayn
cıların çabaları bugün boşa çıkmıştır! Öyle görünüyor ki. Sosyalde
mokratların faaliyeti bu alanda da düzelmeye başlamış bulunmaktadır. 
Kehanette bulunmak ya da içinde bulunduğumuz koşullarda Sosyalde
mokrat parlamento grubunıın çalışmasını az çok düzgün bir biçimde 
örgütlernek için daha haia harcamamız gereken büyük çabalara gözle
rimizi kapamak istemiyoruz. Ancak. Merkez Organımızın ilk sayısın
da Duma grubuna yöneltilen bir Parti eleştirisini ve bu grubun çalış
masının daha doğru yönlendirilmesine ilişkin açık bir M6rkez Komite
si Kararınm bulunduğuna dikkat çekmeliyiz. Merkez Organında ya
yımlanan eleştirinin bütün hataları kapsadığı kanısında değiliz. örne
ğin. kanımızca Sosyaldemokratlar. hiçbir durumda. toprak vergilerinin 
öncelikle Zemstvoların emrine verilmesinin de . yoksulların kiraladık
ları şehir topraklarının düşük fiyatlarla geri atmmasının da (Merkez 
Organın ı sayısı, s. 36) lehine oy kullanmamalıydılar. Ama diyebiliriz 
ki. bütün bunlar ikincil sorunlardır. Esas olan. parlamentodaki grubun 
gerçek bir Parti örgütüne dönüştüıiilmesinin :ırtık çalışmamızın be lli  
başl ı yönlerinden biri haline gelmekte olması ve dolayısıyla birbiri ar
dı sıra karşımıza dikilccek olan bütün güçlüklcre. zorluklara. bocala
malara. kısmi buhranlara. kişisel çatışmalara vb. rağmen Parti'nin bu
nu başaracak olmasıdır. 

Çalışmalarımızın gerçekten Sosyaldemokrat bir nitelik kazanmak
ta olduğunun. gerçek bir Parti çalışması olma yoluna girdiğinin bir 
başka açık kanıtı da illegal yayınların çoğalmasıdır. Nitekim Merkez 
Organımızda şu satırları okuyoruz: «Urallarda sekiz. Kınm'da iki. 
Odesa'da bir gazete yayımlanmaktadır. Yakında Ekaterinoslav'da da 
bir gazete çıkacaktır. Kafkasya'da. St. retersburg'da ve milli örgütler
de hatırı sayılır bir yayın faaliyeti görül:  •ektedir.>> Yurtdışında yayım
lanan iki Sosyaldemokrat gazeteden başka Rusya'da da olağanüstü po
lis engellemelerine rağmen Merkez Organımız yayımlanmaktadır. 
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Merkezi sanayi yöresinde, bölgesel bir yayın organı olarak Rabor;cyc 
Znamya4 hazırlanmaktadır. 

Bütün bu söylediklerimiz, Sosyaldemokrat Parti'nin saglam adım
larla ilerledigi yolu apaçık göstermektedir. Güçlü bir illegal Parti Mer
kezleri örgütü. sistemli olarak çıkan illegal yayınlar ve en önemlisi ye
rel hücreler, özellikle de dogrudan dogruya işçilerin arasından gelen 
ve kitlelerle sıkı temas içinde yaşayan öncü üyelerin yönettigi fabrika 
hücreleri: Devrimci ve Sosyaldemokrat işçi hareketinin her türlü zor
lugu gögüsleyebilecek saglamlıkta çekirdegini işte bu temel üzerinde 
inşa ettik. Bu illegal çekirdek. gerek Duma aracıhgıyla. gerekse sendi
kalar, kooperatifler ve kültür ve egitim kuruluşları içinde kendi duyar
galarını ve etkisini eskisiyle karşılaştırılamayacak ölçüde yayacakur. 

lık bakışta, Parti'nin bu çalışma sistemi ile Almanların Antisosya
list Yasa5 dönemindeki ( 1878- 1 890) çalışma sistemi arasında yakın 
bir benzerlik vardır. Alman işçi sınıfı hareketinin burjuva devrimini 
izleyen otuz yıl içinde ( 1 848- 1 878) aldıgı yolu, Rusya işçi sınıfı hare
keti üç yılda ( 1 905- 1908) almaktadır. Bu dış benzerligin altında ise 
derin bir iç farldılık yatmaktadır. Almanya'da burjuva demokratik dev
rimi izleyen otuz yıl içinde bu devrimin nesnel olarak gerekli görevle
ri bütünüyle gerçekleştirilmiştir. B u  devrim, 1 860'ların başındaki ana
yasal parlamentoyla, Almanca konuşulan toprakların büyük bir bölü
münü birleştiren hanedan savaşlarıyla ve genel oy hakkı sayesinde im
paratorlugun kurulmasıyla birlik.re tamamlanmıştır. Rusya'da ise bur
juva-demokratik devrimin ilk büyük zaferinden ve ilk biiyük 
yenilgisinden bu yana geçen üç yıldan az. zaman içinde bu devrimin 
görevlerinin gerçekleşmesi şöyle dursun, geniş işçi ve köylü kitleleri 
bu görevlerin bilincine ilk kez varmışlardır. Bu iki yılı aşkın süre, ana
yasacı hayalleri ve Kara Yüzler Çarlıgının liberal uşaklarının demok
ratlıgına olan güveni yıkmıştır. 

4. Raboçcvc Z��t�mva (lşçimn Bayrağı): lUegal bir Bolşevik gazetesi. RSDIP'in Mosko
va ve Moskova Bölgesi Komiıelerinin. Merkezi Sanayi Yöresi Bölge Bürosu'nun ya
yın organı. 1908 Mart'ından Aralık 1908'e kadar Moskova'da yayımlandı. Yedi sayı 
çıktı. 

S.  Antisosyalist Yasa. Almanya'da 1 878 yıl ında kabul edildi. Bu yasa uyannca Sosyalisı 
Demokrat Part i'nin bütün örgütleri. işçi kiıle örgüıleri ve işçi gazeıeieri yasaklandı ,  
sosyalisı yayınlar ıoplaııldı ve Sosyaldemokratlar zulme uğradı. Hu yasa. işçilerin 
kiıle hareketinin baskısı sonucunda 1 890'da kaldınldı. 
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Burjuva devriminin nesnel görevleri yerine getirilmedigi için, Rus
ya'da bir buhran kaçınılmazdır. Salt ekonomik durum, mali durum, iç 
ve dış siyasette meydana gelebilecek olaylar. durumlar ve dalgalanma
lar bu buhranı şiddetlendirebilir. Proletarya partisi ise dogru yolu tut
muştur. Proletarya partisi. legal ve yarılegal etkileme bakımından es
kiye oranla daha çok ve daha çeşitli olanaldara sahip saitlam bir illegal 
Sosyaldemokrat örgüt yaratma yolundadır. Proletarya partisi, bu buh
ranı, belirleyici mücadeleye 1905 Ekim ve Aralık aylanndakinden çok 
daha hazırlıklı olarak gögüsleyecektir. 

Proletari . Sayı 26, 19  Mart 
( l  Nisan) 1 908 
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Toplu Eser/er. Cilt 1 5 .  
Proletari'deki metne uygun 
olarak yayımlanmıştır. 



YOLDA 

1 0  Şubat 1 909 

Parti. huzursuzlugun, siyasi ve ideolojik kargaşanın, belirsizl igin 
hüküm sürdügü bir yıl ı  geride bıraktı. B ütün Parti örgütleriırin mevcu
du azaldı, içinde az sayıda proleter unsur barındıran bazıları ise yok 
oldular. Devrimin yarauıgı yarılegal Parti kuruluşları polis tarafından 
peş peşe dagıtıldı. Öyle bir noktaya vanldı ki, kargaşalıktan etkilenen 
bazı Partili unsurlar. eski Sosyaldemokrat Parti'yi muhafaza etmenin. 
onun üstlendigi görevi devam ettirmenin, yeniden illegaliteye dönme
nin gerekip gerekmedigini. eger gerekiyorsa bunun nasıl gerçekleştiri
Iecegi konulannda kararsızlıga kapıldılar. Aşın sagın bu soruya verdi
gi yanıt ise, bedeli ne olursa olsun, Parti programının, taktiklerinin ve 
Parti örgütünün açıkça inkarı pahasına da olsa. Iegaliteyi göklere çı
karmak oldu (Tasfiyecilik denen egilim de budur). Elbette buhran, sa
dece örgütsel alanda degii. aynı zamanda siyasi ve ideolojik planda da 
patlak verdi. 

Geçenlerde toplanan RSDlP'in Rusya Konferansı, Parti'yi dogru 
yola getirdi ve Rus işçi hareketinin karşıdevrimin zaferinden sonraki 
gelişmesinde bir dönüm noktası oluşturdu. Parti'miz Merkez Komite
sinin özel bir raporunda yayımlanan Konferans kararları, Merkez Ko
mitesinin onayından geçmiştir ve dolayısıyla gelecek Kongreye kadar 
Parti'nin  bütünü tarafından alınmış kararlar olarak değerlendirilmeli
dir. Gerek bulıranın nedenleri ve önemi. gerekse bu buhranın üstesin
den gelmenin yolları bu kararlarda açıkça belirt ilmektedir. Örgütleri
miz. Konferans kararları doğrultusunda çalışacak ve biirün militaniara 
Parti'nin bugünkü görevlerini berrak bir şekilde ve tam anlamıyla kav
ratarak. devrimci Sosyaldemokrasinin canlı ve uyum içinde faaliyet 
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göstermesini saıtlamak üzere saflarını güçlendirip sıklaştırabilecekler
dir. 

Parti'deki buhranın başlıca nedeni, örgütlenmeye ilişkin kararın ge
rekçesinde belirtilmektedir. Buhranın başlıca nedeni, işçi hareketine 
burjuva demokratik devrimin hemen zafere ulaşacagı ümidiyle katıl
mış ve gericilik döneminin baskılarını gögüsleyememiş ve işçi partisi
nin kendisini arındırması gereken kararsız aydın ve küçük burjuva un
surlardır. Onların istikrarsızlıgı hem teori alanında ("devrimci Mark
sizmden sapmalar": Bkz. «Bugünkü Duruma İlişkin Karar»), hem tak
tik alanında ( «şiarları kırpmak» ). hem de örgütlenme siyasetinde ken
dini göstermiştir. Bilinçli işçiler ise bu istikrarsızlıga gereken yanıtı 
vermişler. Tasfiyeci akıma kararlılıkla karşı çıkmışlar ve Parti örgütle
rinin işlerini kendi ellerine alarak bu örgütlerin başına geçmişlerdir. 
Partimizin saglam çekirdegi kargaşa ve buhran unsurlarının üstesin
den bir çırpıda gelemediyse. bunun nedeni. karşıdevrimin zaferiylı;: 
birlikte büyük ve çetin bir görevle karşı karşıya bulunması. aynı za
manda devrimci ruha sahip, ama sosyalist bilinci yeterince gelişmemiş 
işçiler arasmda Parti'ye karşı belli bir ilgisizligin kendini göstermesi
dir. Sosyaldemokrasinin kargaşaya ve yalpalanmalara karşı mücadele 
yöntemlerine ilişkin görüşünü yansıtan. Konferans kararları en başta 
Rusya'nın bilinçli işçilerine hiıap etmektedir. [ . . .  ] 

Duma grubuna karşı alınacak tavır hem taktik hem de örgütsel bir 
sorundur. Örgütsel bakımdan Duma grubuna ilişkin karar. Konferan
sın örgütlenme talimatiarına ilişkin kararlarında saptanan örgütlenme 
siyasetinin genel ilkelerinin özel bir duruma yeni bir uygulamasından 
başka bir şey degildir. Bu konuda RSDlP içinde başlıca iki akım orta
ya ç ıkmıştır: Biri Parti 'nin i llegal örgütlenmesine agırlık veren egil im. 
digeri ise agırlığı legal ve yanlegal örgütlere veren -az çok Tasfiyeci 
akımı andıran- eğil im. Gerçek şudur ki. daha önce de belirttiğimiz gi
bi. bugünkü durumun belirgin özelliği. içlerinde özellikle aydınların 
fakat aynı zamanda işçilerin de bulunduğu birtakım sorumlu militanla
rın Parti'den ayrılmalarıdır. Tasfiyeci akım şu soruyu akla getiriyor: 
Parti'yi terk edip kendilerine eylem alanı olarak legal örgütleri seçen
ler acaba. gerçekten en iyi. en faa� uns_urJardan mı oluşmaktadır. yoks� 
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bunlar «kararsız. aydın ve küçük burjuva unsurlar>> mıdır? Ku§kusuz 
Konferans bu soruya ikinci şık do�ltusunda yanıt vermiş ve Tasfiye
cilige itibar etmeyip onu vargücüyle mahkum etmiştir. Parti'deki en 
proleter. i lkelere en sadık unsurlar ile aydınlar arasındaki en Sosyalde
mokrat.,unsurlar RSDlP'e baglı kalmışlardır. Parti'den aynlmalar. Par
ti'nin arındıgını gösteriyor: Parti. küçük burjuva çevrelerden ya da şu 
ya da bu sınıfın içinden attıgı «sınıf dışı kalmış>> unsurlar arasından 
proletarya saflarına her zaman için geçici olarak katılan, en az istikrar
lı unsurlardan. en kararsız dostlardan ve «yol arkadaşlarından>> kurtul
maktadır. 

Konferansın benimsedigi örgütlenme siyaseti de Parti örgütlenme
si i lkesinin işte bu şekilde degeriendirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 
Bugünkü görevimiz. Parti'nin illegal örgütlerini saglamlaştırmak: bü
tün çalışma alanlannda Parti hücreleri kurmak; özellikle <<her sanayi 
işletmesinde sayıları az bile olsa sadece Partili işçilerden oluşan Parti 
komiteleri>> kurmak: yönetim görevlerinin bizzat işçiler arasından çık
mış Sosyaldemokrat önderlerin elinde toplanmasını saglamaktır. B u  
hücre v e  komitelerin görevinin. bütün yarılegal örgütlerden v e  müm
kün oldugu ölçüde legal örgütlerden yararlanmak. «kitlelerle sıkı ba
gı» korumak ve çalışmalarını, Sosyaldemokrasinin, kitlelerin bütün ta
leplerine cevap vermesini saglayacak şekilde yönlendirmek oldugu 
açıktır. Her Parti hücresi ve her Parti işçi komitesi, <<kitleler aratıında 
ajitasyon. propaganda ve örgütlenme çalışması için birer dayanak nok
tası>> haline gelmeli, yani kesinlikle kitle neredeyse oraya gitmelidir: 
bunlar. her adımda kitlenin bilincini sosyalizm dogrultusunda geliştir
mek. her özel meseleyi proletaryanın genel görevleriyle birleştirmek. 
her örgütlenme eylemini bir smıf dayanışması eylemine dönüştürmek 
ve çalışkanlık ve ideolojik etkinlik yoluyla (elbeııe unvan ve mevkiyle 
degil) bütün legal proletarya örgütlerinde yönetic i bir role sahip olmak 
için çalışmalıdırlar. Bu hücre ve komiteler bazen çok az sayıda kimse
den oluşabilirler. ancak onlar Parti gelenegi, Parti örgütü ve somut sı
nıf programıyla birbirine baglı olacaklardır. böylelikle Sosyaldemok
rat Parti 'nin iki-üç militanı şekilsiz legal bir örgüt içersinde erirnek 
yerine. her durumda. her koşulda kendi Parti çi:gi/erini izlcyebilecek. 

1 09  



Part i'nin bütününün ruhuna uygun olarak çevrelerini etkileyebilecek 
ve bu çevrenin kendilerini  eritip yutmasına izin venneyeceklerdir. [ . . .  ] 

Sotsia/-Demokrar ,  Sayt 2, 10 
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Şubat 1 909. Bu yazı. buraya 
KEYK Örgütlenme Bürosu'nun 
1928 tarihli derlemesinden 
aktanlmıştır. 



TASFlYEClLIÖlN TASF1YESl 

Temmuz 1 909 
[ . . .  ] 
Son iki yıl -yani 3 Haziran 1907 hükümet darbesinden aşagı yukarı 

bugüne kadar geçen iki yıl- Rus devrim tarihinde. işçi hareketinin ve 
RSDlP'in gelişmesinde ani bir degişiklik ve agır bir buhran dönemi ol
muştur. Aralık 1908'de toplanan RSDlP Konferansı. bugünkü siyasi 
ortamın, devrimci hareketin bugünkü durumunun ve hedeflerinin ve 
işçi Partisi'nin bugünkü görevlerinin getirdigi sorunlan özetlemi.ştir. 
Bu Konferansın aldıgı kararlar Parti'miz için dokunulmazlıgı olan ka
zaçnlardır: bunları ne pahasına olursa olsun eleştirrnek isteyen oportü
nist Menşeviklerin başansı ise sadece «eleştiri»lerinin aczini ortaya 
koymak oldu, onlar kararların getirdigi çözümlerin yerini tutacak kap
samlı. sistemli ve mantıklı hiçbir çözüm getirememişlerdir. 

Ancak Konferansın bize kazandırdıgı şeyler bundan ibaret degil
dir. Bu Konferans, gerçekte Menşevik ve Bolşevik iki hizip içinde de 
yeni ideolojik gruplaşmaların olduguna dikkat çekerek. Parti hayatın
da çok önemli bir rol oynamıştır. Bu iki hizip arasındaki mücadelenin. 
devrimden önce olsun devrim sırasında olsun. bütün Parti tarihini kap
sadıgını söylersek abartmış olmayız. Bu nedenle yeni ideolojik grup
laşmaların ortaya ç ıkması Parti hayatında, son derece önemli bir olgu
dur: ve bütün Sosyaldemokrallar. bu yeni durumun yol açtıgı yeni so
runlara bilinçli bir şekilde yaklaşmak için bu olguyu incelemeli. kav
ramalı ve özümlemelidirler. 

Bu yeni gruplaşmalar hakkında kısaca şu söylenebilir: Tasfiyeci 
bir akım Parti'nin her iki kanadmda da kendini göstermiştir ve bu akı
ma karşı bir mücadele verilmektedir. Menşevikler içindeki Tasfiyeci 
akım Aralık 1908'e dogru ortaya çıkmıştır. Ancak o zamanlar bu akı
ma karşı mücadeleyi sadece diger hizipler (Bolşevikler, Polonyalı ve 
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Letonyalı Sosyaldemokrallar. Bund'un bir kesimi) yürütmüştür. Bu 
Tıısfiyeci akıma k;,ır§ı olan Menşcvikler, yani Parti taraftan Menşevik
ler o zamanlar daha yeni yeni bir egitim olarak ortaya çıkmaktaydılar 
ve henüz ortak hareket etmiyor, açıkça faaliyet göstenniyorlardı. Bol
şeviklerde ise iyice belirgin iki kesimin oluştugu ve bunların açıkça 
faaliyet gösterdikleri görüldü: Otzovizme karşı kararlılıkla mücadele 
eden ve Konferans kararlannın hepsinde kendi fikirlerinin galebe çal
masını saglayan ortodoks Bolşevikterin ezici çogunlugu ile ayrı bir 
grup olarak fikirlerini savunan ve zaman zaman Otzovistlerle ortodoks 
Bolşevikler arasında yalpalayan Ültimatomculann da destegini alan 
«Ützovist» azınlık. Proletari ( özetilkle 39., 42., 44. sayılannda). Otzo
vistlerin (ve onların görüşlerini benimsedikleri ölçüde Ültimatomcu
Iarın ) sadece tersyüz olmuş Menşevikler, yeni türden Tasfiyeciler ol
duklannı daha önce de birçok kez belirtmiş ve göstennişti. Kısacası 
Aralık l908'de toplanan RSDlP'in Bütün Rusya Konferansı'nda Parti 
içi durum şöyleydi: Menşeviklerin içinde Tasfiyeciler ezici çogunlugu 
oluşturuyorlar, Parti tarafıarı Menşevikler ise bunlara karşı mücadele
yi daha yeni yeni başlatıyorlardı. Bolşeviklerde ise ortodoks unsurlar 
kesinlikle hakimdi. açıkça faaliyet gösteren Otzovistler ise azınlıgı 
oluştunıyorlardı. 

Nedir bu Tasfiyeci akım? Neden orta çıkmıştır? Neden Otzovistler 
de (ve ilerde deginecegimiz «Tann yapıcılar>>) Tasfiyeci ve tersyüz ol
muş Menşeviklerdir. Kısacası Parti'ınizdeki yeni gruplaşmaların top
lumsal anlamı ve toplumsal degeri nedir? 

ldeotojik planda. Menşeviklerin Tasfiyeci akımı. yani kelimenin 
dar anlamıyla Tasfiyeci akım. genel olarak sosyalist proletaryanın 
devrimci sınıf mücadelesinin inkan ve özel olarak da burjuva demok
ratik devrimimizde proletarya hegemonyasının inkarı demektir. Haliy
le bu inkar degişik biçimlere bürünmekte ve degişik ölçülerde bilinçli. 
kesin ve tutarlı olmaktadır. Örnek olarak Çerevanin ve Potresov'u ele 
alal ım. Çerevanin proletaryanın devrimdeki rolünü öyle bir degerlcn
dinnişti ki Golass Sotsiai-Demokrata'nın (Sosyal-Demokrat/ll Sesi) 
hiitıüı yazıkurulu (yani Plehanov ve Martov-Dan-Akselrod-Martinov) 
daha kendi içinde bölünmezden önce onun bu degerlendirmesini red
detmek zorunda kaldı. Ancak bu reddedişin pek dürüst olmadıgı da bir 
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gerçek: çünkü yazıkurulu bu reddini Vorwaerls'te (Ileriye Dogru) Al
nuın okurları için yayımlarken. aym açıklamayı kendi gazetesi 
«Goloss Soısial-Demokrata»da Rus okurlar için yayımlanuıkıan ka
çmdı. Potresov'a gelince o, «20. Yüzyıl Başında Rusya'da Toplumsal 
Hareket» adlı makalesinde Rus devriminde proletaryanın hegemonya
sı fikrini öylesine yok etti ki. Plehanov'un bütünüyle Tasfiyeci yazıku
rulundan ayrılmasına yol açu. 

Örgütlenme konusunda ise Tasfiyeciler illegal Sosyaldemokrat 
Parti'nin gerekliligini inkar ediyor, dolayısıyla da RSDIP'i reddederek 
satlarını terk ediyor ve Iegal basında. işci temsilcilerinin katıldıgı legal 
işçi örgütlerinde, sendikalarda. kooperatiflerde. kongrelerde vb .. ona 
karşı mücadele ediyorlar. Bütün Parti örgütleri. son iki yılda, Menşe
viklerin Tasfiyeci faaliyetlerinin sayısız ömegine tanık oldular. Mer
kez Komitesindeki Menşevik üyelerin Parti Merkez Komitesini dagır
nuı, onun işleyişini durdurma girişimi ise en çarpıcı örnek oldu. (Bu 
girişimden. daha önce ProJetari'nin 42. sayısında yayımlanan daha 
sonra Aralık 1908 RSDIP Rusya Konferansı broşüründe yeniden bası
lan bir makalede de söz etmiştik.) Son Konferanstaki, «Kafkas heye
ti» üyelerinin hepsinin yurtdışından gelmiş olması. Merkez Komitesi
ni 1908 başlarında Go/oss Soısiai-Demokraıa yazıkurulunu Rusya'da 
faaliyet gösteren hiçbir örgütümüzle bagı olmayan bir edebi grup ola
rak nitelemesi: bütün bu olgular. illegal Menşevik örgütlerin hemen 
hemen bütünüyle dagılmakta oldugunu göstermektedir. 

Menşevikler. Tasfiyeci akımın bütün bu belirtilerinin bir muhase
besini yapmayı reddediyorlar? Bazen bunları örtbas etmeye çalışıyor 
bazen de bunlar içinde şaşkına dönüyorlar; çünkü tek tek olguların 
gerçekte ne anlama geldigini kavrayamıyor. ayrıntılara. özel durumla
ra. tek tek kişilere takılıyorlar: onlar genel sonuçlar çıkarmaktan ve 
olayların gerçek anlamını dcgerlendirmekten acizdirler. 

Bu ise. burjuva devrimi döneminde. işçi partisinin oponünist kana
dının buhran. dagınıklık ve geri çekilme anlarında kaçınılmaz olarak 
ya bütünüyle Tasfiyeci ya da Tasfiyecilerin esiri olmaya mahkum ol
dugu anlamını gelir. Gerçekten de. burjuva devrimi döneminde. prole
taryanın teori ve takligini özümlernede en az yetenekli. geri çekilme 
anında sogukkanlılıgını en az koruyabilen. ama oportünizmi en uç 
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ııok:rJ!ara kadar götürebilecek olan küçük burjuva «yol arkadaşları
mn " proletarya partisine katılması kaçmılma=dır. Nitekim da�ınıkhk 
anı gelip çattı�ında Menşevik aydın ve yazar kitlesi l iberallerin safına 
geçti. Aydınların Parti'den ayrılması sonucu dagınıklıktan en çok zarar 
gören de Menşevik örgütler oldu. Prolctaryaya ve proleter sınıf müca
delesine. proleter devrimci teoriye içtenlikle yakınlık duyan Menşe
viider (devrim sırasında oportünistliklerini haklı çıkannak için btitün 
dönemeçlerini göz önünde bulundurma arzusunda olduklarını açıkla
yan bu tür Menşevikler her zaman var olmuştur) bir kere daha 
«azınlıga». azınlıkta olanlar (Menşevik.ler) içinde azınlıga düştüler: 
Tasfiyeci akıma karşı mücadelede kararlı degillcrdi ve bu mücadeleyi 
başarıyla sürdürecek güçleri yoktu. Bununla beraber. oportünist yol 
arkadaş�arının giderek liberalizme iyice batması sonucu. Plehanov için 
Potresov'la bir arada olmak. Golass Sotsiai-Denıokrata için Çereva
nin'1e işbirligine devam etmek, Moskovalı Menşevik işçiler için Men
şevık aydınlara daha uzun süre tahammül etmek vb. ,  vb. imlcinsız hale 
gelmektedir. Parti taraftarı Menşevikler, Menşevik hizip içindeki orto
doks Marksistler, Tasfiyecilerden kopmaya başlıyor ve Parti 'ye doğru 
yöneldikleri ölçüde. dogal olarak. Bolşeviklere de yakıniaşmaya başlı
yorlar. Şu halde bu durumu kavramalı ve aramızdaki ilke ayrılıklarını 
hesaba katarak ancak ayrıl ıkların ortak çalışmayı. ortak saldırıyı. ortak 
mücadeleyi engelleyemeyecegi gerçekten birleşmiş bir Parti inşa et
mek amacıyla Parti taraftarı Menşevikleri Tasfiyecilerden ayrı tutmalı 
ve onlara yakıniaşmak için elimizden geleni yapmalıyız. 

Ama proletaryanın küçük burjuva yol arkadaşlarına sadece Menşe
v ik hizip içinde mi rastlanmaktadır? Hayır. Proletari'nin 39. sayısında 
bunlara aynı şekilde Bolşevikler arasında da rastlandıgını belirtmiştik: 
nitekim tutarlı Otzovistlerin ileri sürdügü bütün gerçekler ve onların 
«yeni» taktigi haklı ç ıkarma girişimlerinin niteligi de bunu kanıtlıyor. 
Gerçekte de. kitlesel işçi partisinin az çok önemli hiçbir hizbi. burjuva 
devrimi sırasında çeşitli renklerden belli sayıda «yol arkadaşının» ken
di satlarına katılmasını engelleycınezdi. Bu kaçın ılmaz bir olgudur. 
hatta burjuva devriminin bütünüyle tamamlandıgı en gelişmiş kapita
list ülkelerde bile bu kaçınılmazdır: çün� ü proletarya kendi saflarına 
durmadan katılan küçük burjuvazinin çok çeşitli kesimleriyle sürekli 
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ilişki halindedir. Eger proletarya partisi, bu yabancı unsurlara kendisi 
tabi olmuyor da onlan kendi içinde erilmesini, onları kendisine tabi 
kılmasını biliyorsa. eger bu kimselerin gerçekten yabancı unsurlar ol
duklannı ve bazı koşullarda onlardan açıkça ve aleni olarak mutlaka 
aynimak gerekligini zamanında saptamayı biliyorsa. o zaman. bu ol
gunun ne olagandışı ne de endişe verici bir yanı kalır. Bu açıdan 
RSDIP'in iki hizbi arasındaki fark da şudur: Menşevikler. yurtiçinde 
Moskova Menşevik hizbi militanlannın tavrını ve yurtdışında Pleha
nov'un Go/oss Sotsia/-Denwkrata yazıkurulunu terk etmesinin ve Pot
resov'dan ayrılmasının da gösterdigi gibi. Tasfiyecilerin (yani «yol ar
kadaşlarının>>) esiri olmuşlardır; Bolşeviklerde ise Otzovist ve «Tanrı 
yapıcı>> Tasfiyeci unsurlar, hep, daha başından etkisiz kılınan. dah 
sonra da safdışı bırakılan küçük bir azınlıgı oluşturmuşlardır. 

Otzovizmin tersyüz olmuş Menşevizm oldugu ve onun da kaçınıl
maz olarak Tasfiyecilige götürdügü (dogrusu degişik türden bir Tasfi
yecilik ama gene de Tasfiyecilik) su götürmez bir gerçektir. Tek tek 
kişi ya da gruplardan degil, Otzovizmin sadece bir düşünce tarzı ol
maktan çıkıp ayn bir akım yaratma girişimine dönüştügü andan itiba
ren kazandıgı nesnel egitimden söz etmek istiyoruz. Devrimden önce 
Bolşevikler. hiçbir yoruma yer vermeyecek kadar açık bir şekilde, 1 )  
sosyalizm içinde ayrı bir akım yaratmak niyetinde olmadıklarını, an
cak ortodoks Marksizmi savunan uluslararası devrimci Sosyaldemok
rasinin temel ilkelerini devrimimizin yeni koşullarına uygulamak iste
diklerini: 2) mücadeleden sonra. bütün devrimci olanaklann tükenıne
sinden sonra eger tarih bizi «Çarlık Anayasası>>nın dar yollanndan 
ilerlemeye zorlayacak olursa, zor. yorucu ve sıkıcı bir günlük çalış
mayla da olsa Bolşeviklerin görevlerini başarmasını bileceklerini açık
lamışlardı. Az çok dikkatli her okuyucu bu açıklamaları 1905 yılının 
Sosyaldemokrat yayımlarında bulabilir. Bunlar son derece önemli 
açıklamalardır. çünkü bütün Bolşevik hizbi baglayıcı niteliktedir ve 
bizim bilinçli olarak seçtigirniz yolu göstermektedir. Proletaryaya ve
rilen bu sözü tutmak için özellikle sloganlannın cesaretine, devrimci 
ruhuna ve «panlttöına>> kapılarak «Özgürlük günlerinde>> Sosyalde
mokrasiye katılan (hatta «özgürlük günlerinin Sosyaldemokratı>> de
nen belli bir tip ortaya çıkmıştır) ancak mücadeleyi sadece devrimin 
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hayram günlerinde de�il. karşıdevrimin puslu ve karanlık günlerinde 
de sürdürmede yeterince kararlı olmayan kimseleri kendi içimizde 
eritmeli, bıkmadan usanmadan onları yetiştirmeliydik. Bu unsurların 
bir kısmı proleter faaliyet içinde adım adım ilerlemiş ve Marksist dün
ya görüşünü özümlemiştir. Diger kısmı ise bazı sloganları özürnleme
den ezberlemekle, devrimci Sosyaldemokrasinin taktiginin eski ilkele
rini yeni koşullara uygulamasını bilmeden eski sloganları tekrarlamak
la yetinmiştir. Üçüncü Duma'yı boykot etmeyi isteyenlerin gösterdigi 
gelişim. her iki kesimin kaderini de somut bir şekilde ortaya koymak
tadır. 1907 Haziran'ında boykot taraftarı Bolşevik hizip içinde çogun
Iugu oluşturuyordu. Ama Profeta ri ısrarla boykota karşı bir çizgi izle
di. Hayat bu çizginin dogruıugunu kanıtiadı ve bir yıl sonra 
«Otzovistler», boykotçulugun kalesi durumunda olan Moskova örgü
tünün Bolşevikleri arasında bile ( 1908 yazında 1 8  oya karşı 14 oyla) 
azınlıga düştüler. O zamandan bu yana bir yıl daha geçti: bugün Bol
şevik hizip gerçek niteligi defalarca açıga çıkartılan Otzovizmi ve 
onun peşinden giden Ültimatomculugu kesinlikle tasfiye etmiş bulu
nuyor -geçenlerde toplanan Bolşevik Konferansının önemi de bundan 
ileri gelmektedir-: Bolşevik hizip Tasfiyeci akımın bu degişik biçimini 
kesin olarak tasfiye etmiştir. 

Kimse bizi «yeni bir bölünme»ye yol açınakla suçlamasın. konfe
ransın kapanış bildirisinde amaçlarımızı ve bu soruna ilişkin tavrımızı 
ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Bir buçuk yıldan uzun bir süredir. başkaldı
ran yoldaşları ikna etmek için elimizden geleni yaptık. her yola baş
vurduk. Ama Parti içinde belli bir düşünce birliginin ifadesi olan bir 
hizip. eger militanları temel sorunlarda anlaşamıyorsa. yaşayamaz. Bir 
hizbi terk etmek Parti'yi terk etmek demek degildir. B izim hizbimiz
den ayrılmış yoldaşlar Parti içinde faaliyetlerini gene sürdürebilirler. 
İki şeyden birini yapacaklardır: Ya hizipler dı�ında «bagımsız silah
şörler» olarak mücadele edecekler ve Parti faaliyetinin genel havasına 
kapılacaklardır ya da yeni bir hizip -eger kendi özel görüş ve taktikle
rini savunmak ve geliştirmek istiyorlarsa bu da onların meşru bir hak
kıdır- yaratmaya çahşacaklardır. Bu durumda Partinin bütünü. bu ma
kale boyunca ideolojik anlamını dcgerlendirmeye çahştıgıınız akımla
mı pratikteki yansımalarını kısa zamanda görecektir. 
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Parti'yi yöneltmek Bolşeviklerin görevidir. B.unun için Bolşevik
ler. izleyecekleri yolu bilmeli. bocalamalara son venneli ve kararsız 
unsurlan iknayla. kendi saflannda başkaidıranlara karşı hizip içinde 
mücadeleyle artık vakit kaybetmemelidirler. Otzovizm ve onun peşin
den giden ÜltimatomculukJa günümüz koşullannın devrimci Sosyal
demokratlardan talep euigi çalışma bagdaşmamaktadır. Devrim sıra
sında «Fransızca konuşmayı» yani hareket içinde mümkün en çok sa
yıda saldırı sloganı almayı, kitlelerin dogrudan mücadelesinin gücünü 
ve yaygınlıgını artırmayı ögrenmiştik. Bugün ise durgunlugun, gerici
Iigin. çöküntünün hakim oldugu bir dönem geçinnekteyiz ve 
«Almanca konuşmayı» yani adım adım. santim santim sistemli ve ka
rarlı bir şekilde ilerleyerek yavaş hareket etmesini öjtrenmemiz gereki
yor (olaylar yeniden canlanıncaya kadar bunun başka yolu yoktur). Bu 
çalışmayı sıkıcı bulanlar. Sosyaldemokrat taktigin devrimci ilkelerini 
bu dönemde de. bu dönemeçte de korumanın ve geliştirmenin geregini 
kavramayanlar Marksist sıfatını boşuna kullanıyorlar. 

Partimiz. Tasfiyeci akımı bütünüyle tasfiye etmeden ilerleyemez. 
- Ve bu akım sadece açık Tasfiyeci Menşevizmden ve onun oportünist 

taktiginden ibaret degildir. Tersyüz olmuş Menşevizmi de bu akım 
içinde sınıflandırmak gerekir. Partinin acil görevi. bugün için özellik 
taşıyan bir görev oldugu halde. Parti'nin Duma kürsüsünü kullanması
na ve işçi sınıfının bütün legal ve yarılegal örgütlerini kendi eylemi 
için birer dayanak noktasına dönüştünnesine karşı çıkan Otzovizm ve 
Ültimatomculuk bu akım içinde degerlendirilmelidir. Bu akim «Tann 
yapıcılıgını» ve buna benzer egitimleri de içine almaktadır, çünkü bu
rada da Marksizmin ilkelerine saldın söz konusudur. Bolşeviklerin 
Parti içindeki amaçlarını. yani.  I 906- I 907 yıllannda Parti çogunıugu
nun desteklemedigi Menşevik Merkez Komitesini (bu bütünüyle Men
şevik Merkez Komitesine sadece Polonyalılar ve Letonyalılar degil 
bizı.at Bund da kaı;şıydı) derirme amacını.  bugün ise Parti taraftan un
surları sabırla egiıme, bunlan birleştirme. gerçekten birleşmiş ve güç
lü bir proletarya Partisi inşa etme amacım kavramayanlar da bu akım 
içinde yer almaktadır. Bolşevikler. 1 903- 1 905 ve 1 906- 1907 yıllann
da Parti düşmanı unsurlara karşı sürdürdükleri uzlaşmaz mücadele ile 
gerçek Parti anlayışının zaferi için zemin hazırladılar. Ş imdi de Bolşe-
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vikler, Parti'yi inşa etme/i, Parti'yi kendi hİZiplerinden yola çıkarak in
şa ermeli. Parti'yi Parti için mücadelede kazandıkları mevzilerden ya
rarlanarak inşa etmelidirler. 

Bugünkü siyasi durum ve RSDlP'in bütününün durumu hİzbirnize 
işte bu görevleri yüklemektedir. Bu görevler geçenlerde toplanan Bol
şevik Konfernnsının kararlarında bir kere daha belirtilmiş ve çok ay
rıntılı bir şekilde geliştirilmiştir. Saflarımız yeni mücadele düzenine 
girmiş bulunuyor. Degişen koşullar göz önüne alınmıştır. Yol çizil
miştir. Şimdi bu yol üzerinde ileri atılmak gerekiyor. Böylece Rusya 
devrimci Sosyaldemokrat lşçi Partisi, yakında hiçbir gericiligin sarsa
mayacagı ve önümüzdeki devrim dalgasında, mücadele eden bütün 
halk sınıflarının başına geçecek bir güç haline gelecektir. 

Proletari, Sayı 46. Temmuz 1909. 
Bu yazı, buraya KEYK Örgütlenme 
Bürosu'nun 1 928 tarihli 
derlemesinden aktarılmıştır. 
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T ASFlYEClLlK VE TASFlYECl GRUP ÜZERİNE 

Ocak 1 9 1 2  

1 .  Partinin 1908 Aralık Konferansının «Parti üyesi bir kısım aydı
nın, RSDİP'in var olan örgütünü tasfiye etmek ve Parti'nin programın
dan, taktiklerinden ve geleneklerinden açıkça vazgeçmek pahasına da 
olsa onu şekilsiz legal bir grup haline getirme girişimi» olarak nitele
diği Tasfiyeci akıma karşı RSDlP, aşağı yukarı .dört yıldır kararlı bir 
mücadele yürütmektedir; 

2. Ocak 19 1 0'da yapılan Merkez Komitesi Genel Toplantısı, bu 
akıma karşı mücadeleyi sürdürerek onun, burjuvazinin proletarya üze
rindeki etkisinin bir yansıması olduğunu oybirliğiyle kabul etmiş ve 
Parti'nin gerçek birliğinin sağlanması' ve Bolşevik ve Menşevik eski 
hiziplerin birleşmesi için Tasfiyecilikle ilişkilerin bütünüyle kesilme
sini ve sosyalizm içindeki bu burjuva sapmasının kesin olarak safdışı 
bırakılınasını şart koşmuştur; 

3. 1 9 10 Ocak Genel Toplantısında bütün hiziplerin temsilcileri ta
rafından alınan Parti kararlarına ve verilen söze rağmen, Naşa Zaryal 
ve Dye/o Ji:ni2 dergileri çevresinde toplanan bir kısım Sosyaldemok
rat. bütün Parti tarafından burjuvazinin proletarya üzerindeki etkisinin 
bir ürünü olarak nitelenen bu akımı açıkça savunmaya koyulmuştur; 

4. Merkez Komitesi eski üyeleri M.L.. Yuri ve Roman. sadece 
1910 ilkbaharında Merkez Komitesine katılmayı reddetmekle kalma
mış. aynı zamanda yeni üyelerin saptanması için yapılacak tek bir otu
ruma katılmayı bile reddetmiş ve Parti Merkez Komitesinin başlı başı-

1 .  Naşa Zarya (Bizim Şajagımız) : l 9 1 0'dan l 9 1 4'e kadar Menşevik Tasfiyeciler tarafın
dan St. Petersburg'da yayımlanan !ega! bir  aylık dergi. Rusya'daki Tasfiyeci hareke
tin merkezini oluşturdu. 

2. Dyelo !izni (Hayat Davası) : Menşevik Tasfiyecilerin St. Petersburg'da I 9 1 1  
Ocak'tan Ekim'e kadar çıkardıkları !ega! bir dergi. 9 sayı çıktı. 
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na varlı�ını bile «zararlı» bulduklarını açıkça ilan etmişlerdir; 
5. Tasfiyecilerin başlıca yayın organları Naşa Zara ve Dyelo Jizni, 

özellikle 1 9 1 0  Genel Toplantısından sonra, «illegal partinin önemini» 
(Genel Toplantının kararlarına ragmen), «küçümsemekle» kalmayıp, 
onu açıkça inkar ederek, Parti'ye «canlı cenaze» adını takarak, onun 
daha şimdiden tasfiye edilmiş oldugunu. il legal partinin yeniden inşa
sının «gerici bir ütopya>> oldugunu ilan ederek, legal dergi sütunlann
da i llegal partiyi iftira ve hakaret yagmuruna tutarak. işçileri Parti hüc
relerini ve Parti hiyerarşisini «ölü>> saymaya çagırarak vb. kararlılıkla 
ve tam anlamıyla tasfiyecilige koyulmuşlardır; 

6. Bütün Rusya'da hizip farkı gözetmeksizin Parti üyelerinin. gün
demdeki görev, yani Parti Konferansını toplama konusunda birleştik
leri bir sırada Tasfiyeciler. bütünüyle bagımsız gruplar oluşturarak 
Partili Menşeviklerin hakim oldukları yerlerde de (Ekaterinoslav. Ki
ev) aynı şekilde bölücülük yapmış ve RSDlP'in yerel örgütleriyle her 
türlü Parti bagını kesin olarak reddetmişlerdir. 

B ütün bunları göz önüne kalan Konferans, Naşa Zarya ve Dyelo 
.Tizni grubunun, davranışlanyla kendisini kesinlikle Part: dışı bıraktıgı
nı ilan eder. 

Konferans. akım ve egilim farkı gözetmeksizin bütün Parti üyeleri
ni Tasfiyeci akıma karşı m ücadeleye, tasfıyeciligin işçi sınıfının kurtu
luş davası için ne kadar zararlı oldugunu ortaya koymaya ve illegal 
RSDlP'in yeniden inşası ve saglamlaştınlması için bütün güçlerini se
ferber etmeye çagırır. 

RSDlP'in Altıcı Genel Konferansı'nda 
(Ocak 19 1 2) alman kararlardan birisi. 
B uraya. KEYK Örgütlenme 
Bürosu'nun I 928 tarihli 
derlemesinden aktarılmıştır. 
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DEVRİMCİ Y ÜKSELIŞ I 

1 7  Haziran 1 9 1 2  

Tüm Rusya proletaryasının büyük 1 Mayıs grevi ve onun yanı sıra 
yer alan sokak gösterileri. devrimci bildiriler ve işçi topluluklan önün
de yapılan devrimci konuşmalar. Rusya'nın bir devrimci yükseliş dö
nemine girdigini açıkça göstermiştir. 

Bu yükseliş. gökten zembille inmedi. Bu yükselişe varan yol. Rus
ya'daki hayatın bütün koşulları tarafından uzun bir zamandır açılmış 
bulunuyordu. Lena'da işçilerin kurşunlanması üzerine başlayan kitle 
grevleri ve ı Mayıs grevleri ise bu yükselişin kesin başlangıcını belir
ledi. Karşıdevrimin geçici zaferi ile işçilerin kitle mücadelelerinin ge
rilemesi arasında çok yakın bir bag vardı. Grevcilerin sayısı. bu müca
delenin boyutları konusunda yaklaşık olarak da olsa bütünüyle nesnel 
ve kesin bir fikir veriyor. 

Devrimden önce ı 895'ten ı904'e kadar olan on. yıl boyunca. grev
cilcrin sayısı (yuvarlak rakamlarla) yilda ortalama 43 bindi. ı 905 yı
lında 2 750 bin: ı 906'da 1 milyon: 1 907'de ise 750 bin grevci vardı. 
Devrimin üç yılı. proletaryanın grev hareketinin daha önce dünyada 
eşi görülmemiş bir şekilde yükseldigi yıllar oldu. Hareketin ı 906-
1 907'de başlayan gerilemesi, ı908'de greveileTin sayısının 175 bine 
düşmesiyle kesinlik kazandı.  Kara Yüzler toprak agalarının ve ticaret 
ve sanayi kodamantarının Dumasıyla ittifak halinde. Çann istibdat yö
netimini geri getiren 3 Haziran 1907 darbesi. kitlelerin devrimci şev
kindeki gerilemenin kaçınılmaz bir sonucuydu. 

1. <<pevrinıci Yükseliş» adlı makale. Lenin. Rusya Sosyaldemokrat İşçi Panisi Yundışı 
Örgütünün Paris kesimindeki bir toplantısında Rusya'daki gelişmeler konusunda bir 
rapor 1<26 Nisan (9 Mayıs) 19 12) sunduktan ve <<Rusya Proletaryasının Devrimci 
Yükselişi» adlı bir incclenıeyi 1 3 1  Mayıs ( 13  Haziran)) okuduktan sonra. !912"de 
Haziran başlannda yayınılandı. Rusya Sosyaldemokrat fşçi Panisi Yundışı Örgütü
nün Paris şubesi tarafından yayımlanan bir bildiride. bu makalenin belli başlı önerile
rine tekabül eden incelemenin aynntılı bir taslağı veriliyordu. 
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1 908- 1 9 10 arasındaki üç yıllık dönem. Kara Y üzierin karşıdevri
minin gemi azıya aldı�ı. liberal burjuvazinin döneklik ettigi ve prole
tarya sanannda yılgınlık ve dagınıklıgın hüküm sürdügü bir dönemdi. 
Grevcilerin sayısında sürekli bir düşüş görülüyordu; bu düşüş I909'da 
60 bine, ı9 IO'de ise 50 bine vardı. 

Ne var ki. 1 9 10 yılı sonlarında dikkat çekici bir degişme meydana 
geldi. Liberal Muromtsev ve Leo Tolstoy'un ölümleriyle ilgili olarak 
yapılan gösteriler ve ögrenci hareketi yeni bir rüzgann esmeye başla
dıguun ve demokrat kitlelerin tavrında bir dönüm noktasına ulaşıldıgı
nın açık belirtisiydi. 1 9 1  ı yılı işçilerin yavaş yavaş saldmya geçıigini · 

gösteriyordu; grevcilerin sayısı ıoo bine çıkmıştı. Karşıdevriminin za
ferinin dogurdugu bıkkınlık ve uyuşuklugun kaybolmaya başladıgını 
ve devrim için yeniden bir şevk dogdugunu kanıtlayan belirtiler her 
yerde görülmeye başladı. Ocak ı 9l2'de toplanan RSDlP'in Bütün 
Rusya Konferansı durumun degerlendirmesini yaparken şuna işaret 
ediyordu: «Geniş demokrat çevrelerde. özellikle proletarya arasında 
bir siyasi canlanmanın başladıgı görülüyor. 1 9 1 0- ı 9 1  ı 'deki işçi grev
leri, gösterilerin ve işçi mitinglerinin başlaması. şehirli burjuva de
mokratları içinde bir hareketin (ögJ"enci boykotlan) başlaması vb. hep. 
3 Haziran rej imine karşı kitlelerde giıtikçe yükselen devrimci duygu
ların belirtileridir.» 

Bu yılın ikinci çeyregine vanldıgmda, kendini kitle eylemleri şek
linde gösteren bu duygular öylesine büyük bir güç kazandı ki. devrim
ci bir yükselişe yol açtı. Olayların son on sekiz ay içindeki gelişmesi. 
bu yükselişin rastlantı olmadıgını. oldukça dogaı bir şekilde gelişligini 
ve Rusya'nın bir önceki dönemdeki bütün gelişmesinin bunu kaçınıl
maz kıldıgını tam bir açıklıkla gösteriyor. 

Lcna:cta işçilerin kurşunlanması. kitlelerin devrimci duygularının. 
bir devrimci yükselişe dönüşmesine yol açtı. Tasfiyecilerin ardından 
Viyana Pravda'sında Troçki'nin de tekrarladıgı şu liberal görüşten da
ha aldatıcı bir şey olamaz: <<Gerek Lena faciasınııı. gerekse onun bü
tün ülkede yaraıııgı güçlü tepkinin temelinde , örgütlenme özgürlügü 
için mücadele yatmaktadır.» Örgütlenme özgürlügü. Lena grevinin ne 
özel. ne de esas talebiydi. Lena'da işçilerin kurşunlanmasının gösterdi
gi şey. örgütlenme özgürlügünün oımadıgı degil. her alanda provokas-
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yonlara, kölclige ve keyfiligc karşı güvence altında olma özgürlüSü
nün yoklugudur. 

Lena'da işçilerin kurşunlanması. daha önce Sotsiai-Denwkrat'ın2 
26. sayısında açıklıga kavuşturdugumuz gibi, 3 Haziran monarşisinin 
bütününün tam bir yansımasıydı. Lena olaylarının belirleyici özelligi, 
en temel ve en önemli olanı olsa bile. proletaryanın haklarından biri 
için verilen mücadele degildi. Lena olaylarının belirleyici özeOigi. hiç
bir temel meşrulugun zerre kadar olm:ımasıydı. Olayların belirleyici 
özelligi bir ajan provokatörün. bir haliy�ııin ,  bir gizli polis ajanının. 
Çarın aşagılık bir uşagının. hiçbir siyasi neden olmaksızın kitlelere 
ateş açmasıdır. Lena olaylarının çok açık bir şekilde arkasında yatan 
ve kitlelerde devrim ateşini tutuşturan şey. Rusya'daki hayata özgü bu 
genel haklardan yoksunluk, belli haklar ugruna savaşmanın umutsuz
lugu ve imkfutsızlıgı ve Çarlık monarşisinin ve onun bütün bir düze
ninin iflah olmazlıgıdır. 

Liberaller, Lena olaylarını ve ı Mayıs grevierini sendikal bir hare
ket ve «haklar» ugruna bir mücadele olarak göstermek için büyük ça
ba harcıyorlar. Ama gözleri liberal (ve Tasfiyeci) görüşlerle kör olma
mış herhangi bir kimse, bu olaylarda farklı bir şey görecektir. Kitle 
grevinin devrimci niteligini görecektir. Biz bu niteligi, haber sayfa
mızda tam metin halinde yeniden yayımladıgımız3 ve Rus Sosyalde-

2. Sotsiai-Denıokrat (Sosyal-Demokrat): Rusya Sosyaldemokrat Işçi Panisi'nin merkez 
organı. 1 908 Şubat'ından Ocak 1 917'ye kadar i llegal olarak yayımlandı. Toplam 58 
sayı çıktı. lik sayısı Rusya'da, basıldı, sonra ilkin Paris'e, ondan sonra da Cenevre'ye 
aktanldı. RSDIP Merkez Komitesi'nin karanyla. yazıkurulu Bolşeviklerin, Menşe
viklerin ve Polonyalı Sosyaldemokratlann temsilcilerinden oluşuyordu. 
Sotsiai-Denıokrat'ta, Lenin'in 80'den fazla makalesi ve daha başka yazılan yayımlan
dı. Lenin. yazıkurulunda tutarlı bir Bolşevik çizgiyi savundu. Kurulun iki üyesi, Ka
menev ve Zinovyev. Tasfiyeciler konusunda uzlaşmacı bir görüşü benimsediler ve 
Lenin'in çizgisini engellemeye çalıştılar. Başka iki üye. Menşeviklerden Manov ile 
Dan ise yazıkurulunun çalışmalarını baltaladılar ve aynı zamanda da Golass Sotsial 
Demokrat'ada açıktan açığa tasfiyeciliği savundular. Lenin'in Tasfiyecilere karşı uz
laşması:r. mücadelesi sonucunda Manov ve Dan 191 1 Haziran'ında yazıkurulundan 
istifa ettiler. 1 9 1 1 Aralık ayından itibaren gazeteyi Lenin yöneııi.  

3 .  Lenin'in sözünü ettiği bildiri Sı. Peıersburg'da basılmış ve 1 Mayıs 1 9 1 2'den önce 
fabrikalarda dağıtılnıışt ı .  Bildiri. işçileri I Mayıs günü Nevski Bulvannda mit ingler 
ve gösteriler düzenlemeye çağınyor ve Rusya Sosyaldemokrat lşci Panisi'nin Altıncı 
(Prag) Bütün Rusya Konferansı'nca saptanan şu sloganlan atıyordu: «Kurucu meclis. 
sekiz saatlik işgünü; toprak mülklerine el konsun!» Bildiri şu militan sözlerle hiıiyor
du: « Kahrolsun Çarlık hükümeti ! Kahrolsun müstebit 3 Haziran Anayasası! Yaşasın 
Demokratik Cumhuriyeti! Yaşasın Sosyalizm!» Bildirinin altında şu imzalar l:ıulunu-
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mokrat lşçi Partisi'nin Ocak 1 9 12'deki Bütün Rusya Konferansı'nda 
saptanan sloganları atan, çeşitli Sosyaldemokrat grupların (ve hatta bir 
de işçi Sosyalist-Devrimciler grubunun) St. Petersburg ı Mayıs bildi
risinde önemle belirtmiştik. 

Demek ki, aslında. Lena ve ı Mayıs grevlerinin devrimci niteli,.ği
nin temel kanıtı sloganlar degildir. Sloganlar sadece gerçeklerin gös
terdigi şeyleri formüle etmiştir. Semt semt yayılan kitle grevleri . bu 
grevierin muazzam bir şekilde büyümesi ve hızla yaygınlık kazanma
sı. işçilerin yürekliligi, kitle mitinglerinin ve devrimci konuşmaların 
her geçen gün artan sayısı, l Mayıs'ı kutlayanlara verilen para cezala
rının kaldırılması talebi, birinci Rusya devrimi zamanından aşinası ol
dugumuz siyasi grevle ekonomik .grevin birleştirilmesi, bütün bunlar 
hep, hareketin gerçek niteliginin, yani kitlelerin devrimci yükselişinin 
açık birer belirtisidir. 

I 905 tecrübesini anımsayalım. Olaylar, devrimci kitle grevi gele
neginin işçiler arasında yaşadıgını ve işçilerin bu gelenege bir anda sa
rılıp onu yeniden canlandırdıklarını gösteriyor. ı905 yılında, Rusya'yı 
eşi görülmemiş ölçüde saran grev dalgası, siyasi grev ekonomik gre
vin birleştirilmesi sonucu, yılın ilk çeyreginde 8 1 0  bin, son çeyregirrde 
de I 277 000 greveiyi kapsamıştı. Yapılan tahminlere göre. Lena olay
lan üzerine başlayan grevler yaklaşık 300 bin işçiyi, 1 Mayıs grevleri 
de yaklaşık 400 bin işçiyi kapsadı ve grev hareketi büyümeye devam 
etmektedir. Gazeteler, hatta liberal gazeteler bile her gün, önü alınma
yan grev yangınının nasıl yayıldıgını yazıyorlar. Henüz ı9ı2 yılının 
ikinci çeyregi so11a ermedigi halde, grev hareketinin büyüklügü bakı
mından, ı9ı2'deki devrimci yükselişin başlangıcının 1905'dekinin 
başlangıcından daha düşük degil, tersine daha yüksek oldugu şimdi
den açıkça görülüyor. 

Bu proleter ajitasyon yöntemi. kitleleri harekete geçirip birleştirme 
ve mücadeleye katma yöntemi. geniş çapta ilk kez Rusya Devrimi'nde 
geliştirilmişti. Şimdi proletarya bu yöntemi bir kere daha ve daha da 

yordu. <<St. Petersburg'un Bütün Örgütlü İşçi Temsilcileri Toplantısı>>, 
<<Sosyaldemokrat 'Birlik' Grubu>>, <<Merkezi Sosyaldemokrat Şehir Grubu», «İşçi 
Sosyalisı Devrimciler Grubu>>. «St. Petersburg İşçi Sosyaldemokratlar Grubu» ve « 1 
Mayıs Komiteleri Temsilcileri.» · 
Bildirinin tanı metni 4 ( 1 7 )  Haziran 1912'de Sotsial-Denıokrat'ın 27. sayısının haber 
sayfasında yayınılandı. 

1 24 



sıkı bir şekilde uyguluyor. Proletaryanın devrimci öncüsünün bu yön
temle gerçekleştirmekte oldugu şeyi dünyada hiçbir güç gerçekleştire
mez. Geniş topraklar üzerine yayılmış, dagınık, ezilen, bütün haklann
dan yoksun, cahil ve «zararlı etkiler>>e karşı görevliler, polisler ve ha
fiyeler sürüsü tarafından korunan 1 50 milyon nüfuslu bu dev ülke tü
müyle bir karışıklıltın içine giriyor. Gerek işçilerin, gerekse köylülerin 
en geri kesimleri greveileele dalaylı dolaysız ilişkiye geçiyor. Halkla, 
yani kitlelerle sımsıkı kenetlenmiş olduklarından, kitlelerin arasında 
yaşadıklarından, her işçi ailesinin en acil ihtiyaçlan ugruna savaştıkla
rından ve kitlelerin monarşiye karşı protesto ve mücadelelerini acil 
ekonomik ihtiyaçlar ugruna verilen bu dogrudan mücadeleyle birleş
tirdiklerinden, etkileri alabildigine artan yüz binlerce devrimci ajitatö
rün birdenbire ortaya çıktıgını görüyoruz. Çünkü karşıdevrim, milyon
larca ve on milyonlarca insanda monarşiye karşı şiddetli bir nefret 
uyandırdı ve onların, monarşinin oynadıgı rol hakkında temel bir kav
rayışa sahip olmalarını sagladı. Ve artık başkentin en ileri işçilerinin 
sloganı «Yaşasın demokratik cumhuriyet)), her grev kutlamasında, en 
geri kesimlere. en uzak illere, «halba ve «Rusya'nın derinlikleri))ne 
binlerce yoldan yayılıyor! 

Bir liberal olan Severyanin'in Russkiye Vedomosfi4 tarafından 
memmunlukla karşılanan ve Reç5 tarafından da seve seve yenideıı ya-1 
yımlanan, grevlerle ilgili sözleri çok tipiktir: 

«İşçilerin ekonomik ya da herhangi bir ( !)  talebini 1 Mayıs grevine 
sokuştunnalan için bir neden var mı? diye soruyor Bay Severyanİn 
ve şöyle yanıt veriyor: «Ben kesinlikle hiçbir neden olmadıgı kanı
sındayım. Her ekonomik grev. ancak başarı şansı iyice hesap lan-

4. Russkiye Vedomostı (Rus Kayıtçısı): l 863'ten itibaren ılımlı liberal aydınlar tarafın
dan Moskova'da çıkarılan bir gazete. 1 8801erle 1 8901ar arasında. bu gazeteye yazı 
verenlerin içinde V.G. Korolenko, M. Y. Saltikov-Sçedrin, G.l. Uspenski v.b. gibi de
mokratik kamp yazarlan da vardı. Ayrıca gazetede liberal Narodnik:lerin yazılan da 
çıkıyordu. Gazete 1 905'te Kadet Partisi'nin sağ kanadının organı haline geldi. Lenin 
bu gazetenin, «Sağ Kadetçilik ile ı iz Narodnik seslerinin eşsiz bir karışımı olduğunu» 
belirtmişti. 1 9 1 8 yılında. diğer karşıdevrimci gazeıeieric birlikte bu gazete de kapatıl
dı. 

S. Reç(Söz): 1906 Şubat'ından itibaren St. Petersburg'da yayımlanan ve Kadet Partisi'nin 
merkez organı olan günlük gazete. 26 Ekim (8 Kasım) 19 l 7'de Petrograd Sovyetinin 
yönetimindeki Askeri Devrimci Komite tarafından kapatıldı. 
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dıktan sonra başlatılabilir ve başlatılmalıdır ... Işte bu yüzden, ge
nellikle böyle grevleri 1 Mayıs greviyle birleştirmek akla uygun 
degildir . . .  Gerçekte de. uluslamrası bir işçi bayramını kutlarken. bu 
vesileyle, herhangi bir bez parçası için yüzde on zam isternek çok 
tuhaf kaçıyor.» 

Işte liberallcrin kafası böyle çalışıyor! Ve bu eşi görülmemiş küs
tahlık, bayagılık ve edepsizlik numunesi, demokrat olduklannı iddia 
eden «en iyi» liberal gazeteler tarafından seve seve kabul ediliyor! 

En kaba bir burjuva bencilliği ve en iğrenç bir karşıdevrimci kor
kaldık! Işte, lil}eralizmin parlak sözlerinin ardında yatan budur. Pat
ronların ceplerini emniyete almak istiyor. «Örgütlenme özgürlügü» 
için, «düzenli» ve «zararsız» bir gösteri istiyor! Ama bunun yerine 
proletarya; kitleleri. siyaset ile ekonomiyi kopmaz bir şekilde birleşti
ren. işçilerin yaşayışııun derhal düzeltilmesi uğruna mücadele sayesin
de en geri kesimlerin bile desıegini kazanan ve aynı zamanda halkı 
Çar/tk nwnarşisine karşı ayaklandıran bir devrimci greve katıyor. 

Evet. 1905 tecrübesi. köklü ve yüce bir kitle grevleri geleneği yarat
tı. Bu grevierin Rusya'da yarattığı sonuçlan unutmamalıyız. Sürekli kit
le grevleri ülkemizde kopmaz bir şekilde silahlt ayaklanmaya bağlıdır. 

Bu sözler sakın yanlış anlaşılmasın. B urada kesinlikle bir ayaklan
nuı çagrm söz konusu değildir. Bugün için böyle bir çağn son derece 
yersiz olurdu. Burada söz konusu olan. Rusya'da grevle ayaklanma 
arasındaki baglmıttyt kurmaktır. 

l 905'teki ayaklanma nasıl gelişti? llkin. kitle grevleri. gösteriler ve · 

mitingler. halkla polis ve askeri birlikler arasındaki çatışmaları gittik
çe sıklaştırdı. Sonra. kitle grevleri köylülüğü harekete geçirdi ve köy
lülük arasında birtakım kısmi. yer yer ve yarıkendiliğinden isyanlara 
yol açtı. Daha sonra. kitle grevleri . Kara ve Deniz Kuvvetlerine yayıl
dı. ekonom ik nedenlere dayanan çatışmalara («fasulye» isyanı ve ben
zeri «isyanlar») ve bunun sonucu olarak da ayaklanmalara yol açtı. En 
sonundaysa. bizzat karşıdcvrim. demokratlara karşı şiddet uygulaya
rak. pogromlara• girişerek vb. iç savaşı başlattı. 

• Yahudilere karşı girişilen katlianılar. ç.N 

1 26 



ı 905 Devrimi. liberaller arasındaki dönekierin ve renzerlerinin 
sandıklan gibi, <<Çok i leri>> gittigi ya da Aralık ayaklaııması6 

«zorlama» oldu�u için yenilgiye uğramadı. Tam tersine. yenilginin ne
deni ,  ayaklanmanın yeterince ileri gitmemesi, ayaklanmanın gereklili
ginin yeterince saglam bir şekilde özümlenememesi ve ayaklanmanın 
birleşik. kararlı. örgütlü olmaması, her yerde, aynı anda başlamaması 
ve saldınya geçmemesiydi. 

Ş imdi de, bugün ayaklannuınm gelişecegine dair belirtilt"rin göru
lüp görülmedigine bakalım. Kendimizi devrimci heyecana kaptırma
mak için, Okıobristlerin tanıklıgına başvuralım. St. Petersbsurg'daki 
Alman Oktobristler Birligi, esas olarak, özellikle Kadetler arasında 
çok sevilen ve olayları, yöneticileri devrim hayaletiyle ürkütmeye ça
lışmadan «objektif» olarak incelemede (öteki Oktobristlere ve Kadet
lere kıyasla) çok yetenekli olan sözüm ona «solcu» ve «anayasacı» 
Oktobristlerden meydana gelmektedir. 

Bu Oktobristlerin gazetesi olan St. Petersbw·g Zeitung 6 ( 19) Ma
yıs'taki siyasi yorumunda şunları yazıyor: 

« İşte Mayıs geldi. Havanın güzelligi bir yana. genellikle Mayıs ayı 
başkent sakinleri için hiç de hoş bir ay sayılmaz. çünkü proletarya 
'bayramı' ile başlar. Işçiler hala Lena gösterilerinin etkisi altında 
olduklarından. bu yıl 1 Mayıs özellikle tehlikeliydi. Grev ve göste
riler yapılacagı yolundaki söylentilerden geÇitmeyen başkentte fır
tına havası esiyordu. Sadık polisimiz heyecanlı görünüyor. arama
lar yapılıyor. bazı kimseleri tutukluyor ve sokak gösterilerini önle

,mek için kuvvetlerini geniş çapta seferber ediyordu. lşçi gazetele� 
rinin bürolarını basmak ve yazıkurulu üyelerini tutuklamaktan baş
ka yapacak daha akıllıca bir iş bulamaması. polisin. kukla işçi 
müfrezelerini oynatan ipler hakkında çok derin bir bilgi sahibi ol
dugunu göstermez. Oysa bu ipler mevcutur. Bu. grcvin disiplinli 

' 

6. Aralık ayaklanması, Moskova işçilerinin Aralık 1 905'te istibdada ka11ı giriştikleri si
lalılı ayaklarunaydı. Moskovalı Bolşevik Sosyaldemokratlann önderliğindeki işçiler 
Çarın askerlerine kaJ1ı dokuz gün boyunca barikatlarda yiğitçe savaştılar. Hükümet 
Sı. Petcrsburg'daıı taze kuvvetler gelinceye kadar ayaklanmayı bastıramadı. Ayaklan
maya katılanlam vahşice zulnıedildi. işçi semtlerini kan götürd� ve Moskova ve do
laylarında binlerce işçi öldürüldü. 
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oluşundan ve daha başka birçok durumdan açıkça anlaşılmaktadır. 
Bugüne kadar tan ık oldugumuz en büyük grev olan bu ı Mayıs 
grevini korkunç yapan şey de budur. Greve irili ufaklı aıölyelerde 
çalışan ı 00 bin, hatta belki de ı 50 bin kadar işçi katıldı. Grev sa
kin bir gösteri yürüyüşü şeklinde geçti: ama bu ordunun saglam bir 
birlik içinde oluşu son derece dikkat çekiciydi. çünkü işçilerin son 
zamanlardaki huzursuzlugunun yanı sıra daha başka kaygılandıncı 
belirtiler de vardı.  Donanmamızın çeşitli gemilerinde devrimci 
propaganda yapmaktan tutuklanan tayfal ar oldu. · Basında çıkan ha
berlere bakılacak olursa. sayıca zaten az olan gemilerimizde du
rum hiç de iç açıcı degildir. Demiryolu işçileri de kaygı uyandır
malc,ıadır. Gerçi işler hiçbir yerde bir grev çagnsında bulunmaya 
kadar varmadı; ama gene de. Nikolayevskaya Demiryolundaki gar 
şefi muavini Uşakov'un tutuklanması gibi kuşku uyandıncı tutuk
lamalar. belli bir tehlikenin orada da mevcut oldugunu gösteriyor. 
«Olgun olmayan işçi kitlelerini devrimci girişimlerinin. Duma se
çimlerinin sonucu üzerinde kötü bir etki uyandınnaktan öteye gi
demeyecegi açıkur. Çarın Manuhin'i görevlendirmesi ve Devlet 
Konseyinin işçi sigortası yasasını çıkarması karşısı,nda, bu girişim
ler daha da mantıksız kalmaktadır» ! !  

Işte. bir Alman Oktobristinin kafası da böyle çalışıyor. Biz kendi 
payımıza şunu belirtmeliyiz ki. denizc iler konusunda ilk elden aldıgı
mız haberler. Novoye Vremya'nın 7 sorunu abartmış ve büyütmüş ol
dugunu göstermektedir. Hiç kuşkusuz, Ohrana. ajan provokatör tarzın
da «çalışmaktadır». Zamansız ayaklanma girişimleri son derece ;ıfıl
sızca bir şey olur. Işçi sınıfı öncüsü. Rusya'da zamanında. yani başarılı 
bir silahlı ayaklanma için temel koşu lların, işçi sınıfının demokratik 
köyl ülük tarafından desteklenmesi ve silahlı kuvvetlerin ayaklanmaya 
faal olarak katılması oldugunu kavr�unalıdır. 

7.  Noı·ove \ 'remya (Yeni Ça)/).· 1 868'deıı 1 9 1 7  Ekim'ine kadar St. Peıcrsburg'da yayım· 
!anan günlük gazeıe. I lk ba�larda ılımlı liberal bir gazcıeyken. 1 870"lerin sonlarına 
doğru gerici soyluluğun w bürokral çevrelerin organı haline geldi. Gazeıe. sadeec 
devrimci harckeıe karşı değil. aynı zamanda liberal -burjuva harekeıine karşı da mü· 
caddc yürüııü. 1 9$)5"ıeıı sonra. Kara Yüzlcriıı organlanndan biri oldu. l .enin. Noi'Oyc 
\ 'er<'mwı'dan saıılınış basının bir örneği olar.ık söz ederdi. 
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Devrimci dönemlerdeki kitle greveilerinin kendilerine özgü objek
tif bir mantıgı vardır. Kitle grevleri. dört bir ıarafa yüz binlerce ve mil
yonlarca kıvılcım saçarlar. Ve dört bir taraf, tarifsiz acılar. eşi görül
memiş açlık işkencesi, bitmez tükenmez zorbalıklar ve 
«yoksulluklar»a. «mujikler»e ve «erler»e yapılan küstahça ve adice 
haksızlıklar sonucu tutuşmaya hazırdır. Bütün bunlara. Kara Yüzterin 
Yahudilere karşı yürüttükleri ve Nikola Romanov'un budala ve eli 
kanlı saray çetesi tarafından desteklenen ve yönetilen kudurganca zul
mü ve pogromları da ekleyin. «Böyle gelmiş böyle gider.»& Bakan 
Makarov'un bu sözleri durumun kendi aleyhine, kendi sınıfının aleyhi
ne ve kendi toprak agası Çarının aleyhine oldugunu bütün açıklıgıyla 
göstermiyor mu? 

Kitlelerin devrimci yükselişi. her işçi sınıfı Sosyaldemokratına ve 
her narnuslu demokrata agır sorumluluklar yüklüyor. Rusya Sosyalde
mokrat lşçi Partisi'nin Bütün Rusya Konferansı'nda bu görevler şöyle 
saptanmıştı: « Kitlelerin başlamakla olan (daha şimdiden şöyle demeli
yiz: Kitlelerin haşlamtş olan devrimci hareketi) hareketinin her yön
den desteklenmesi ve Parti sloganlarının sonuna kadar uygulanarak 
yaygınlaştırılma'lı.» Demokratik cumhuriyet. sekiz saatlik işgünü. bü
tün toprak mülklerine el konulması gibi Parti sloganları, bütün demok
ratların ve halk devriminin sloganlan haline gelmelidir. 

Kitlelerin hareketini destekleyebilmemiz ve yaygınlaştırabilmemiz 
için. örgütlenmeye, daha fa:la örgütlenmeye ihtiyacımız var. lllegal 
bir parti·olmadan bu çalışmayı yürütemeyiz ve bunun sadece lafını et
menin hiçbir anlamı yoktur. Kitlelerin saldırısını destekler ve yaygın
laştınrken 1905 tecrübesini dikkatle hesaba katmalı ve ayaklanmanın 
gerekliligini ve kaçınılmazlıgını açıklarken :anıansı: girişimiere karşı 
uyarıda bulunmalı ve böyle girişimlerden uzak durmalıyız. Kitle grev
lerinin gelişmesi . diğer sınınarın mücadeleye katılma�ı . örgütlerin du
rumu ve kitlelerin yürek gücü: işte bülün bunlar. bütün güçlerin Çarlık 
monarşisine karşı birleşik. kararlı. atılgan ve son derece gözü pek bir 

8. Lena'daki kanlı facia haberi. bütün Rusya'daki işçil.:rde şiddetli bir öfke yaraıtı. Ülkc
rıin dört bir yanında proleslo göslerileri .  mil ingler ve grcvler düzenlendi. Dumadaki 
Sosyaldenıokral grup Lena'da işçilerin kurşunlanmasıyla ilgili olarak hükümel hak
kında gensoru açılmasını isledi. Çann Bakanı Makarov'un • Böyle gelmi� lXiyle gi
der! .. şeklindeki küslahça yanılı. işçilerin öfkesini bir kal daha artırdı. 
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devrim saldırısında birleşmeleri gereken aııı belirleyecektir. 
Muzaffer bir devrim olmadan. Rusya'da hiçbir özgürlük olamaz. 
Ve Çarlık monarşisi hir proletarya ve köylü ayaklanmasıyla yıkıl

madan Rusya'da muzaffer bir devrim olamaz. 

Sotsial-Demokrat. Sayı 27.4 
( 17)  Haziran 1 9 1 2  

1 30 

Toplu Eser/er. Cilt 18 .  Sot
siai-Denwkrat'taki metne 
uygun olarak yayımlanmıştır. 



ILLEGAL PARTl VE LEGAL ÇALIŞMA 

5 Kasım 1912  

lllegal parti ve Rusya'da Sosyaldemokratlann legal çalışması soru
nu. Parti'nin ba�hca sorunlanndan biridir. Bu  sorun, bütün bir devrim 
sonrast dönenı boyunca Rusya Sosyaldemokrat İşçi Partisi'ni ugraşur
mış ve saflan arasında en şiddetli mücadeleye yol açmışur, 

Bu konudaki mücadale esas olarak Tasfiyeci1erle, Tasfiyecilere 
karşı olanlar arasında süregelmektedir ve en sonunda iş bizim eski, il
legal Parti'ınizin varlıgını sürdürüp sürdüremeyecegi sorununa dayan
dıgt için mücadele şiddetli bir nite1ige bürünmüştür. Rusya Sosyalde
mokrat Işçi Partisi'nin 1 908 Aral ık'taki Konferansında Tasfiyecilik 
şiddetle malıkum edilmiş ve alınan özel bir kararla, Parti'nin örgütlen
me sorunuyla ilgili görüşü açık bir şekilde ifade edilmişti: Parti illegal 
Sosyaldemokrat çekirdeklerden meydana gelir. Bu illegal Sosyalde
mokrat çekirdekler de. kendilerine çeşitli Iegal işçi örgütlerinden olu
şan mümkün oldugu kadar geniş ve dal budak salmış bir ag şeklinde 
«kitle içinde çalışmak için dayanak noktalan» yaratmak zorundadırlar. 

Hem Merkez Komitesinin Ocak ı 9 IO'daki Genel Toplantısının ka
r�ırı.  hem de Ocak ı 9 12'deki Bütün Rusya Konferansı. Parti'nin bu gö
rüşünü tümüyle onayladı. Bu görüşün bütünüyle kesin ve saglam nite
l igi. belki de en açık bir şekilde Plehanov yoldaşın en son Dnel'
nik'inde l (Sayı 16. Nisan 19 12)  açıklanıyor. «En açık bir şekilde» di
yoruz . çünkü o sıralar Plehanov (Ocak Konferansının önemi konu
sundda tarafsız bir tavır ıakınmıştı. Ve bu tarafsız tavırdan hareket 
ederek. Plehanov. Parti örgütünden kopmuş. onu terk etmiş ya da on
dan bagımsız olarak ortaya çıkmış olan sözüm ona «başlatma grupla-

1 Dneı-nik Sotsiai-Demokrata (Sosyal Demokratın Günlılgii): 1905 Man'ından 1912  Ni
saıı'ına kadar G. V Plehanov tarafından Cenevre'de uııın aralıklarla çıkanlan yayın 
organı .  1 5 .  sayı çıktı. 1 9 1 6'da Petrograd'da yeniden yayımlandı, ama sadece bir sayı 
çıktı.  
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n»nın:iı. illegal çekirdeklerin bir kongresi ya da konferansı tarafından 
alınmış özel bir karar olmadıkça, Parti mensubu sayılamayacaklannı 
söyleyerek. bu kesinleşmiş Parti görüşünü bütünüyle dogruladı. Pleha
nov yoldaş. «başlatma gruplan»nın Parti'ye mensup olup olmadıkları 
konusunda kendi kendine karar vcnnelerine göz yummanın. ilke açı
sından anarşizm, pratik açısından da Tasfiyeciligi desteklemek ve 
meşrulaştınnak oldugunu yazıyordu. 

Tarafsız Plehanov'un bu son açıklamasına bakılarak. Parti tarafın
dan defalarca kesinlige kavuşturulmuş olan bu sorunun artık tartışıla
cak bir yanı kalmadıgı sanılabilir. Ne var ki. en son Tasfiyeci Konfe
ransında alınan karar ve çözülmüş olan şeyleri yeniden dügüm haline 
getirmek. berrak olan şeyleri bulandınnak yolundaki yeni girişimler 
bizi bu sorunu yeniden ele almak zorunda bır.ıkıyor. Nevski Golos3 
(Sayı 9) Tasfiyecilige karşı olanlara büyük bir öfkeyle sövüp saydı ve 
yeni konferansın Tasfiyeci olmadıgını öne sürdü. Oysa konferansın en 
önemli sorunlarından birine yani illegal parti ve legal çalışma sorunu
na ilişkin kar.ın. ·onun. tepeden tımaga Tasfiyeci oldugunu en açık bir 
şekilde gösteriyor. 

Bu yüzden. kararı ayrıntılı olarak tahlil etmek ve bu amaçla buraya 
bütünüyle aktarmak zorunludur. 

Tasfiyecilerin konferansının karan. «Parti lnşasmm Örgütlenme 
Biçimleri » başlıgını taşıyor: ama kararın daha 1 .  maddesi. bu durumda 

2. Bunlar. Lcnin'in. •açık iş�·i sımfi lıarekctiniıı Sosyaldemokrat görali/erifiili başlatma 
grup/an� diye tanımladığı Menşevik Tasfiyecilerin 1 9 1 0  y·lı sonlanndan i tibaren il· 
Jegal Parti örgütlerine karşı kurduklan grupl:ırdır. Tasfiyccıler. bu gruplan. savun· 
duldan yeni. gen i� legal panınin. yani 3 Haziran Stolipin rejiminin sınırlan içinde ka· 
lan bir partinin çekirdekleri olarak da göıiiyorlardı. Sı. Peter,hurg. �oskova. Yckate· 
rinoslav ve Konstantinovska'da ( Donetz kömür havzası l  işçi sınıfından kopuk küçük 
aydın gruplan şeklinde «başlatma gruplan>• kumıayı h:ışardılar. Bu gruplar. işçik•rin 
grcv hareket ine ve devrimci gösterilere karşı çıktılar ve Dördüncü Duma seçimlerin· 
de Bolşeviklere karşı mücadele ettiler. <<Başlatma gruplan»na rehberlik eden merkez· 
ler. Tasfiyecilerin yurtdışında yayınıladıklan Goloss Sutsial-Demokrata ve Tasfiyeci· 
leri n Rusya'da yayınılanan legal organları olan Naşa Zat)'a ve Dyclo Ji:tıi idi. 

3. Nı>ı·ski Go/os. Menşevik Tasfiyecilerin 1 9 1 2  yılının Mayıs'ından Ağustosuna kadar 
Sı. Pctersburg'da yayınıladıklan legal bır gazetedir. 
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sorunun bir inşa «biçimleri» sorunu degil de. nasıl bir pani -eski tür· 
den mi. yeni türden mi- «İnşa etmek» istedikleri sorunu ·oldu�unu 
açıkça ortaya koyuyor. lşte I . madde: 

«Konferans. Parti inşa'iının biçimierini ve yöntemlerini tartışarak. 
aşagıdaki sonuca vannıştır: 
« I .  Sosyaldemokrat Parti' nin, Sosyaldemokrat proletaryanın kendi 
kendini yöneten bir örgütüne dönüşmesi, ancak Sosyaldemokrat 
örgüt işçi kitlelerini her türlü açık sosyal ve siyasi faaliyete çekme 
süreci içinde biçimlcnirse mümkün olabilir.» 

Dolayısıyla kararda Parti 'nin inşasıyla ilgili olarak kul lanılan daha 
ilk kelimede. Sosyaldemokrat Partinin dönii§ünıünün zorunlulugu ka
yıtsız şartız kabul ediliyor. Bu en azından tuhaftır. Elbette her Parti 
üyesinin Parti'nin «dönüşümünü» istemeye hakkı vardır, ama aslında 
dört yıldır sorun. özünde. eski Parti'nin tanınıp tanınmaması gerektigi 
'sorunudur! Bunu bilmeyen yok! 

Eski Parti'nin yerine yenisini «koymak» isteyen Tasfiyeciler. Parti 
kararlarında (Aralık 1908). en açık bir ifadeyle mahkum ediliyorlardı. 
1 9 1 2  Nisan'ında Plehanov. Tasfiyeci bir Konferans toplamayı tasarla
yan (ve bunu gerçekleşt iren) <<başlaıma grupları>>nın savunucularına 
açıkça şunu sormuştu: «Eski Partimiz mevcut mudur, degil midir?» 
(Dnenıik Sotsia/-Demokrata. Sayı 1 6. Nisan 1 9 1 2. s. 8) 

Bu sorudan kaçınmak mümkün degildir. Bu soru. dört yıllık bir 
mücadelenin ortaya koydugu bir sonıdur. Bu soru. part i «buhranı » de
nilen şeyin ciddiyetini açıkça gözler önüne sennckıcdir. 

Eğer höy/e bir soru. «Sosyaldemokrat Parti 'nin . . .  dönüşmesi. an
cak . . .  mümkün olabilir» diye yanıt l ıyorsa. bunun bir yanıt değil . sade
cc. anlamsız bir kıvır tma olduğunu hemen anlarız. 

Parti'nin dönüştürülmesi konusunda eski Partinin üyelerinden baş
ka hiç kimse konuşamaz. Beyler. eski Parti 'nin mevcut olup olmadıgı 
sorusu karşısında kl l 'lrtnıakla ve ayrıca (Partili olmayan «başlatma 
grupları»yla işbirliği halinde) kendi dcyinıinizlc bir <<Jönüşüm»ü he
men i lan etmekle. tavrınızııı Tasfiyeci olduğunu bütünüy le açığa vur
nıaktan başka bir şey yapmı� olmuyorsunuz! Kararda. 
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<<So�yaldemokrat proletaryanın kendi kendini yöneten bir örgütü» ko
nusundaKi son derece saçma ve tumturaklı ifadeden sonra. sorun, 
«dönüşüm ancak Sosyaldemokrat örgüt işçi kitlelerini açık sosyal ve 
siyasi faaliyete çekme süreci içinde biçimlenirse [kullanılan gülünç, 
abartmalı ve budalaca lafların üzerinde durmayacagız] mümkün olabi
lir» gibi bir öneriye indirgendiginde, tavrınızın Tasfiyeci oldugu daha 
da açıklık kazanıyor! ! 

Bu ne demektir? Bu hayret verici kararı kaleme alanların. «kitleleri 
açık faaliyetlere çekrnek»le kastettikleri grevler ve gösteriler midir? 
Mantıki olarak böyle oldugunu söyleyebiliriz! O zaman da karar tam 
bir zırvalıktır: çünkü «bir örgüWn» grevler ve gösteriler olmadan da 
«biçinılendigini» herkes pekala bilir. Pek akıllı beyler. kitleler açık ha
reketlere sadece zaman zaman başvururlar. ama örgüt her zaman var
dır. 

Tasfiyeciler, «açık sosyal ve siyasi faaliyetler>> derken (bunların -
kullandıgı bürokral-liberal ifade tarzı, t ıpkı 30 yıl öncesinin Russkiye 
Vedomosti'sine benziyor! ) asla grevleri. gösterileri vb. degil. işçi sını
fının hareketinin legal biçimlerini kastcdiyorlar. Pek g�zel! Karar bu 
durumda da bir zırva4an ibarettir. çünkü ülkemizde örgütlenmenin 
«biçimlenmesi>> hiç de <<ancak» kitlelerin legal harekete çekilmesi sü
reci içinde olmaz ve olmamıştır da. Bizim lcgal hareketin hiçbir şekli
ne izin verilmeyen birçok yerde örgütlerim iz var. 

Dolayısıyla kararın ana maddesi (örgüt «ancak . . .  biçimlenirse>> 
mümkün olabilir) en küçük bir deger taşımamaktadır. Laf kalabalıgm-
dan başka bir şey degildir. 

· 

Ama bu laf kalabalıgı, açıkça Tasfiyeci bir ö: taşıyor. Bir dönüşüm 
ancak kitleleri /ega/ hareketin içine çekme süreci içinde mümkündür. 
lşte l .  maddedeki laf kalabalıgının özü bundan ibarettir. Ve bu da Tas
fiyecilig in ta kendisidir. 

Parti dört yıldır şunu söylüyor: Örgütümüz. mümkün oldugu kadar 
geniş ve dal budak salmış bir legal örgütler agının kuşaıııgı illegal çe
kirdeklerden meydana gelir. 

Tasfiyeciler. dört yıldır Tasfiyeci olduklarını inkar ediyor ve dört 
yıldır şunu ileri sürüyorlar: Bir dönüşüm. ancak kitleleri legal hareke
tin içine çekme süreci içinde m'ümkiin olabilir. Parti'ınizin nelerden 
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oluşrugu ve bu eski Parti'nin nasıl bir şey oldugu sorununda kıvırtı
yorlar, üstelik bunu tam da legalistlere yaraşır bir tarzda yapıyorlar. 

Gene o bildigirniz eski hikaye; Plehanov 1 9 1 2  Nisan'ında şunu sor
muştu: Eski Parti'miz mevcut mudur. degil midir? Tasfiyecilerin Kon
feransı yanıtlıyor: «Bir dönüşüm ancak kitleler legal hareketin içine 
çekildikleri takdirde müm){tin olabilir»! 

Bu yanıt, Parti'den kopmuş bulunan ve daha düne kadar güçlü ol
dukları ve Parti'.yi gütlukleri halde, bugün (yenik düşünce) pısırıkla
şan ve �ndilerini savunmak için laf kalabalıgına başvuran legalistler
den geliyor. 

n 

Kararın 2. maddesinde şöyle deniyor: 

«2. Devrim öncesi döneme kıyasla degişen toplumsal ve siyasi ko
şullar açısından, mevcut ya da kurulmakta olan illegal Parti örgüt
leri. kendilerini açık işçi sınıfı hareketinin yeni biçim ve yöntemle
rine uydurmalıdırlar. >> 

Gene harika bir mantık. Toplumsal koşullarda meydana gelen bir 
degişik/ik. yalnızca örgütlenme biçiminde bir degişikligi zorunlu kılı
yor. ama kararda. bu degişikligin ne yönde olacagı hiçbir şekilde gös
terilmiyor. 

Kararda «degişen toplumsal ve siyasi koşullar»dan niçin söz edili
yor? Hiç kuşku yok ki. illegal örgütün kendisini legal harekete uydur
ması gerektigi yolundaki pratik sonucu kanıtlamak. dogrulamak ve or
taya koymak için . Ama ileri sürülen gerekçe bu sonucu dogrulamıyor. 
«Degişen koşullar açısından». Iegal olan kendini illegal olana uydur
maiıdır gibi bir sonuç da pekala çıkartılabilirdi! 

Peki. Tasfiyeciler sorunu niçin böyle bulandınyorlar? 
Çünkü gerçegi söylemekten korkuyorlar ve söylediklerinin belirsiz 

kalmasını istiyorlar. 
Aslında Tasfiyeciler. «bugünkü durum »un (Levitski. Larin. Yejov 



ve iliılerierince yapılan Tasfiyeci bir de�erlendirmesinden yanadırlar: 

çünkü «toplumsal ve siyasi koşulların» ne şekilde «degiştiğini» açıkla

miık. gerçekten de bugünkü durumun bir değerlendirmesini yapmaktır. 
Ama onlar. bu değerlendirmeyi açık bir dille ifade etmekten korku

yorlar. Gerçekten de. Konferans bu sorunu ortaya atmaya bile cesaret 
edemedi. Konferansta, illegal olanın legal olana «uydurulmasını» zo

runlu kılan (birtakım) değişikliklerin meydana gelruği yolundaki gö

rüş üstü kapalı bir şekilde. gizliden gizliye. içten içe savunuluyor. 

Sosyaldemokrat Parti basınının defalarca belirtmiş olduğu gibi. bu 

görüşün Kadetlerin görüşünden en küçük bir farkı yok.1ur. Kadetler bir 

yandan kendi partilerinin «bir bütün olarak illegal kalmak zorunda ol

duğunu» bütünüyle kabul ediyor (bkz. Tasfiyecilerin kararının 3. mad
desi). öte yandan da değişen koşullar göz önüne alınarak illegal parti

niıt kendisini legal harekete uydurması gerektiğini söylüyorlar. Kadet

lere kalırsa. bu yeterlidir. Kadetlere göre partilerinin yasaklanması. il

lcgal ol ması bir rastlantıdan. bir «anormallikten»ten. zorunlu bir yaşa

ma çaresind�n ibarettir: ..ı.mna karşılık esas, başta gelen ve temel olan 

şey. legal çalışmalarıdır. Kadetlerin bu görüşü, mantıki olarak Bay 
Gredeskul'un yaptığı «durum değerlendirmesi>>ne dayanıyor: Gerekli 

olan şey, yeni bir devrim değil. sadeec «ana yasal çalışma>>dır. 

Kadet Partisi'nin illegal olması bir rastlantı, «anayasal çalışma>>lllll 

genel kuralı içerisinde bir istisnadır. Dolayısıyla illegal örgütün 

«kendisini legal harekete uydurması>> gerektiği yolundaki mantıki so

nuca varılmaktadır. İşte Kadetler sonıniarı böyle görüyorlar. 
Ama Sosyaldemokrat Parti'nin görüşü farklıdır. Bizim durum de

ğcrlendirmemizden -Partinin değerlendirmesinden- çıkarılması gere

ken başlıca sonuç. deı -rimin gerekli ve yaklaşmakta oldugudur. Dev

rim doğrultusundaki gelişmenin hiçimleri değişmiştir. ama devrimin 

eski göreır/eri gene aynıdu. Dolayısıyla. ç ıkan sonuç şudur: Örgütlen

me biçimleri değişmelidir. «çekirdekle. in biçimleri esnek olmalıdır 

ve bu çekirdeklerin genişlcıncsi. çoğu z;,.nan. onların doğrudan doğ

ruya kendilerinin genişlemesiyle değil. onların «çevrelerindeki» lcgal 
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örgütlerin genişlemesiyle olacaktır. Bütün bunlar Parti kararlarında 
defalarca belirtilmiştir. 

Ama illegal örgütü legal harekete «uydurmak»tan söz edenler, ille
gal örgütlenme biçimlerindeki bu degişiklik konusunda kesinlikle yan
lış bir göruş getiriyorlar. Bu değişiklik bütünüyle farklı  bir şeydir! Le
gal örgütler. il/ega/ çekirdek/erin fikirlerini kitleler arasında yaymak 
için dayanak noktalarıdır. Başka bir deyişle. daha önceki etkilemenin 
il/ega/ çizgiyi izlemeye devam etmesini saglamak için etkileme biçi
mini değiştiriyoruz. 

örgütlerin biçimi açısından bakıldığında, illegal olan kendisini le
gal olana «uydurur». Ama partimizin çalışmasının özü açısından ba
kıldığında. legal faaliyet kendisini illegal fikirlere <<uydurur». (Bu ara
da. «devrimci Menşevizm»in Tasfiyecilere karşı vermekte olduğu sa
vaşın kökeninin de bu olduğunu ekleyelim.) 

Şimdi bizim Tasfiyecilerin (çalışmanın biçimiyle ilgili) birinci 
önermeyi kabul edip (çalışmanın özüyle ilgili) ikincisini unutmakla, 
sorunu ne kadar derin bir şekilde ele aldıklarını varın hesap edin ! !  Ve 
Kadet ferasetiyle dolu bu eserlerini, Parti inşasmın örgütlenme biçim
lerine ilişkin şöyle bir görüşle doruğuna vardınyorlar: 

«Partiyi öyle bir şekilde inşa etmeliyiz K.i, kitleleri legal hareketin 
içine çekerek Partiyi yeniden örgütleyebilelim ve illegal örgütlen
ıneyi bu harekete uydurabilelim .>> 

Ortaya şu soru çıkıyor: Bu.  Parti'nin verdiği yanıla hiç benziyor 
mu? (Parti'yi inşa etmek demek. illegal çekirdekleri güçlendirmek ve 
artıımak ve onları bir legal dayanak noktalan ağıyla kuşatmak demek
tir.) 

Yoksa bu. Kadetlerin ve Halkçı Sosyalistlerin4 fikirlerini tekrar et
l iğine bakıl ırsa. Tasfiyeciler için bir kıvırtmanın mcşrulaştırılmasına 
mı benziyor? Bir Halkçı Sosyalist olan Bay Peşehonov'un 1 906 Ağus-

4. 1/a/kçt Sosvalisılcr. I906"da Sosyalist Devrimci Parti'nin sağ kanadından kaynakla
nan küçük burjuva Trudovik Halkçı Sosyalist Partisi'nin üyeleriydiler. Halkçı Sosya
l i,tler. Anayasacı Demokratlada birlikte bir blok oluşturdular. 1 9 1 7  Şubat'ındaki bur
juva demrıkrdtik devriminden sonra burjuva Geçici Hükümetini faal olarak destekle
diler ve hükümelle yer aldılar. Ekim Sosyalist Devriminden sonra. Sovyet iktidanna 
karşı kompJolara ve silahlı cylenı!cre giriştiler. 
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los'unda bir «açık parti» kunnaya çaliştı�ı sıralar savundugu fikirler 
ranı ranıma işte bu fikirlerdi -bkz. Russkoye Bogatsvo5 · 1906, Sayı 8 
ve Prolctari6. Sayı 4, «Sosyalist Devrimci Menşevikler» adlı makale. 

III  

Kararın 3.  maddesinde şöyle deniliyor: 

«3.  Sosyaldemokrat Parti, bir bütün olarak örgütünün illegal kal
m:ıya zorlandıgı şu anda bile. Parti çalışmalarının çeşitli kısımları
nı açık olarak sürdünnek ve bu amaca uygun örgütler kunnak için 
ç:ıb:ı harcamalıdır.» 

Bu i fadenii'ı, ilk kelimesinden son kelimesine kadar, tam tarnma 
Kadet Paıtisi'nin bir tanımlaması oldugunu daha önce belirtmiştik. 
Ama eSosyaldemokr:ıt» teriminin bu ifadede yeri yoktur. 

«Bir bütün olarak» Kadet Partisi'nin illegal kalmaya «zorlandıgı» 
\'e şu anda «bile» (çok şükür bir anayasamız varken) parti çalışmaları
nın çeşitli kısımlarını açık olarak yürütmek için çaba harcadıgı dogru
dur. B u  Tasfiyeci kararı en ince ayrıntısına kadar ortaya koyan üstü 
k:ıpa!ı öneıme. onun «anayasal çalışma»yı biricik çalışma ya da en 
azmdaıı başlıca temel ve sürekli çalışma olarak kabul etmesidir. 

Bu. tepeden tımağa yanlıştır. Kesinlikle liberal bir işçi siyaseıidir. 
Sosyaldemokrat Parti hem «bir bütün olarak» hem de her bir çekir-

5. Russ!:ow! lJogafs\'0 (Rus Zenginlığil: 1 876'dan 19 18  oı1alanna kadar Sı.Petersburg'da 
yayınılanan aylık bir dergi . 1 890'lann başlannda liberal Narodniklerin yayın organı 
lıaliııc geldi .  1 906'da ise açıkça yan Kadct Halkçı Sosyal ist Paı1isi'nin sözcüsü haline 
o•�ldi 

6. P�·�,[�rari (Proleter): Lenin'in yönetiminde 21 Ağustos (3 Eylül) 1906'dan 28 Kasını 
( l l  Aral ık) 1 909'a kadar yayonlanan illegal bir Bolşevik gazetesi. 50 sayı çıktı .  Bu 
g;ızeıc aslında Bolşevikterin merkez organıydı ve yazıişleri esas olarak Lenin tarafın· 
dan �'Üıii!ülüyordu. Sayılannın çoğu Lenin'in birkaç makalesinden meydana gı:!iyor
du. Uu ;!azetede. Lenin'in devrimci işçi sınıfı hareketinin başlıca sorunlanyla ilgili 
yüzden hızla yazısı yayunlandı. 1 905-1907 Devriminin yenilgisiyle başlayan gerici
lik yıllannda. Bolşevik örgütlerin korunması ve sağlanılaşıınlmasında.Pro/eıarı çok 
büyük rol oynadı. 
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deginde illegaldir. Ve en önemlisi, devrim yolunu genişletmek ve aç

mal<taıı ibaret olan çalışmasının tiim içeri�inde illegaldir. Ru yüzden 
Sosyaldemokrat Paıti'nin en açık çekirdeginin en açık çalışması bile 
«açık bir şekilde yürütülen Parti çalışması» olarak görülemez. 

Örnegin, Rusya Sosyaldemokrat İşçi Partisi'nin 1907-1912 arasın
daki en «açık» çe�degi. Sosyaldemokrat Duma grubuydu. Du
ma'daki Sosyaldemokrat grup, herkesten daha <<açık bir şekilde» ko
nuşma durumundaydı; sadece o legaldi ve sadece o bir sürü şey hak-
kında legal olarak konuşabiliyordu. 

· 

Ama her şey hakkında degi/! Ve sadece genel olarak «her şey hak
kında» konuşamamakla kalmıyor. aynı zamanda özel olarak kendi 
Parti'si hakkında, kendi Parti çalışması hakkında, yani en önemli şey 
hakkında bile konuşamıyordu. Dolayısıyla, Tasfiyeci kararın 3. mad
desini. bırakalım Paı:ti'nin geri kalan «çeşitli kısımlan»nı. Sosyalde
mokralların Duma'daki grubu açısından bile kabul edemeyiz. 

Tasfiyeciler <<açık». legal bir partiyi savunuyorlar. Onlar şimdi bu
nu bu kadar açık söylemekten korkuyorlar (onları korkutmuş olan işçi
lerdir ve Troçk:i de korkmalarını salık veriyor). Onlar şimdi aym gö
rüşleri az çok nwskeleyerek ileri sürüyorlar. Parti 'nin legalleştirilmesi 
hakkında hiçbir şey söylemiyorlar ama, Parti'nin kısmen legalleştiril
mesini savunuyorlar! 1 9 12 Nisan'ında tarafsız Plehanov, Tasfiyecile
re. Parti'den kopan legalistlerin «Başlatma Grupları»nın Parti düşmanı 
olduklannı söylemişti. Tasfiyeci Konferans şöyle yanıt veriyor: Parti
den kopan legaüstlerin <<başlatma grupları». «Parti çalışması>>nın çe
şitli kısımlarının açık bir şekilde yürütülmesinden başka bir şey degil
dir: onlar. illegal partinin kendisini «uydunnası» gereken <<açık hare
ket»tider. onlar «açık faaliyetler»dir ve kitlelerin bu açık faaliyetlerin 
içine «çekilmesi» de. Parti'nin zorunlu «dönüşüm»ünün hem kıstası. 
hem de güveı�cesidir. 

Eger Tasfiyecilerin anlattık!arı dognıysa. yani bu görüşler Troç
ki'nin beraberinde getirdigi «Tasfiyecilik aleyhtarları>> tarafından 
onaylanmışsa. Tasfiyeciler bunların ne kadar budala oldııklarını dü
şünmüşlerdir herhalde! 



IV 

Karann son maddesinde şöyle deniyor: 

«4. Varlıgını i l legal koşul larda sürdürdügü için. etkisinin uzandıgı 
geniş işç i kesimlerini kendi alanına çekerneyen Sosyaldemokrat 
örgüt, çeşi t li türden az çok gelişmiş legal ya da illegal siyasi örgüt
ler ve çeşitli türden legal görünüşlü demekler (seçim komiteleri. 4 
Mart kanununa uygun olarak kuru lmuş siyasi dernekler. belediye 
dernekleri. pahalılıkla mücadele demekleri vb.) kurarak ve aynı za
manda. eylemlerini siyasi olmayan işçi sınıfı demekleriyle uyum 
içinde yürüterek. proletaryanın siyasi bakımdan faal kesim leriyle 
ve onlar aracılıgıyla da kitlelerle bag kurmalıdır .» 

B urada da. legal görünüşlü demekler kurma hakkındaki tartışma 
götünnez görüşler. sadece tartışma götürür olmakla kalmayan, aynı 
zamanda açıktan açıga tasfiyeci olan görüşlerin gi::lenmesine yarıyor. 

Legal siyasi örgütler kurmak. tam Levitski ve N. Rkov'un savun
dukları şeydir: Parti'nin parça parça lega lleşt irilmcsindcn başka bir şey 
degildir. 

Bir yıldan fazla bir zamandır Tasfiyecilere şunu söylüyoruz: Gcve
zelik etmeyi bırakın da «işçi sınıfının ç ıkarlarını koruma demegi >> vb. 
gibisinden « lcgal siyasi örgütlcr»inizi kurmaya başlayın. Lafazanlıgı 
bırakın da. işe koyulun ! 

Ama işe koyulaınazlar. çünkü hugiinkii Rusya'da l iberal bir ütop
yayı gerçekleştirmek imkansızdır. Tck yapahilecekleri şey. « legal si
yasi örgütler>> hakkında öneriler ve görüşler öne sürerek yararlı konuş
malara ve kar�ı l ıkl ı  teşvikiere girişm iş hulun;uı kendi «başlatma gı:up
ları>>nı üstü kapalı  bir biçimde saı·unmakttr. 

l llegal örgütlerin «prolctaryantn siyasi hakımd,w (aa/ kesimleriyle 

ve onlar aracı l ığıyla da ki t le lerle bağ kurmaları>> gerektiğini kararla
rında resmen i lan ederek. «başlatma grupları»ııı savunuyorlar! . . .  Bu 
demektir ki. «siyasi bakımdan r:.MI olanlar>> çekirdeğin dtşmdadtr! Pc
ki bu görü�. bütün faal unsurların «ölü Parti>>deıı kaçıp « başlatma 
grupları >>na girdik leri yolundaki pek iyi hi l incıı lafların ve çığlıkların 
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sadece yeni kelimelerle bir tekran degil midir? 
Naşa Zarya ve Dyelo fizili'nin illegal partiye söverken açıkça söy

ledikleri şeyi, Troçki ve Parti'den atılan Ta<>fiyeciler daha «yumuşak» 
bir şekilde söylüyorlar. Onların görüşüne göre, en «faal» unsurlar. dar 
illegal Parti'nin dışındadırlar ve işte bu unsurlarla «birleşilmesi» ge
rekmektedir. Biz -Partiden kopan Tasfiyeciler- faal unsurlanz; «Parti» 
bizim aracılıgımızla kitlelerle bag kurmalıdır. 

Parti şunu çok açık bir biçimde ifade etmiştir: Sosyaldemokrat Par
ti çekirdekleri. ekonomik mücadeleye önderlik ederken. sendikalarla, 
sendika1ar içindeki Sosyaldemokrat çekirdeklerle ve sendikal hareke
tin tek tek önderleriyle işbirligi yapmalıdırlar. Yahut da Duma için ya
pılan seçim kampanyasında sendikaların Parti'nin yanında yer almaları 
zorunludur. Bu açık, kesin ve kolayca anlaşılır bir şeydir. Oysa Tasfi
yeciler bunu11 yerine, genel olarak Parti'nin çalışmasının «siyasi olma
yan», yani Parti'ye baglı olmayan sendikalarla belirsiz bir «uyum için
de yürütülmesi»ni savunuyorlar. 

P.B. Akselrod. Troçki'yi Tasfiyeci fıkirlerle donattı. Troçki de. Ak
selrod'un Naşa Zarya'da hazin bir şekilde tükürdügünü yalaması üzeri
ne, ona bu fikirlerini bulanık laflarla örtmesini ögütledi. 

Ama bu kafadarlar takımı hiç kimseyi aldatamayacaktır. Tasfiyeci 
konferans, işçilere. kaypak lafazanlıgın ardında yatan anlamı daha dik
katli araştırınayı ögretecektir. Bu konferansın. işçilere, acı ve tatsız ol
makla birlikte. burjuva toplumunda hiç de yararsız olmayan bu ders
ten başka verecek hiçbir şeyi yoktur. 

Liberal işçi siyasetinin, Leviiski'nin günlük kıyafetine bürünmüş 
fikirlerini inceledik. Ama bu fikirleri, Troçki'nin cicili bicili kıyafcti 
içinde de teşhis etmek güç degildir. 

Bütün bu ikiyüzlü maskaralıklarla karşılaştırıldıgında. Parti'nin il
legal örgüt ve onun İegal çalışması hakkındaki görüşleri her geçen gün 
da11a etkileyici oluyor. 

Sotsiai-Denwkrat, Sayı 28-29. 
5 ( 1 8) Kasım 19 1 2  

Toplu Eser/er, Cilt 18. 
Sotsiai-Demokrat 'taki metne 
uygun olarak yayımlanmıştır. 
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RSDİP MERKEZ KOMlTESl VE PARTI 
GÖREVLİLERİNİN KRAKOV TOPLANTISI 

BİLDlRISt VE KARARLARJ I  

Şubat 1 9 1 3  

B1LD1R1 

Bu yılın şubat ayında, RSDlP Merkez Komitesi'nin ve Parti görev
lilerinin katıltlıgı bir toplantı yapıldı. Merkez Komitesi. St. Peıersburg 
(beş kişi). Moskova Bölgesi (iki). Güney (iki). Urallar ve Kafkasya il
legal Parti örgütlerinin üyelerinin bu toplantıya katılmasını sagladı . 
Merkez Komitesi üyelerinden bazılan polis engellemeleri yüzünden 
toplantıya katılamadı. 

Toplantıya katılaniann hemen hepsi. çeşitli legal işçi örgütlerinde 
• ve «legal imkanlar»ın kullanılmasında önde gelen bir rol oynamaktay

dı. Bu yüzden. toplantının bileşimi. Rusya'nın belli başlı bütün bölge-

1 .  RSDIP Merkez Komitesinin ve Parti Görevlilerinin Toplamısı. 26 Aralık 1 9 1 2'den 1 
Ocak 1 9 1 3'e (8- 1 4  Ocak 1 9 1 3) kadar Krakov'da yapıldı. Toplantıya katılanlar arasın
da Lenin. N. K. Knıpskaya ve Dördüncü Duma'daki Bolşevik milletvekilleri A.Y. Ba· 
dayev. G.l .  Pcırovski ve N.R. Şagov vardı. Toplantıya aynca St. Petersburg. Mosko
va Bölgesi. Güney. UraUar ve Kallcasya illegal Parti örgütlerinden delegeler de katıl
dı. 
Toplantının hazırlıklan bizzat Lenin tarafından yapıldı ve toplantıya Lenin başkanlık 
elli. Gündem maddelerinin çoğunda söz alan Lenin. «Toplantının Bi ldiri ve Kararla
nnı >' da bizzat kaleme aldı. Toplantıda. işçi sınıfı hareketinin temel sonııılanyla ilgili 
kararlar alındı. delegeleri n yerel Parti örgüılerinin dunımuyla ilgili raporlan ve Praı•· 
da ve Prosveşçeniye yazıkunıllannııı çalışmalan tartışıldı. 
Toplantı kararlan Merkez Konlite si tarafından onaylandı ve Şubat ayının ilk yansın
da Paris'ıe. Bildiriyle birlikte ayn bir broşür halinde yayımlandı. 1 9 1 3  Nisan'ında 
Merkez Komitesi Yurtdışı Bürosu, Parti örgütlerine, Merkez Komitesi delegelerine 
ve Parti görevlilerine. onlan komiıelerinde. Parti çekirdeklerinde ve gruplanııda 
•Şubat» Toplantısı kararlannı tartışmaya çağıran bir mektup dağıııı. Lenin. Maksim 
Gorki'ye yazdığı bir mektupla, Toplanıının «büyük bir başan olduğunu ve belirleyici 
bir rol oynayacağını>> belirtiyordu. ' 
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lerindeki tüm Parti çalışmalannın eksiksiz bir görünümünü yansumak.· 

tay dı. 
Toplantı boyunca on bir oturum yapıldı ve toplantıda şu gündem 

maddeleriyle ilgili karar taslakları hazırlandı: ( 1) Devrimci yükseliş. 
grevler ve Parti'nin görevleri. (2) illegal Parti örgütünün inşası, (3) 
Duma'daki Sosyaldemokrat grup. (4) Parti basını, (5) sigorta kampan
ya">ı, (6) Tasfiyecilige karşı tavır. B irlik sorunu, (7) Rus olmayan Sos
yaldemokrat Örgütler. 

Bir yoldaşın «sigorta» karannın iki maddesinde, başka bir yoldaşın 
da Rus olmayanlarla ilgili karann aynntılarında çekimser kalmaları dı
şında, kararlar oybirligiyle kabul edildi. 

Merkez Komitesi tarafından onaylanan toplantı kararlan, Parti tec
rübelerinin bir özetini ve günümüz Rusyası'ndaki Sosyaldemokrat ça
hşmanın belli başlı bütün sorunlaona yol gösteren bir çizgiyi kapsa
maktadır. 

1 9 1 2  yılının tecrübelerini sistemli olarak gözden geçirmek, Sosyal
demokratlann en önemli görevlerinden biridir: çünkü Rusya işçi sınıfı 
hareketi o yıl büyük, tarihi bir degişiklige tanık oldu. Sorun sadece, 
gerileme ve dagılmanın yerini bir yeniden canlanışın almakta olmasın
dan ibaret degildir. lşçi sınıfı. kapitalisılere ve Çarlık monarşisine kar
şı büyük çapta bir saldınya geçmiş bulunmaktadır. Ekonomik ve siya
si grevler dalgası öylesine kabarmıştır ki. Rusya bu konuda en geliş
mişleri de dahil bütün dünya ülkelerinin 'bir kere daha ilerisine geç
miştir. 

Elbette bu durum. sınıf bilincine varmış hiçbir işçiye, özgür ülkele
rin proleterlerinin örgütlenme ve kitlelerin sınıfsal egitimi bakımından 
bizim ne kadar ilecimizde olduklannı unutturmayacaktır. Ama bu du
rum gene de. Rusya'nın yenİ bir devrimin gelişme dönemine girdigini 
kanıtlamıştır. 

lşçi sınıfının önündeki büyük görev. bütün demokratik kitleterin 
devrimci uyanışını gerçekleştirmek ve onları mücadele içinde egit
mek. Romanov monarşisini yıkarak Rusya'ya özgürlük ve bir cumhu
riyet getirecek olan güçlü atılımda onlara önderlik etmektir. Içinde bu
lundugumuz anın temel görevi. kitlelerin açık devrimci m ücadelesine 
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en büyük desteği sağlamak, onu örgütlemek, yaygınlaştırmak, derin
leşlinnet ve yoguıılaşnrmaknr. Bu görevi kavrayamayan bir kimse, 
devrim davasını yükselten bir illegal örgüt, grup ya da çekirdekte ça
lışmayan bir kimse, Sosyaldemokrat degildir. 

Proletaryanın ı 9 ı 2'deki devrimci yükselişi. demokratların tutu
munda genel olarak görülen degişikligin temel nedeniydi. Sosyalde
mokratlar, gerek Dördüncü Duma seçimlerinde. gerekse Marksist teo
rinin en azından temel ilkelerini savunan !ega! bir işçi sınıfı basını ku
rulması konusunda önemli zaferler elde ettiler. Çarlık hükümetinin bu 
başarıları önleyememesinin tek nedeni, kitlelerin açık devrimci müca
delesinin bütün bir toplumsal ve siyasi durumu degiştirmiş olmasıydı. 
RSDlP, Kara Yüzler Duması'nın kürsüsünden tutun da sıradan bir iç
kiyle mücadele demegine kadar kesinlikle bütün «legal imkanlar»ı 
kullanmadaki kararlı. azimli ve sistemli çalışmasını sürdürürken, an
cak kitleler içindeki bütün bir çalışmasını. 3 Haziran «legalitesinden» 
degil. yükselen devrimden yola çıkılarak düşünülmüş ve benimsenmiş 
olan Parti kararlarının ruhuna gerçekten uygun olarak yürüten bir kim
senin Parti üyesi gibi yüce bir <>ıfata layık olabilecegini bir an bile 
akıldan çıkarmaz. Görevimiz, 1908- 1 1  döneminden arta kalan düzen
sizlige ve dagınıklıga yenik düşmek degil. tersine bunlara karşı müca
dele etmektir. Yapmamız gereken şey, karmakarışık ve ilkesiz lega
lizm akıntısına kapılmak degil. bütün canlı unsurları yavaş yavaş ille
gal Parti'nin çevresinde toplamak üzere her legal imkandan yararlan
maktır. Sloganımız şudur: Kitlelerin devrimci mücadelesine kuşku ve 
kayıtsızlık tohumları ekmek. hatta onu düpedüz kösteklemek amacıyla 
legalizmi kötüye kul lananlara aman tanımayalım. 

Taleplerimizin gerçekleştirilmesini. onlarda kesinti yaparak. prog
rarnımızda kısıntı yaparak ya da aydınlanmarnış insanları Rus Çarhgı 
yönetimi altında kolay anayasal reformlar gibi aldatıcı bir vaatle tara
fımıza çekme taktigini benimseyerek güvence altına alamayız. Talep
lerimizin gerçekleşmesini ancak. kitleleri anayasacı hayallerin sahteli
ginin bilincinde olma ve tutarlı demokrasi ruhuyla egiterek güvence 
altına alabiliriz. Güvence. en ileri sınıfın. yani proletaryanın devrimci 
örgütünde ve kitlelerin büyük devrimci şevkindedir. 
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Azgın karşıdevrim dönemi. bize, ideoloj ik karışıklık ve yozla�ma
yı. işçi sınıfı hareketinin birçok merkezinde örgütsel dağınıJclığL ilkel 
yöntemleri. bazılarının zorla Parti'den kopmasını ve bazılarının da. 
devrimin gereklerini yerine getiren ve devrimci taktigi ustaca uygula
yan «gizliliğe» karşı horlayıcı ve hatta düşmanca tavrını  miras bıraktı. 
Tasfiyecilerin Sosyaldemokrat Parti'den kopmaları ve tam anlamıyla 
yalnız kalmaları ve bazı durumlarda Rus olmayan Sosyaldemokrat ör
gütlerin Sosyaldemokrat ilkelerden uzaklaşmaları ve dagılmaları, bir
lik talebini en yüksek noktasına vardırmıştır. 

Sosyaldemokrat proletaryanın birligi.  onun zaferlerinin zorunlu bir 
koşuludur. 

Sosyaldemokrat proletaryanın birl iği. mıım Partisi'nin, yani 
RSDIP'in birliği olmadan imkansızdır. 

Ve bu noktada. bir illegal Parti'nin gerekliliği sorununu sadece laf
ta değil ,  aynı zamanda fiiliyana da bir sonuca bağlamadan, birlik soru
nunu bir sonuca bağlayamayacagımızı açıkça görüyoruz. Kim birlik
ten söz eder. ama aynı zamanda bir «açık işçi partisi>>ni savunursa, 
hem kendini. hem de işçileri aldatmış olur. Kim birlikten söz eder, 
anıa aynı zamanda bu sorunun legalite sınırları içinde bir sonuca bağ
lanabileceğ ini. halledilebileceğini ya da en azından geliştirilebileceği
ni  ileri sürerse. hem kendini .  hem de işçi leri alda�ış olur. 

B irlik sorununun ne legal basında «birlik» hakkında yazılıp çizilen 
saçma sapan sözler. ne «dağınık>> küçük aydın gruplarıy la yapılaıı an
laşmalar. ne de yurtdışında sürdürü len görüşmeler diplomasisi çözebi
i ir. B irlik sorununu çözecek biricik şey. yerel planda sağlanacak bir
lik . R S DIP'in biitiin işçi üyelerinin tek bir i llegal örgütle gerçekten bir
leştirilmcsidir_ 

Işçiler daha şimdiden. birlik sorununun tabandan çözümüne. ciddi 
ve gerçekçi olan teK çözüme. kendiliğinden girişmiş bulunuyorlar. Bu 
toplantı. bütün Sosyaldemokratları aynı yolu tutmaya çağırır. 

Her yerde işçi Sosyaldcmokratlar. fabrika çekirdekleri ve kom ite
leri . semt grupları . şehir merkezleri, her türden !ega! kuruluşlar içeri
si nde Sosyaldemokrat gruplar vb. şeklinde RSDIP'in tck bir gövde ha
lindeki i l legal örgütlerınİ yeniden kuruyorlar. Kendini çaresiz bireyler 
durumuna düşürmek istemeyen herkes. i llegal Parti'nin tanınmasının 
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ve kitlelerin devrimci mücadelesinin desteklenmesinin bizzat işçilerin 
denc;Limi alıında gerçekle§tirildi�i bu örgütlere girsin. 

Dagınıklık dönemi geride kalıyor. Kuvvetlerimizi toplamanın za
manı geldi. Öyleyse RSDlP'in illegal örgütlerinde toplanalım. Bu ör
güllerin kapısı. bu örgütlerde çalışmak isteyen, proletaryanın örgütlen
mesine, onun sermayeye karşı mücadelesine ve Çarlık monarşisine 
karşı başlatmış oldugu devrimci saldınsına yardım etmek isteyen her 
Sosyaldemokrata açıktır. 

Rusya'da ülke çapında bir siyasi buhran yavaş ·yavaş, ama durma
dan olgunlaşıyor. 3 Haziran düzeni. Çar'ın Kara Yüzler monarşisini 
kurtarmak. onu burjuvazinin yukarı tabakalartyla ittifak yaparak yeni
den canlandırmak için girişiimiş son bir çabaydı. ama bu çaba başan
sız kaldı. Rusya köylülügü ve şehir burjuvazisi içindeki yeni demokra
tik güçler her gün, her saat durmadan büyüyor ve güç topluyor. Şehir
lerdeki ve köylerdeki proleterlerin sayısı her zamankinden daha hızlı 
bir şekilde çogalıyor; gittikçe daha fazla örgütleniyor. daha fazla birle
şiyorlar. yenilmezliklerine olan güvenleri her geçen gün artıyor ve bu 
güvenleri kitle grevlerinin tecrübeleriyle güçleniyor. 

RSDIP. bu proletaryanın en ileri temsilcilerini tek bir bütün halin
de örgütlerken. onu e�i devrimci taleplerimiz çevresinde devrimci sa
vaşa yöneltmelidir. 

Şubat 1 9 1 3  RSDIP Merkez Komitesi 
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KARARLAR 

Devrimci Yükseliş, Grevler ve Parti'nin Görevleri 

1 .  lşçi sınıfı hareketi ve Rusya devrimi tarihinin 1912 ydındaki en 
çarpıcı gerçegi, proletaryanın hem ekonomik, hem de siyasi grev hare
ketinin eşsiz gelişmesiydi. Siyasi greveilerio sayısı bir milyona ulaştı. 

2. 1912'deki grev hareketinin niteligi özel bir dikkati gerektirir. 
Birçok durumda işçiler ekonomik ve siyasi talepleri bir arada ileri sür
düler: ekonomik grevler dönemini siyasi grevler dönemi, siyasi grev
ler dönemini ekonomik grevler dönemi izledi. 1905'in karşıdevrim ta
rafından geri alınan kazançlan ugruna kapitalistlere karşı girişilen mü
cadele ve gittikçe artan hayat pahalılıgı, gittikçe daha geniş işçi.kesim
lerini siyasi sorunlarla en şiddetli bir biçimde yüz yüze getirerek uyan
dırdı. Ekonomik ve siyasi mücadelenin birleştirilmesinin ve iç içe 
yürütülmesinin bütün bu biçimleri. hareketin devrimci kitle grevierini 
yaratan gücünün hem bir koşulu, hem de bir güvencesidirler. 

3. Hiç kuşku yok ki. 1 9 1 2  yılını belirleyen Kara ve Deniz Kuvvet
lerinde hoşnutsuzluk ve isyanların patlak vermeye başlaması. işçilerin 
devrimci kitle grevierine yakından baghydı ve geniş demokrat kesim
ler arasındaki. özellikle de askeri birliklerin ana gövdesini meydana 
getiren köylüler arasındaki gittikçe büyüyen galeyan ve öfkeyi yansıtı
yordu. 

4. Bütün bu gerçekler. Kara Yüzler Çarlık hükümetince en 
hayasızca dolapların çevrilmesine ragmen Dördüncü Duma seçimleri
ni etkileyen ülkedeki genel sola kayışla birleştiginde. Rusya'nın bir ke
re daha kitlelerin açık devrimci mücadelesi dönemine girdigini en kü
çük bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde gösterdi. Başlangıcını yaşa
makta oldugumuz yeni devrim. Çarlıgın 3 Haziran siyasetinin iflasının 
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kaçını lmaz sonucudur. Bu siyaset. en yumuşak başlı büyük burjuvazi
yi bile tatmin etmekten u.,;aktı. Halk kitleleri. özell ilde de ezilen mil li
yetler daha da köleleştiler ve köylülük milyonlarca ve m i lyonlarca in
sanın açlıkla karşı karşıya geldigi bir duruma itildi. 

5.  Bu koşul lar altında. devrimci kitle grevleri. tarım proJetaryası ve 
köylülügün durgunlugunun. umutsuzlugunun ve dagınıklıgının üste
sinden gelmenin. onları hagımsız siyasi faaliyete sevk etmenin ve on
ları m ümkün oldugu kadar birleşik. aynı anda ve yaygın devrimci cy
lemlere çekmenin en etkili yollarından birini oluşturdukları için de 
özel bir önem taşırlar. 

6. Parti örgütleri. RS DlP'in aci l  talepleri -demokratik cumhuriyet. 
seki.,; saatlik işgünü. köylüter yararına bütün toprak mülkiyetine cl ko
nulması- için ajitasyonlarını yaygınlaştırır ve yogunlaşt ırırkcn. dev
rimci kitle grevierini tam olarak desteklerneyi ve kitlelerin bütün dev
rimci eylem biçimlerini geliştirmeyi ve örgütlemeyi. faaliyetlerinin 
başlıca hedeflerinden biri haline gctirmelidirlcr. Özell ikle. hem siyasi 
greviere baglı olarak. hem de bagımsız eylemler olarak devrimci so
kak gösterileri düzenlemek günüm üzün zorunlu bir görevidir. 

7. Bazı kapitalistlerin greveilere karşı lokavtlara (toplu halde işten 
çıkarmalar) başvunnası. işçi sınıfının önüne yeni görevler getirmekte
dir. Her bölgede. her sanayi alanında ve her özel durumda grevierin 
ekonomik koşullarını dikkatle hesaha kalmak. lokavtlara karşı koy
mak üzere yeni m ücadele hiç imle ri (oturma grevleri gibi) bulmak ve 
siyasi grevleri devriınci toplant ılara ve devriınci sok:ık gösterilerine 
dönüşt ürmek gerekir. 

8. Bazı lcgal yayın organları. �u  ya da bu grevi nası l  degerlendirir
lcrse de�erlendirsinler. devriınci kıı le grevierine karşı genel bir pro
paganda yürütınektedirler. Bu prop::ıganda . lilıcral basının yanı sıra 
Luç gazetesindek i Tasfiyec iler grubu tarafından da sürdürülıncktedir: 
üstelik bunu. gazeteyi şu ya da bu biç imde destekleyen i�ç ilerin çok 

büyük bir kesim inin isteğ ine aykırı olarak yapmaktadırlar. Bu durum
da. Parti yanl ısı bütün işç i Sosyaldcınokr:.ulann görevi şudur: I )  Bu 
gruba karşı kararlı bir mücadele yürütmek: :n yukarıda sözü edilen 
propagandanın zararı ı ı ı .  eg i l iın leri ne olursa olsun bü!ün i5ç ilere

. 
sis

ıeınl i  bir biçimde ve sabırla an latnı:.ık ve 3) devriınci  propagand:ıy ı ve 
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kitlelerin devrimci eylemini desteldemek üzere bütün proleter güçleri 
bir araya toplamak. 

ll legal Örgütün İnşası 

1 .  ı 9 ı 2'dcki işçi sınıfı hareketini ve Parti çalışmasını özetlerken bu 
toplantı şunu saptamıştır: Kitlelerin başlamış bulunan yeni devrimci 
eylem dalgası, RSDlP'in (özellikle de Ocak 1 9 1 2  Konferansı'nın) Par
ti'nin inşasına ilişkin daha önceki kararlarını bütünüyle dogrulamıştır. 
1 9 I ideki grev hareketiilin seyri, Sosyaldemokratların Dördüncü Du
ma seçimlerindeki kampanyası. sigorta kampanyasının seyri vb. bu
günJ...ij dönemde tek dogru örgütlenme tipinin, legal ve yarılegal bir iş
çi örgütleri agıyla kuşatılmış Parti çekirdeklerinin toplamın,flan oluşan 
illegal bir Parti oldugunu su götürmez bir biçimde kanıtlamıştır. 

2. ll legal inşanın örgütlenme biçimlerini yerel koşullara uyarlamale 
kesinlikle zorunludur. lllegal çekirdekleri gizleme biçimlerinin çeşitli
l igı,  çalışma biçimlerini yerel ve genel hayat koşullarına uyarlamada 
'(Österilecek mümkün en büyük esneklik. il legal örgütlenmenin hayali
yetini güvence altına alır. 

3. Bugün örgütsel çalışma alanındaki en acil görev, bütün fabrika
larda işçiler arasındaki en faal unsurlardan oluşan ve Parti'ye kesinlik
le bagımlı i llcgal komiteler kurmaktır. Işçi  sınıfı hareketinin muazzam 
yüksclişi. birçok yerde fabrika Parti komitelerinin yeniden kurulabil
mesi ve var olaniann da güçlendirilebilmesi için gerekli koşulları ya
ratmaktır. 

4. Toplant ı .  her merkezde. birbirinden kopuk yerel gruplar arasın
dan tck bir yönetici örgütün kurulmasının artık zorunlu hale geldigine 
ışaret eder. 

Örnegin St. Petersburg'da. semt \ekirdekleri tarafından seçilme il
kesiyle komite üyeleri tarafından seçilme ilkesi birleştiri lerek kurulan 
bir yönetici Şehir Komitesi. şehir. çapında bir örgütlenme t ipi olarak 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu örgütlenme t ipi. hem yönetici organ ile önde gelen çekirdekler 
arasında çok yaklll ı·e do.�rudan bir bağın kurulmasın ı .  hem de her an 
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tüm örsUt adına hareket etme yetkisine sahip. küçük. seyyar ve özel
likle iyi gizlenmiş bir yürütme organının kurulmasını mümkün kıl
maktadır. Toplantı, yerel ve genel hayat koşullannın gerektirece�i de
gişiklikler göz önüne alınmak kaydıyla, bu örgütlenme tipini, işçi sını
fı hareketinin öteki merkezlerine de salık verir. 

S. Bu toplantı, yerel örgütler ile Merkez Komitesi arasında sıkı 
baglar kurulması, Parti çalışmasına rehberlik edilmesi ve bu çalışma
lann birleştirilmesi açısından, işçi sınıfı hareketinin başlıca bölgelerin
de bölgesel merkezlerin kurutmıısını zorunlu görür. 

6. Merkez Komitesi ile yerel Sosyaldemokrat gruplar arasında ka
lıcı bir canlı bagın kurulmasında ve işçi sınıfı hareketinin başlıca mer
kezlerindeki yerel çalışmaları yöneonenin esnek biçimlerini bulup çı
karmada en önemli bir pratik etken olarak bir yetkili adaylar sistemi 
önerilir. Adaylar, yerel çalışmayı yöneten işçiler arasından seçilmeli
dir. Parti'nin merkezi aygıtını, yerel olarak ve bütün Rusya'da ancak 
ileri işçiler kendileri güçlendirebitir ve saglarnlaştırabilirler. 

7 .  Bu toplantı, Merkez Komitesi'nin, çeşitli Sosyaldemokrat çalış
ma alanlanndaki faal yerel Parti görevlileriyle mümkün oldugu kadar 
sık görüşmesini diler. 

8. Bu toplantı, düzenli üyelik aidatı ve işçilerin katkıları olmadan 
işçi partisinin var olarnayacagı yolundaki tekrar tekrar alınmış Parti 
kararlannı önemle belirtir. Özellikle bugünkü koşullarda. bu katkılar 
olmadan. ne kadar mütevazi olursa olsun merkezi (yerel ya da bÜtün 
Rusya çapında) bir Parti örgütünün var olması kesinlikle imkansızdır. 

9. (Yayınlanamaz.) 
• 

Duma'daki Sosyaldemokrat Grup 

1. Bu toplantı.  hükümetin seçimlerde uyguladıgı eşi görülmemiş 
baskılara ve çevirdigi dalapiara ragmen. Sosyaldemokratlara karşı bir
çok yerde çok kesin bir nitelige bürünen Kara Yüzler ve liberaller blo
ğuna rağmen. Dördüncü Duma seçimlerinde RSDlP'in büyük zaferler 
kazandıgını belirtir. Sosyaldemokratlar. her geçen gün liberallerden 
söküp aldıkları ikinci şehir seçim bölgesinin hemen her yerinde eski
sinden daha fazla oy topladılar. Parti'miz için en büyük önemi taşıyan 
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ışçı seçim bölgesinde RSDlP bölünmez; hakimiyetini korudu ve işçi 
sınıfı bu seçim bölgesinde sadece Bolşevik milletvekilierini seçerek 
eski RSDlP'e ve onun devrimci temsilcilerine olan sarsılmaz bagııırgı
nı tam bir oybirligiyle gösterdi. 

2. Bu toplantı. Dördüncü Duma'daki Sosyaldemokrat milletvekille
rinin. Duma'da yapılan konuşmalarda, sunulan gensoru önergelerinde 
ve genel olarak Sosyaldemokrasinin temel ilkelerini dogru olarak dile 
getiren bir bildirinin okunmasında ifadesini bulan canlı faaliyetlerini 
yürekten kutlar. 

3. Bu toplantı. Duma'daki Sosyaldemokrat grubun bir bütün olarak 
Parti'ye bagımlı bir organ olması tarzındaki yerleşmiş Parti gelenegini 
biricik dogru gelenek olarak kabul eder. işçi sınıfının siyasi egitiminin 
ve Duma'daki Parti çalışmasının dogru bir biçimde düzenlenmesi ba
kımından, Sosyaldemokrat grubun aıııgı her adımın büyük bir dikkatle 
izlenmesi ve böylelikle grup üzerinde Parti denetiminin uygulanması 
gerekligini saptar. 

4. Bu toplantı, JagieUo'yla ilgili karan. Parti yükümlülügünün Sos
yaldemokrat grup tarafından dogrudan bir ihlali olarak görür. Çünkü 
bu karar, Polonyalı Sosyaldemokratlara karşı Sosyaldemokrat olma
yan bir partiyle (Polonya Sosyalist Partisi) aniaşan ve çogunlugunu iş
çi sınıfı seçmenlerinin oluşturdugu bütün Sosyaldemokrat seçmeniere 
karşı çıkarak Sosyaldemokrat olmayan Jagiello'yu seçen Bund'un yıkı
cı davranışını desteklemektedir. Duma'daki Sosyaldemokrat grup böy
lelikle Polanya'daki işçiler arasında bölünmeyi şiddetlendirmiş ve bir 
bütün olarak Parti'deki birlik davasını kösteklemiştir. 

5. Çenkeli yoldaşın. grup adına. «her milliyetİn özgürce gelişmesi 
için gerekli kuruıniann kurulması» kisvesi ardında kültürcl-milli 
özerkligi savunması. Parti Programının dogrudan bir ihlalidir.2 Prog
ram ı benimseyen Parti Ikinci Kongresi3. aslında bunun aynısı olan bir 
formülü özel bir oylamayla reddetmişti. Böyle üstü kapalı bir biçimde 

2. Burada. Duma'nın Meıışevik üyelerinden biri olan A.l Çenkeli'nin. 10 (23) Aralık 
1 9 12'deki Duma oıurunıunda hüküıııeı bildirisiyle ilgili olarak yapıığı açıklamaya 
değiniliyor. 

3. RSDlP'in İkinci Kongesi !arafından reddedilen formül. bir Bundcu olan Golblaıı"ın 
yapıığı öneriydi. Golblaıı. Pani Progranı ının «devleıin içindeki büıün nıilleıleriıı 
kendi kaderlerini ıayin hakkı »nı i�wen 8. Maddesine «külıürel geli şmelerinin lanı 
özgürlüğünü güvence alıma alan kurunuann kurulması>> sözlerinin eklennıesini öne
riyordu. 
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e olsa. bir proletarya partisinin milliyetçi fikirlere ödün vermesi asla 
düşünülemez. 

6. Sosyal-Demokrat grubun, bakanın bildirisi konusunda Ilerici 
(aslında Oktobrist) gündem formülü lehinde oy kullanması ve bagım
sız bir Sosyaldemokrat formü l  getirememesi. liberal basının kötü söz
leri göz önüne alınarak. Parti tar;ıfından belirtilmesi gereken bir hata
dır.4 

7.8.9. (Yayınlanamaz.)5 

lllegal Yayınlar 

lllegal yayınların her bakımdan gelişmesinin gerekliligini tartışan 
ve bu sorunla ilgili bir çlizi somut talimat sapıayan bu toplantı.  Par
ti'nin bütün yerel örgütlerini, bütün işçi çekirdeklerini ve tek tek işçile
ri ısrarla illegal yayıniann dagıtılmasıyla ilgili olarak yayınları ulaştır
ma ve Merkez Komitesi BürosuyJa6 ilişki kurma konusunda daha faal 
ve daha inisiyatitli olmaya çağırır. 

4. Dumanın 15 (28) Aralık 1 9 12'deki 1 4. oturumunda, Hükümet Bildirisi üzerindeki tar
tı şmadan sonra. Kadetler, llericiler. Trudovikler ve Milliyetçiler daha sonraki sorun 
için fomıül tasanlan önerdiler. llericilerin fomıülü çoğunluğun oyunu aldı. Bu for
müJde. hükümetin 1 7  Ekim 1905 Bildirisini uygulayacağına duyulan güven ifade 
edilnıekteydi. Sosyaldemokrat grubun üyeleri bu fomıülün ldıinde oy kullandılar. 
Sonradan böyle oy kullanmakta temkinsiz hareket ettiklerini kabul ettiler. 

5. Duma'daki Sosyaldemokrat grubun çalışmasına ilişkin karann yayınılanmay:uı mad
deleri (7,  8 ve 9).  Bolşevik milletvekilierini grupta yedı Menşevilde eşitliği sağla
maya. adlannı Tasfiyeci Lu(a yazı verenlerin li stesinden çıkarnıaya ve Parti çalış
ması için bir araya gelmeye çağınyordu. 

6. Merkez Konıilcsi Biirosu: RSDİP Merke-z Komitesi Rusya Bürosu. Bolşevik Parti
si'nin Rusya'daki devrimci mücadeleyi yönelen pratik merke.zi. Ocak 1912'dc RSDlP 
Altıncı (Prag) Bütün Rusya Konferansı tar.tfından kuruldu. Uyeleri arasında. Merkez 
Komitesi üyeleri G.K. Orkonikidze, Y.M. Sverdlov, S.S. Spandarvan ve J.V. Stalin 
ve Merkez Komitesi yedek üyeleri M.!. Kalinin ve Y.O. Stasova bulunuyordu. Daha 
sonra. Rusya'daki Parti görevlilerinin sık sık tutuklanması yüzünden. Rusya Bürosu
nun bileşimi birden fazla deği�ikliğe uğradı. ıutuklananlanıı yerine yeni üyeler seçil
di. Rusya B ürosu. Lenin'in önderliğindeki Merkez Komitesi tarafından yönetiliyor
du. Görevleri. RSDlP Prag Konferansı'nın kararlarını yürürlüğe koymak. yerel Parti 
örgütlerini Merkez Komitesi çevresinde ideolojik ve örgütsel olarak birle�tinııek. 
Parti birliğini güçlendimıek ve oportünist akımlara ka�ı mücadele etıııekti. Büro. 
Bol�evik bildirilerini. çağnlan ve diğer iUegal yayınları basıp dağıtarak önemli gö
revleıi yerine getirdi. Büro. Merkez Komitesi ile yerel Parti örgütleri arasında ili�ki 
sağlayan önemli bir halkaydı. 1 9 1 7  Şubat burjuva-demokratik devriminden sonra ça
lı şmasını sona erdirdi. 
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Sigorta Kampanyası 

B ütün haskılara ragmen, işçi sınıfı ve onun partisinin, sigorta yasa
sının çıkarılması konusunda proletarya ç ıkarlarını savunmada göster
dikleri büyük çabayı göz önüne alarak bu toplantı  şunları önerir: 

I .  Hükümetin ve kap"italistlerin, işçi toplantılarına izin vermeksi
zin. i şçilere kendi delegelerini hastalara yardım fonuna körü körüne 
seçtimıe çabalarına karşı en kararlı ve şiddetli m ücadele verilmelidir. 

2. Işç i ler. haskılara ragmen, kendi istedikleri delege adaylannı seç
mek üzere. her yerde kendiliginden toplantılar düzenlemeye çalışmalı
dırlar. 

3. Işçiler. sigorta yasasının çıkartılmasıyla gelen şiddet ve baskı ları 
protesto etmek üzere devrimci toplantılar düzenlemelidirler. 

4. Her durumda, önceden. daha etkil i  işçi Sosyaldemokratlar ara
sımtan bir işçi delege adaylan listesi hazırlamak ve bu listeyi toplantı 
düzenlenemeyen yerlerde de büyük bir çabayla savunmak gerekir. 

5 .  B u  toplantı. delege seçimini boykot etmeyi gereksiz ve zararlı 
bulur. Bugün kapitalistler. esas çabalannı. proleter fabrika çekirdekle
rine dönüşecek hastalara yardım fonunun işçilerin eline geçmesini ön
lemeye yöneltmektedirler. Bugün için işçileri bölecek olan bir boykot. 
sadeec kapitalistlerin yukanda sözü edilen çabalarına hizmet eder. 

6. Dclegelerin hastalara yardım fonuna dogru bir şekilde seçilmesi 
için mücadele bir an bile durm arn alıdır. En büyük çabayı harcayarak 
her türlü imkanı kullanmalı. patran iann normal üretimin saglanacagını 
akıl larından geçinnelerine bir an olsun izin vermemcli .  işçi mücadele
sini yaygınlaşllrmalı ve geliştirmeli ve· her türlü engele ragmen Sos
yaldemokrat l istenin kabul edilmesini saglarnaktan kaçınmamalıyız. 
Seçimler. mücadelenin daha da geliştirilmesine engel degildir. Tam 
tersine. sağlam işçi Sosyaldemokratların delege seçi lmelerini saglaya
rak. delegeterin işçilere en büyük yardımı  saglayacakları düzgün se
çimler iÇin mücadeleyi daha da geliştirmeyi kolaylaştıracagız. 

7. Seçimlerin hiç toplantı düzenlenıneden yapıldıgı yerlerde. işçi
ler. ellerindeki her türlü yola başvurarak toplantılar düzenlemeli ve de
legclerin gerçekten özgür seçimlerle yeniden seçilmeleri için propa
ganda yapmalıdırlar. 
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B. Duma'daki Sosyaldemokrat grup. işçilerin seçim toplantılannın 
yasak:lanmasıyla ilgili olarak derhal yeni bir gensoru önergesi vermeli
dir. 

9. S igorta yasasının uygulanması için yapılacak her türlü ' propa
ganda. Çarlık Rusyası'nın bütün bir durumunun gözler önüne serilme
siyle ve bizim sosyalist ilkelerimizin ve devrimci taleplerimizin açık
lanmasıyla sımsıkı birleştirilmdidir. 

Tastiyecilige Karşı Tavır ve Birlik 

ı .  Parti'nin Tasfiyecilige karşı yürüttügü ·dört yıllık mücadele. 
DSDlP'in Aralık 1908 Parti Konferansı'nın yaptıgı Tasfiyecilik tanı
mının dogruıugunu kesinlikle kanıtlamışur: 

«Parti içindeki aydınların belli bir kesiminin. RSDlP'in mevcut ör
gütünü yok etmek ve ne pahasına olursa olsun, hatta Parti'nin prog
ram . taktik ve geleneklerinin baştan aşagı çignenmesini bile göze ala
rak var olan örgütün yerine legalite sıllHiarı içinde şekilsiz bir demegi 
koymak için giriştigi çabalar.»  

Dolayısıyla. Tasfiyeciler aslında legal çalışmanın gerekliligine 
agırlık verdikleri için degil, illegal Parti'yi reddettikleri ve yok etmeye 
çalıştıkları için suçlanmışlardır. 

Rusya'da i lk Marksist günlük işçi gazetesinin çıkarılması ve işçi 
seçim bölgelerinde Bolşevik milletvekillerinden başkasının seçilme
mesi. Parti'nin Tasfiyecileri bir kenara iterek legal faaliyetin üstesin
den geldigini su götürmez bir biçimde kanıtlamışı ır. 

2. Tasfiyeciler, illegal Parti'den çekilerek ve yerel örgütlerden ayrı 
olarak kendi aralarında gruplaşarak bölünme yarattılar ve bazı yerler
de, özellikle St. Petersburg'da şu malum başlatma gruplanın kurarak 
bu davranışlarmı dogruladılar. RSDlP'in Ocak 1 9 1 2  Konferansı. Naşa 
Zarya ve Dyelo Ji::ni'nin Tasfiyeci yazarlar grubunun -başlatma grup
larının çekirdegini ol uşturan grup- «kendisini Parti'den kesinlikle çı
kardıgını» kararlaştırarak. Tasfiyecilerin yol açtıgı bölünmeyi sadeec 
resm ileştirmiş oldu. 

3. Kendisine «RSDIP Örgütlerinin Konferansı» adını veren Ağus-
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tos 19 12 Konferansı aslında Tasfiyeci bir konferansu. çünkü konfe· 
ransın önde gelen ve yönetici kesimi, Parti'den ayrılmış ve Rusya işçi 
kitlelerinden kopmuş bulunan Tasfiyeci yazarlar grubundan oluşuyor
du. 

4. En ileri işçilerin büyük çogunlugunun illegal Parti'ye olan ba�lı
Iıgı, Agustos Konferansı'nı görünüşte Parti ilkesine ödünler vermeye 
ve illegal Parti'yi tanıdıgını ilirafa zorladı. Ama aslında, bu konferan
sın bütün kararlan tepeden tımaga Tasfiyecidir. Zaten Konferanstan 
hemen sonra Agustos kararianna baglılıklannı ilan eden Naşa Zarya 
ve Luç, a) açık parti için; b) gizlilige karşı: c) Parti Programına karşı 
(kültürel-milli özerkligin savunulması, Üçüncü Duma tarafından çıka
nlan toprak kanunlannın revizyona tabi tutulması, cumhuriyet sloga
nının rafa kaldmiması vb.; d) devrimci kitle grevierine karşı; e) re
formcu ve kesinlikle legalist taktikler için Tasfiyeci propagandalannı 
yogunlaştırdılar. 

Dolayısıyla, bugün hala Parti'nin bir görevi de, Naşa Zaryq ve 
Luç'un Tasfiyeci grubuna karşı kararlı bir mücadele vermek ve Tasfi
yeci propagandanın büyük zarannı işçi kitlelerinin gözleri önüne ser
mektir. 

5. Tasfiyecilerin legal basında başlattıklan «birlik» kampanyası. 
esas sorunu. yani illegal Parti'ye katılma ve onun içinde çalışma soru
nunu gözlerden kaçırmakta ve bulandırmakta ve böylece işçileri ya
nıltmaktadır. çünkü legal basında bu sorunun ele alınması bile müm
kün degildir. Aslında Tasfiyeciler Mlii bölücülük yapmaktadırlar: bu . 
St. Petersburg'daki seçimlerde çok açık olarak görüldü; seçmenler iki 
eşit gruba bölündügünde, burjuva partileri karşısında işçilerin bölün
mesini önleyecek tek yol kura çekmekti, oysa Tasfiyeciler bu öneriyi 
reddettiler. 

6. RSDlP'in illegal örgütü benimsendigi ve bu örgüte girildigi tak
dirde. her egilimden ve her fikirden işçi Sosyaldemokratlann birliği. 
işçi sınıfı hareketinin tüm çıkarlannın gerekli kıldığı mutlak bir zorun
luluktur. 

Bu ilkeler üzerinde birleşme. St.  Petersburg'un Narva semti örgü
tünde ve bazı taşra örgütlerinde gerçekleştirilmiştir. 

7. Bu toplantı. böyle birleşmeleri en güçlü bir biçimde destekler ve 

155 



aynı şeyin her yerde fabrika komitelcrinde. semt gruplannda vb. der
hal tabandan başiatılmasını ve işçi yolda.}ların. i llegal örgütün benim
senip bcnimsenmedigini. kitlelerin devrimci mücadelesini destekleme
ye hazır olunup olunmadıgını ve devrimci taktiklerin gerçekten uygu
lanıp uygulanmadıgını araştırmalarını salık verir. Bu tabandan birlik 
fiiliyatta ne kadar sağlanabilirse. Parti'nin tam olarak birleşmesi ve bü
tün Rusya çapında birligin bütünüyle sağlamlaştırılması da o ölçüde 
gerçekleşecektir. 

Rus Olmayan Sosyaldemokrat Örgütler 

1 .  1 9 1 2  tecrübesi. RS DlP'in Ocak ( 1 9 1 2) Konferansı'nın bu sorun
la ilgili kararını bütünüyle doğrulamıştır. Bund'un Polonyalı Sosyalde
mokrallara karşı Sosyaldemokrat olmayan Jagiello'nun adaylıguu des
teklemesi. Tasfiyecilerin,  Bund'un ve Letonyal ı  Sosyaldemokratların 
Ağustos ( 19 1 2) Konferansı'nın mil liyetçilik ugruna Parti Programını 
çiğnemesi. Sosyaldemokrat Parti'yi federalisı ilkelerle örgütlemenin 
kesin illasını ve Rus olmayan Sosyaldemokrat örgütlerin tecridinin 
pro�etarya davasına verdiği büyük zararı tam bir açıklıkla gözler önü
ne serm iştir. 

2. Dolayısıyla. bu toplanıı, Rusya'nın bütün milliyetlerden işçileri
ni. ısrarla. gerici l igin savaşçı milliyetçiliğini en büyük kararlı lıkla red
detıneye ve milliyetçi ruhun emekçi kitleler arasındaki bütün belirtile
rine karşı mücadele etmeye çagırır. Bu toplantı, işçi Sosyaldemokrat
ları. Kafkasya'da çoktandır yapılmakta olduğu gibi. yerel proletarya 
tarafından konuşulan bütün dillerde faaliyet göstererek ve tabandan 
gerçek birliği sağlayarak kendi yörelerinde bütün RSDlP örgütleriyle 
en sıkı dayaııışmayı göstermeye ve onlarla birleşmeye çağırır. 

3. Bu toplantı.  Polonyalı Sosyaldemokratlarm saflannda meydana 
gelen ve Polanya'nın işçi Sosyaldemokratlarının m ücadelesini büyük 
ölçüde 7:ayı tlatan bölünme karşısında derin üzüntüsünü belirtir. Top
lanıı. bugün Polanya proletaryasının Sosyaldemokrat örgütlerinin ço
ğunluğunu temsil etmeyen Polonyal ı Sosyaldemokratlann Yürütme 
Kurulu'nun o çoğunluğa karşı mücadelede göz yumulmayacak yön-
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temlere başvurdugunu (sözgelimi. hiçbir neden yokKen. bütün Varşo

va örgütünün provokasyonundan kuşkulanmak) belirtmek zorundadır. 
Toplantı. Polonyalı işçi Sosyaldemokratlarla teması olan bütün Parti 
örgütlerini, Polonyalı Sosyaldemokratlar arasında gerçek birligin ku
rulması için onlara yardımcı olmaya çagıru. 

4. Bu toplantı. Bund'un en son (dokuzuncu) konferansı tarafından 
kabul edilen ve cumhuriyet sloganını geri alan. il legal çalışmayı geri 
plana iten ve proletaryanın devrimci görevlerini göz ardı eden karar
lardaki aşırı oportünizm ve tasfiyeciliğe özellikle işaret eder. Bund'un 
çeşitli yerlerdeki (Varşova. Lodz, Vilna ve diğer yerler) bütün işçi 
Sosyaldemokratların birleşıirilmesine, RSDlP'in 1 906'dan bu yana 
kongrelerinde. konferanslarında defalarca öngördügü bir birlcşmeye 
karşı koyması da aynı ölçüde kınanacak bir tutumdur. 

5. Bu toplantı. Tasfiyeci liğe karşı propagandayı sebatla yürüten 
Letonya örgütünün devrimci işçi Sosyaldemokratlarını kut lar ve Le
tonyalı Sosyaldemokratların Merkez Komitesi'nin. Tasfiyecilerin Parti 
düşmanı hareketlerini destekleme egilimi göstermesini üzüntüyle kar
şılar. 

6. Bu toplantı.  başlamış bulunan devrimci yükselişin. büyük çapta 
ekonomik ve siya<>i grevlcrin.  sokak gösterilerinin ve kitlelerin diğer 
açık devrimci mücadele biçimlerinin. çeşitli yerlerdeki işçi Sosyalde
mokiatların hiçbir m il liyet ayrımı yapılmaksızın bütünüyle birleştiril
mesine ve kaynaştınlmasına yardım edeccğiııe ve böylece. Rusya'nın 
bütün halklarını ezen ve Rusya'nın bütün mil letlerinin birleşmekte 
olan burjuvazisine karşı saldırıyı güçlendirecegine tam anlamıyla gü-
vendiğini belirtir. 

· 

1 9 1 3  Şubatı'nda Paris'te RSDIP 
Merkez Kom itesi tarafından 
broşür olarak yayıml:uıdı. 

Tdp/u Eserla, Cilr 18. 
Broşürdeki metne uygun 
olarak yayımlanmıştır. 
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RSDlP MERKEZ KOMlTESl VE PARTI GÖREVLlLERlNlN 
1913 Y AZI ORTAK KONFERANSI KARARLARJ I  

Eylül 19I3  

Bugünkü Durumda Ajitasyon Görevleri 
I .  Ülkede durum gittikçe şiddetleniyor. Gerici büyük toprak sahip

lerinin tahakkürf!ü. halkın en ılımlı kesimleri arasında bile durmadan 
artan bir hoşnutsuzlug� yol açıyor. Rusya'da bugün hala gerçek siyasi 
özgürlügün karşısındaki engel, bütün gerçek reformlara düşman olan 
sadece feodal toprak sahiplerinin iktidarını ve gelirlerini koruyan ve 
işçi sınıfı hareketinin her belirtisini olaganÜstü bir hunJtarlıkla bastıran 
Çarl ık monarşisidir. · 

1. RSDIP Merkez Komitesi'nin ve Parıi Görevlilerinin Orrak Konferansı (gizliliği koru
ma amacıyla «yaz» ya da «Ağustos» Konferansı olarak da bilinir). Lenin'in yaz ayla
nnı geçirdiği Poronin köyünde (Krakov yakınlarında) 23 Eylül 1 9 1 3  ilc: 1 Ekim 
1 9 1 3  arasında toplandı. Konferansa yirmi iki delege katıldı (Bunlardan on yedisinin 
oy kullanma hakkı vardı; beşinin oy kullanma hakkı yoktu. fakat söz hakkı vardı). 
Delegeterin on alıısı yerel Parti örgüılerini temsil ediyordu: St. Peıersburg -lnessa 
Armand. A.Y. Badayev ve A.V. Şotman; Moskova ve Merkezi Sanayi Bölgesi- F.A. 
Balaşov. Y.T. Novojilov, R. V. Malinovski ve A.l. l..obov (son ikisi sonradan prov
okaıör çıktı); Yekaıerinoslav- G.l Petrovski; l larkov - M. K. Muranov; Kostronla
N.R. Şagov: Kiev · Y.F. Rozmiroviç («Galina»); Urallar - S.t. Deryahina («Sima», 
«Elena»). Lenin, Krupskaya, Troyanovski ve diğerleri, Merkez Konlitesinin Yurtdışı 
Bürosunu. Parti'nin Merkez Organı Sotsial Denrokraı'ı ve Prosveşçeniye dergisini 
temsil ediyorlardı. Dördüncü Duma'daki Bolşevik mil letvekilleri de, kendilerini Du
ma'ya seçen yörclerin ve şehirlerin Parti örgüılerini temsil ediyorlardı. Konferansa. 
Polonya Sosyaldemokrat Partisi'nin sol kanadının temsilcileri. J.S. Hanecki. G. Ka
menski ( « Dorııski») ve diğerleri de katıldı: bu delegeleri n sadece söz hakkı vardı. 
Konferansta �u sorunlar tartışıldı: I )  Çeşitli yörelerden gelen raporlar, Polony\1 Sos
yald�mokr.ıılannın çalışması üzerine rapor ve Merkez Komitesi'nin çalışması üze
rine rapor; 2) Milli  mesele; 3) Duma'daki Sosyaldemokraılann çalışması: 4) Du
ma'daki Sosyaldemokrat grubun durumu; 5 ) Örgütl.:nmc sorunu ve Parti Kongresi; 
6) Grcv harek.:ti:  7) Legal örgütl.:rdeki çalışmalar; 8) Narodnikler: 9) Parti basını; 
1 Ol Viyana'da yapılacak olan Uluslararası Sosyalist Kongre: İlk ik i gün. Duma'daki 
milletvekillerinin Duma'daki pratik çalı�ma sorunlanııı ele aldıklan bir toplantıya 
aynldı. Konf�ransın çal ışmalanm bizzat Lenin yöneıti. toplanıının başında bir açı lış 
konu�ması yaptı ve Merkez Komitesi'nın çalışmalan. mi ll i  mesel� ve Viyana'daki 
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2. lşçi sını(ı. ülke çapında kurtuluş için devrimci mücadelenin ön
deri olmaya devam ediyor. Kitleleri saran devrimci grev hareketi bü
yümeye devam ediyor. lşçi sınıfının ileri kesimleri tarafından sürdürü
len gerçek mücadele devrimci sloganlar albnda ilerliyor. 

Mücadelenin kendi koşullarından dolayı, birçok durumda en ilkel 
taleplerle başlayan ekonomik kitle mücadelesi, devrimci işçi sınıfı ha
reketiyle gittikçe daha büyük ölçüde lcaynaşmaktadır. 

lleri işçilerin görevi, ajitasyon ve egitim çalışmaları aracılıgıyla, 
içinde bulundugumuz dönemin devrimci sloganları altında, proletarya
nın birleştirilmesi sürecini hızlandırmaktır. lleri işçiler, öteki görevle
rini, yani köylü ve şehirli demokratları harekete geçirme görevlerini 
de ancak böylelikle gerçekleştirebilirler. 

3 .  Devrimci sloganlar altında ilerleyen işçi sınıfı mücadelesi, libe
ral-Oktobrist burjuvaziyi ve sanayicilerin bir kesimini, genel olarak 
reformların ve özel olarak da kısıtlı örgütlenme özgürlügünün gerekli
liginden bol bol söz etmek wrunda bırakmıştır. Burjuvazi bir yandan 
harıl harıl işveren örgütleri kuruyor, grevleri, sigorta vaadiyle önleme
ye çalışıyor ve hükümeti . işçi sınıfı hareketini sistemli olarak baskı al
tında tutmaya çagınyor: öte yandan da, işçilerden devrimci taleplerin
den vazgeçmelerini ve bunun yerine tek tek anayasal reform lar ve gö
rünüşte bir örgütlenme özgürlügüyle yelinmelerini istiyor. lşçi sınıfı 
gerek ekonomik. gerekse siyasi mücadele alanlarında saldırısını yo
gunlaşıırmak için. hem hükümetin gösterecegi her türlü bocalamadan, 
hem de burjuvazi ile gerici kamp arasındaki anlaşmazlıklardan yarar
lanmalıdır. Ama işçi sınıfı. durumdan iyi yararlanabilmek için. sapma 
kadar devrimci sloganiara bag lı kalmaya devam etmelidir. 

4. Genel durum bu olduguna göre. Sosyaldemokratların görevi. 

Uluslararası Sosyalisı Kongre üzerine raporlar sundu. Lenin. ayrıca gündemdeki he
men bütün maddeler hakkında konuştu. önerilerde bulundu ve karar ıasanlannı ha
zırladı ya da yayınladı. Çeşitli yörelerden gelen raporlar. işçi sınıfı hareketinin geliş· 
mesini dile getiriyordu. Konferans. birleşik Bütün Rusya Parti çal ışmasının. ülke ça
pındaki işçi sınıfı eylemlerine rehberlik etmesini kararlaştırdı. 
Lenin'in. Merkez Konıiıesi nin faaliyeıleri hakkında sunduğu rapor, 1 9 1 2'deki Prag 
Konferansı'ndan c güne kadar yapılan işleri özetliyordu. Lenin. Viyana Uluslararası 
Sosyalisı Kongresi hakkındaki raporunda. hem !ega!, hem de illegal örgütlerden 
mümkün olduğu kadar çok sayıda delege gönderilmesini önerdi ve uluslararası Kon
greyle aynı zamanda bir Parti Kongresi 'nin toplanması gerektiğini ileri sürdü. Konk
rans. Lenin'in kapanış koııuşmasıyla sona erdi. 
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Çarlığın yıkılınası ve bir demokratik cumhuriyetin kurulması için kit
leler arasında yaygın devrimci ajitasyon yürütmeye devam etmektir. 
Reforrnculuğun, yani devrimci sloganlar yerine kısmi bir düzelme için 
talepler öne sürme taktiğinin bütün zararları gerçek hayattan canlı ör
nekler verilerek gözler önüne serilmelidir. 

5. Tasfiyeciler. örgütlenme özgürlüğü ve genel olarak kısmi re
form lar için yaptıklan ajitasyonda Jiberalizme batıyorlar. Aslında kit
leler içinde devrimci ajitasyon yürütmenin zorunluluğunu inkar edi
yorlar ve «demokratik cumhuriyet» ve «toprağa el konulması» slogan
larının kitle ajitasyonunda kullanılamayacağını yayııı organlannda 
açıkça söylüyorlar. G ünün biricik ve her şeyi kapsayan sloganı olarak 
örgütlenme özgürlüğünü ileri sürüyor ve gerçekte bunu. 1 905'in dev
rimci taleplerinin yerine geçiriyorlar. 

6. Bu Konferans. Tasfiyecilerin zararlı. reformcu ajitasyonu konu
sunda uyarıda bulunarak bir kere daha şunu işaret eder: Rusya Sosyal
demokrat Işçi Partisi örgütlenme özgürlüğü. söz özgürlüğü, basın öz
güılüğü vb. taleplerini çok önceden asgari programında belirtmiş ve 
bu talepl*eri. Çarlık monarşisinin yıkılınası için verilen devrimci müca
dele ile sımsıkı birleştirmiştir. Bu konferans, Ocak 1 9 1 2  Konferansı
nın kararını onaylar: "Konferans. bütün Sosyaldemokrdtları, örgütlen
me özgürlüğünün proletarya için ne kadar hayati bir önem taşıdığını 
işçilere açıklamaya çağırır; bu talep. her zaman genel siyasi talepleri
miz ve kitleler arasındaki devrimci ajitasyonumuzla sımsıkı birlcştiril
ınelidi.» 

İçinde bulunduğumuz dönemin esas sloganları hala �unlardır: 1 )  
Demokratik c umhuriyet: 2 )  toprak mülklerine el konulma�ı: 3 )  sekiz 
saatlik işgünü. Örgütlenme özgürlüğü bunlar arasında bütünün bir par
çası olarak vardır. 

Örgütlenme Sorunu ve Parti Kongresi Üzerine Karar 

1. Çeşitli yöre lerden gelen raporlar. en acil örgütsel görevin, sade
cc �elıirlerdcki önde ge len Parti örgütlerini sağlaınl�tırmak değil. ay
nı zamanda her şehir arasmda bağ kurmak olduğunu gösterm iştir. 
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2. Bu Konferans, bölgesel birleşme dogrultusunda ilk adım olarak. işçi 
sınıfı hareketinin degişik merkezlerinden yoldaşların toplantılar (mümkün 
olan yerlerde konferanslar) düzenlemelerini salık verir. Bu roplantılarda 
Pani faaliyetinin siyasi, sendikal, sigorta, kooperatİf vb. gibi bütün kolları
nın temsil edilmesi için her türlü çaba gösterilmelidir. 

3. Bu Konferans. bütün Rusya'da faaliyetlerin uyumlu bir şekilde 
yürütükbilmesi için.  Merkez Komitesi temsilcilerinin bulundurulması 
sisteminin kesinlikle gerekli oldugunu kabul eder. Şubat Konferansın
da temsilciler konusunda alınan kararın uygulanmasına daha yeni baş
lanmıştır. Tabanda her yerde ileri işçiler, işçi sınıfı hareketinin hiç de
gilse her büyük merkezine bu temsilcilerden mümkün oldu�u kadar 
çok sayıda atanma'iını sa�lamalıdır. 

4. Bu Konferans, bir Parti kongresinin toplanması sorununu günde
me alır.2 lşçi sınıfı hareketinin gelişmesi, ülkede bir siyasi bulıranın 
olgunlaşması ve ülke çapında birleşik işçi sınıfı eylemlerine duyulan 
ihtiyaç. yeterli hazırlıklar yapıldıktan sonra böyle bir kongrenin top
Ianmasını zorunlu ve mümkün kılmaktadır. 

5. Bu Konferans. tabandaki yoldaşlan . bu sorunu tartışırlarken, 
kongrenin gündemi, istenilen toplanma tarihi, karar tasarıları vb. ko
nularında önerilerde bulunmaya çagırır. 

6. Bu Konferans, bütün diger güçlüklerin yanı sıra kongrenin gi
derlerinin karşılanması sorununun da ancak işçilerin kendileri tarafın
dan çözülebilecegine işaret eder. 

Bu Konferans, yoldaşları. Parti kongresinin toplanabilmesi için bir 
fon kurmaya ça�ırır. 

Grev Hareketi 

I .  Bu Konferans. Ocak 1 9 1 2  Konferansı'nın ve son birkaç ayın tec
rübesiyle bütünüyle doğrulanmış olan grev hareketinin değerlendiril
mesini de kapsayan Şubat 1 9 1 3  Konferansı'nın kar.ırlarını onaylar. 

2. Parti Kongresi 'ni n. Uluslarara> � Sosyal ist Kongre'yle aynı zamanda toplanması, hazır
l ıklarm gizli ıuıulma,ını  kolaylaştıracakt ı .  1 9 l .t  ilkbabarı ve yazı boyunca yoğun kon
gre hazırlıklan sıirdıirüldıi. ama savaş patladığı için koııgre ı oplanamadı. 
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2. Devrimci grevierin yeniden canlandı�ı yeni aşamanın belirgin 
iizclliği. Moskova'daki hareket ve bugüne kadar bu harekete katılma
ınış birçok: yerde hoşnutsuzıugun büyümesidir. 

3. Bu konferans. Sı. Petersburg Komitesi ve Moskova'daki bazı 
Parti gruplarının bir genel siyasi grev sorununu ortaya koymada ve bu 
yılın Temmuz ve Eylül aylarında bu yönde adımlar atmada gösterdik
leri inisiyatifi kutlar.* 

4. Bu Konferans. hareketin. bir genel siyasi grcv sorununu ortaya 
atmanın uygun olac:ıgı ana yaklaştıgını kabul eder. Bu grevin hazır
lanması için her yerde derhal sistemli bir ajita'\yon başi atılmalıdır. 

5.  Bu siyasi grevierde canlı bir şekilde yayılması gereken slogan
lar. günün temel devrimci talepleri olmalıdır: Demokratik cumhuriyet: 
sekiz saatlik işgünü; toprak mülklerine cl konulma'iı. 

6. Bu Konferans. bütün yerel Parti militanlannı bildiriler yoluyla 
ajitasyonu yogunlaştırmaya ve çeşitli şehirlerin siyasi ve diger işçi sı
nıfı örgütleri arasında mümkün en düzenli ve en sıkı bagları kurmaya 
çagırır. Öncelikle St. Pctcrsburg ve Moskova işçileri arasında uyumlu 
bir çalışmayı saglamak özellikle önemlidir: çeşitli nedenlerden (basma 
yapılan baskılar, sigorta için yapılan grevler vb.) dogması beklenen si
yasi grevierin her iki şehirde elden geldigincc aynı anda başlatılması 
ancak böylelikle mümkün olabilir. 

Parti Basını 

ı .  Bu Konferans. legal basının. Sosyaldemokrat propaganda ve ör
gütlenme için taşıdıgı büyük öneme işaret eder ve bu yüzden de. bütün 
Parti örgütlerini ve sınıf bilincine erişmiş bütün işçileri. lcgal basma 
yardımlarını artırmak üzere. onun en geniş bir şekilde dagıtılmasıııı 
saglamaya. kitlelerin toplu halde abone olmasını düzenlemeye ve dü
zenli bagış toplamaya çagmr. Konferan�- bu gibi bagışların. Parti üye
lik aidatı olarak kabul cdilecegini bir km daha onaylar. 

" Konferans kararlarını yayınlaması talimatı verilen Merkez Organının Yazıkurulu. bu 
karariann doğruluğunu tam olarak kanıı layan Eylül olayianna ilişkin bir ekleme 
yaptı. 
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2. Moskova'daki legal işçi gazeıesini3 saglamla§tınnak ve müm
kün en yakın zamanda Güney"de bir işçi gazetesi çıkannale için özel 
çaba gösterilmelidir. 

3. Bu Konferans. haber alışverişinde bulunularak ve toplantılar dü
zenlenerek vb. var olan legal işçi sınıfı yayınları arasında mümkün en 
sıkı temasın kurulması dilegini ifade eder. 

4. Bu Konferans, Marksist bir teorik organın önemini ve böyle bir 
organa duyulan ihtiyacı göz önüne alarak. bütün Parti yayın organları
nın ve sendika basınının işçilere Prosveşçeniye dergisini tanıtmalan 
ve ona düzenli olarak abone olup sistemli bir şekilde desteklemelerini 
örgütlemeleri dilegini ifade eder. 

5. Bu Konferans. halkın okuyacagı bir dizi yaygın Sosyaldemokr.ıı 
ajitasyon ve propaganda broşürünün yayımlanması ihtiyacına Parti ya
yınevlerinin dikkatini çeker. 

6. Bu Konferans. devrimci kitle mücadelesinin son zamanlarda yo
gunlaşmasını ve bunun bütün aynntılanyla aktarılması (ki bunu legal 
basın yapamaz) ihtiyacını göz önüne alarak. Parti'nin yeraltı yayın faa
liyetinin gelişmesinin her yönden teşvik edilmesi gerekligine özellikle 
dikkat çeker: illegal bildiri ve broşürterin yayınlanmasının yanı sıra. 
illegal Parti organının ( Merkez Organ)4 daha düzenli ve daha sık çık
masını saglamak kesinlikle zorunl udur. 

Duma'daki Sosyaldemokrat Faaliyetler 

Bu Konferans. Aralık 1 90K Konferansı'nda Duma'daki Sosyalde
mokrat grup hakkında alınan Rusya Sosyaldemokrat İşçi Partisi kara-

3. Burada sözü edil�n gazete. 25 Ağustos 1 91 3 "ıen 12 Eylül 191 3't• kadar Moskova'da çı · 
karılan Ncış Puı (8i:inı Yolunıu::) idi. Bu gazele Lenin'in önerisi üzerine ve Len in'in 
rehherliğinde çıkarıldı. Lenin makalelerini aynı anda Praı·da'ya. haı. de Naş Puta 
gönderiyordu. Naş Put'a yazı verenler arasında Maksim Gorki. Dördüncü Dum:o'daki 
Bolşevik miUeıvekiUcri. Demyan Bcdniy. M.S. Olminski ve 1 . 1 .  Skvortsov-Sıepanov 
da vardı. Gazele işçiler ıarııfından çok seviliyor ve onlardan büyük yardım görüyor
du: 365 işçi grubu para ltıplayarak g�zeıeyi desıekliyordu. Gazelenin günlük dağılı
mı. ı 7  bin ile 20 bin ar.ısındaydı. Polis tarafından sürekli olarak ıoplaıılan gazele en 
sonunda kapat ıldı. Toplam on allı sayı çıkt ı .  Moskova işçileri Naş Pw'un kapatılması 
na. işçi sınıfı basınının yasaklanması n ı  proıesıo eden kitle grevleri düzenleyerek tepki 
gösterdiler. Ama gazetenin yeniden çıkmasını sağ.layamadılar. 

4. RSDIP"i11 Merkc: Orgcıııı, Soısiai-Denıokrat'ıı. 
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ını :ıynntılı bir şekilde inceledikten ve Dördüncü Duma'daki Sosyalde
molmıtların faaliyetlerine ilişkin bütün olguları tartıştıktan sonra. şun
ları onaylar: 

I .  Yukarıda sözü edilen karar. Duma'daki Sosyaldemokrat faaliyet
lerin hedef ve amaçlarını son dcreec dogt-u bir şekilde ifade etm iştir: 
dolayısıyla bu karar. bu faaliyetlere ileride de yol göstermeye devam 
etmelidir: 

2. Aralık kararının 3. Maddesinin altındaki son bölüm (Jh) ( i şçile
rin durumunun düze l ti lmesine i l işkin sorunlarda oy vermek ya da çe
kimser kalmak)5 şöyle yorumlanmalıdır: Eger yasalar. tasarılar vb. iş
çilerin. dar gelirli memurların ve genel olarak emekçi halkın duru m un
da dogrudan dogruya bir düzetme saglıyorsa (örnegin. çalışma saatle
rinin azaltılması. ücretierin artırı lması. işçilerin ve genel olarak halkın 
geniş kesimlerinin hayatında küçük sıkınil ların olsun giderilmesi vb.) 
böyle düzcimeler getiren maddelerin lehinde oy kullanılmal ıdır. 

Dördüncü Duma bu düzelmelere onları belirsiz kılan koşullar ekle
diginde. Duma'daki Sosyaldemokrat grup. çekimser kalmalı: ama aynı 
zamanda sorunu işçi örgütlerinin temsilc ileriyle birlikte gözden geçir
d ikten sonra. çekimser kalmasının nedenlerini kesinlikle açıklamalıdır. 

Bu Konferans şu kaıııdadır: 
Önemli yasalar vb. gibi bütün sorunlarda. Duma'daki Sosyalde

mokral grup. gündem maddesi ile i lgili olarak vercccgi önergeyi ken
disi bagımsız olarak hazırlamalıdır. 

Sosyaldemokrat önergenin reddedilmesinden sonra. grubun öteki 
partilerle birlikte hükümet aleyhinde oy kullandıgı durumlarda grup. 
başka bir partinin önergesi ya da önergesinin bir bölümü lehinde oy 
kul lanmasının gerekçelerini  saptamak iç in çaba harcamal ıdır. 

Duma'daki Sosyaldemokrat Grup 

B u  konferans. Duma'daki Sosyaldemokrat gruhun ortak hareket et
mesinin mümkün ve zorunlu oldugu iııancındadır. 

5. Bu rada değinilen bölüm. <• Duıııa"daki So,yaldemokraı Gnıp» hakkında 1 908"dc 
RSDIP B��inci (Bütün Rusya) Konferan>ı tarafından alınan bi r karara a i ı ı i .  
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Ama bu Konferans, yedi milletvekilinin davranışlarının grubun 
birl igini ciddi ölçüde tehlikeye düşürdü�ü kanısındadır. 

Tesadüfen bir oyla çogunlukta olmalarından yararlanar..tk bu yedi 
mil letvekili, Rusya işçilerinin ezici çogunlugunu temsil eden altı işçi 
mil letvekilinin temel haklarını çignemektedir. 

Dar h izip çıkarlarına göre hareket eden bu yedi milletvekili, diger 

alt ı mi Uetvekilini. işçilerin hayatlarını ilgilendiren çok önemli sorunlar 
üzerinde Duma'da konuşma hakkından yoksun bır..tkmaktadır. Sosyal
dcmoJ...Tat grubun iki ya da daha fazla konuşmacı çıkardıgı birçok du
rumda. altı mil letvekilinin kendi konuşmacılarının da olması yolunda
ki ısrarlı talepleri kabul edilmem iştir. 

Aynı şekilde, çeşitli Duma komisyonlarına (ömegin. Bütçe Komis
yonuna) temsilci seçil irken bu yedi milletvekil i .  iki temsilc ilikten biri

ni de diger alu milletvekilinin almasını reddetmcktedirler. 
Grup, işçi sınıfı hareketi için önemli olan kuruluşlara temsilci seç

mek için toplandıgında. yedi m illetvekili, bir oy'luk çogunluklarına 
dayanarak. altı milletvekil inin bütün temsil hakkını önlemcktedir. 
Grubun hizmetindeki görevli ler daima tarafgir bir şekilde seçilmektc
dir (örnegin. bir ikinci sekreter için yapılan talep reddedilm iştir). 

Bu Konferans, yedi milletvekilinin bu tip davranışlarının. grup için

de ortak hareket etmeyi kösteklcyen ve grubu bölünme tehdidiyle karşı 
karşıya bırakan sürtüşmclcrc kaçınılmaz ola.rak yol açtıgı kanısındadır. 

Bu Konferans, yedi milletvekilinin bu davranışlarını en şiddetli bir 
şekilde protesto eder. 

A l tı m il letvekili.  Rusya işçilerinin büyük çogunlugunu temsil et
mekte ve onların örgütlü öncüsünün siyasi ç izgisiyle tam bir uyum 
içinde hareket etmektedir. 

Dolayısıyla bu Konferans. ancak gruptaki iki kesim eşit haklara sa
hip oldukları ve yedi milletvekili muhalefeti bastırma taktiklerinden 
vazgeçtikleri takdirde. Duma'daki Sosyaldemokrat grubun ortak harc
ket cdcbilcccgi kanısındadır. 

Bu Konferans, gerek Duma içindeki. gerekse Duma dışındaki faa
l iyet alanlarmdaki uzlaşmaz ayrılıklara ragmcn. grubun. iki kesim inin 

yukarıda sözü edilen haklannın eşit ligi temeli üzerinde birligi koruma

smı talep eder. 
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I:ıu Konferans. sınıf bilincine varmış işçileri bu önemli sorun hak
kında görüşlerini dile getirmeye ve grubun birliginin mümkün olan 
tek temel üzerinde, yani altı işçi milletvekiline eşit haklar tanınması 
temeli üzerinde korunması için her türlü çabayı göstermeye çagınr. 

Legal Örgütlerdeki Çalışmalar 

1 .  İşçi sınıfının ekonomik ve siyasi mücadelesinin yeniden canlan
dıgı bu dönemde, bütün legal işçi sınıfı örgütlerinde (sendikalar, klüp
ler. hastalara yardım dernekleri. kooperatifler vb.) faaliyeti yogunlaş
tırmak özellikle gereklidir. 

2. Legal işçi sınıfı örgütlerindeki bütün faaliyetler, tarafsız bir an
layışla degil. Rusya Sosyaldemokrat İşçi Partisi'nin Londra Kongre
si'nin ve Stuttgart'taki Uluslararası Kongre'nin kararlarındaki anlayışa 
uygun olarak yürütülmelidir.6 Sosyaldemokratlar bütün işçi sınıfı ör
gütlerine en geniş işçi sınıfı çevrelerinden üye kaydetmeye ve parti 
görüşleri ne olursa olsun bütün işçileri bu örgütlere katılmaya teşvik 
etmeye çalışmalıdırlar. Ama bu örgütlerdeki Sosyaldemokratlar. kendi 
Parti gruplarını oluşturmalı ve uzun süreli ve sistemli bir faaliyet yürü
terek, bu örgütler ile Sosyaldemokrat Parti arasında en sıkı ilişkilerin 
kurulmasını saglamalıdırlar. 

3. Uluslararası işçi sınıfı hareketinin ve Rusya'daki kendi işi sınıfı 
hareketimizin tecrübeleri, bize, daha kuruldukları andan itibaren bu iş
çi sınıfı örgütlerinin (sendikalar. kooperatifler. klüpler vb.) her birini 
Sosyaldemokrat Parti'nin bir kalesi haline getirmek için çalışmanın ge
rekli olduğunu öğretiyor. Bu Konferans. bütün Parti üyelerine. bu 
önemli görevi akıldan çıkarmamalarını salık verir. Çünkü Tasfiyecile
rin bu legal örgütleri Parti'ye karşt kullanmak. için sistemli bir çaba 
harcadıkları Rusya'da bu görev. özellikle acil olmaktadır. 

4. Bu Konferans. hastalara yardım derneklerine temsilci seçimin
de. bütün sendikal faaliyetlerde vb. bir yandan hareketin tam birligini 

6. Burada sözü geçen kongreler, RSDİP'in 1907'deki 5. (Londra ) Kongresi ve aynı yıl 
Stuttgart'ta yapılan Uluslararası Sosyalist Kongre'dir: kararlar, sendikalann 
«tarafsızlığı» oportünist ilkesine karşı yöneltilmişıi. 
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e azınhgın çogunluga uyması ilkesini savunurken. bir yandan da Parti 

çizgisini izlemenin, bütün sorumlu görevlere Partiyi destekleyenterin 
seçilmesini saglamanın vb. zorunlu oldugu kamsındadır. 

5. Legal işçi sınıfı örgütler!-ndeki pratik faaliyetlerden ç•karılan 
tecrübelerin özetlenınesi amacıyla, yerel legal işçi sınıfı örgütlerinin 
çalışmalarına faal olarak katılanlarla daha sık toplantıların düzenlen
mesi ve genel Parti toplantılarına, bu legal örgütlerde çalışan Parti 
gruplarından mümkün oldugu kadar çok sayıda temsilcinin çagnlması 
iyi olur. 

Milli Mesele Üzerine Karar 

Kara Yüzler milliyetçiliginin gemi azıya alması, liberal burjuvazi 
içinde milliyetçi egilimlerin gelişmesi ve ezilen milliyetlerin yukarı sı
nıfları içinde milliyetçi egilimlerin gelişmesi. bu dönemde milli mese
leye önem kazandırmaktadır. 

Sosyaldemokrat hareket içindeki bazı durumlar (Kafkasya Sosyal
demokratlarının, Bund'un ve Tasfiyecilerin Parti Programının feshe
dilmesi yolundaki çabaları 7 vb.) Parti'yi bu soruna her zamankinden 
daha fazla önem vermeye zorlamaktadır. 

Bu Konferans, Rusya Sosyaldemokrat lşçi Partisi Programına da
yanarak ve milli meseleye ilişkin Sosyaldemokrat ajitasyonu dogru 
bir biçimde örgütlernek amacıyla şu önerileri ileri sürer: 

I .  E ger sömürüye, kara ve rekabete dayanan kapitalist toplumda 
milli barış şu ya da bu şekilde mümkünse, bu ancak bütün milletierin 
ve dillerin tam eşitligini güvence altına alan. hiçbir zorunlu resmi dil 
tanımayan. herkese kendi anadilinde ögrenim görecegi okulları sagla
yan ve anayasasında. herhangi bir millete herhangi bir ayrıcalıgın ta
nınmasını ve bir milli azııılıgııı haklarının herhangi bir şekilde çignen
mesini yasaklayan temel bir madde bulunan tutarlı ve tepeden tımaga 
demokratik cumhuriyetçi bir h ükümet sistemiyle gerçekleştirilcbilir. 

7. Lenin, burada. 1 9 1 2'deki Ağustos Konferansı'nda Tasfiyeciler tarafından benimsenen. 
«kültürel-milli özerkliğin>> RSDIP Programına uygun olduğu yolundaki karara deği
niyor. 
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Bu. ozel l ikle geniş bölgesel özerkligi ve trun demokratik yerel özyöne
timi gerektirir: Kendi kendini yöneten bölgelerin ve özerk bölgelerin 
sınırları. ekonomik ve toplumsal koşulların ve halkın mill i  bileşiminin 
temel i  üzerinde. bizzat o bölgede yaşayanlar tarafından belirlenir. 

2. Tek bir devletin egitim işlerinin milliyeilere göre bölünmesi, hiç 
kuşkusuz. hem genel olarak demokrasi açısından hem de özel olarak 
proletaryanın sınıf mücadelesi çıkarları açısından zararlıdır. R usya'daki 
bütün Yahudi burjuva panileri ve farkl ı  milletler içindeki küçük burju
va. oportünist unsurlar tarafından benimsenen «kültürel-milli>> özerklik 
ya da «mil li kalkınma özgürlüğünü güven altına alacak kuruluşların ya
ratılması>> planlannda tasarlanan. işte tam böyle bir bölünmcdir. 

3. Işçi  sınıfının çıkarları . bütün mil l iyetlerden işçilerin belli bir 
devlette. birleşik işçi sınıfı örgütlerinde (siyasi. sendikal. kooperatif. 
cgitimle ilgili vb.) kaynaştırılmasını gerektirmektedir. Proletaryanın 
uluslararası sermayeye ve gcrici lige karşı m uzaffer bir mücadele yü
rütmesi ve genellikle işçi sınıfı düşmanı emellerini «mill i  kültür>> slo
ganı arkasına gizleyen bütün mil letlerden toprak sahiplerin in.  din 
adamların ın ve burjuva milliyetçilerinin propaganda ve emellerine 
karşı savaşması.  ancak farkl ı  mill iyetlerden işçilerin bu tck tek örgüt
lerde kayna5tın lmasıyla saglanabilir. Dünya işçi sınıfı hareketi. ulusla
rarası bir proletarya kültürü yaratmakta ve bu kültürü her geçen gün 
daha da geliştirmcktedir. 

4. Çarlık monarşisi tarafından ezilen mil letierin kendi kaderlerini 
tayin hakkına yani ayrılma ve bagı msız devletler kurma hakkına gel in
cc. Sosyaldemokrat Parti bu hakkı kayıtsız şartsız savunmalıdır. Genel 
olarak uluslararası demokrasinin temel ilkeleri ve özel olarak da. Av
rupa ve Asya'daki komşu devletlere kıyasla en gerici. en barbar devlet 
olan Çarlık monarşisinin Rusya'daki halkın çogunlugu üzerinde uygu
ladıgı eşi görülmemiş mi l l i  baskı. bunu zorunlu kılmaktadır. Bunu biz
zat Büyük-Ruslann özgürlük mücadelesi de zorunlu kılmaktadır: çün
kü onlar. milli hareket lerin kanla bastırılması üzerine kurulmuş olan 
ve sadece Çarlık monarşisi ve bütün gerici partiler tarafından değil.  
aynı ?.amanda ö7.ellikle karşıdevrim döneminde monarşiye yalıaklanan 
Büyük-Rus burjuva liberalleri tarafından da beslenen Kara Yüzler mil
liyetçil igini. Büyük-Rus mill iyetçiligini kökünden yok etmcdikçe. hiç-
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bir zaman demokratik bir devlet kuramazlar. 
5. Milletierin kendi kaderlerini tayin hakkı (yani ayrılma sorunu

nun bütünüyle özgür ve demokratik bir yöntemle belirlenmesinin ana
yasal güvence altına alınması). be lli bir milletin ayrılmasının uygun 
olup olmadıgı sorunuyla asla karıştırılmamalıdır. Sosyaldemokrat Par
ti. bu ikinci sorunu her özel durumun kendi koşullarına göre ve bir bü
tün olarak toplumsal gelişmenin çıkarlarına ve proletaryanın sosya
lizm ugrundaki sınıf mücadelesinin çıkarlarına uygun olarak kararlaş
tırmalıdır. 

Ayrıca Sosyaldemokratlar. ezilen milletierin toprak sahipleri. din 
adamları ve burjuvazinin işçileri bölme çabalarını ço�u zaman milli
yetçi sloganların ardına gizlediklerini ve bütün milletierin emekçi halk 
kitlelerinin aleyhine. ezen milletin toprak sahipleri ve burjuvazisiyle 
el altından anlaşarak işçileri aldatmaya çalıştıklarını hiç akıldan çıkar
mamalıdırlar. 

Bu Konferans. milli program sorununu Parti kongresinin gündcrni
ne alır. Merkez Komitesini, Parti basınını ve yerel örgütleri milli me
seleyi bütün ayrıntılarıyla tartışmaya (broşürlerde. tartışma toplantıla
nnda vb.) çagırır. 

Narodnikler 

I .  Devrim döneminde Narodnik partilerin (digerlcrinin yanı sıra 
Sosyalist Devrimci Parti de dahil) faaliyetlerini gözden geçiren Lond
ra Kongresi. bu partilerin. liberalterin hegemonyasına boyun egmek 
ile toprak sahipligine ve feodal devlete karşı kararlı mücadele arasında 
durmadan bocaladıklannı kesin olarak belirtmiş ve aynı zamanda on
ların proleter ile küçük mülk sahibi arasındaki karşıtlıgı yumuşatan 
propagandalarını n  sahte sosyalist niteligine işaret etmişti. 

2. Gericilik dönemi bu özel likleri daha da belirginlcştirmiştir. Çün
kü bir yandan Sosyalist Devrimci Parti tutarlı bir demokratik siyaset
ten vazgeçmiştir ve hatta onun içindeki bazı unsurlar devrimi eleştir
mekle ve böylece liberallerin peşinden gitmektedirler; öte yandan da 
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bu pani, kitlelerin hayatından kopuk bir aydınlar grubu haline getiril
miştir. 

3. Rusya'da terörizmin tarihi. Sosyaldemokratların bu mücadele 
tarzına yönelttikleri eleştirinin dogrulugunu tam olarak kanıtladıgı ve 
terörizm tam bir yenilgiyle sonuçlandıgı halde, Sosyalist Devrimci 
Partii terörizmi savunmaya resmen devam etmektedir. Aynca. Sosya
list Devrimci Parti'nin seçimleri boykot ebnesi ve bu aydınlar örgütü
nün ülkedeki toplumsal gelişmenin seyri üzerinde en küçük bi r sis
temli etki yaratamaması şu sonuca yol açmıştır: Devrimci hareketin 
yeniden canlanışında bu parti hiçbir yerde en küçük bir rol oynayabil
miş degildir. 

4. Narodniklerin küçük burjuva sosyalizmi. işçi sınıfına, emek ile 
sermayenin çıkarları arasındaki durmadan büyüyen uçurumu belirsiz
leştiren ve sınıf mücadelesinin keskinligini yumuşatan zararlı fikirler 
ögütlemeye varmaktadır; işbirligi konusunda küçük burjuva hayalleri 
beslemektedir. 

5. Narodnikler, geniş köylü kitleleri arasında cumhuriyetçi
demokratik propaganda yürütürken, demokratik sloganlar için müca
delede yalpalamaları, dar grupçu nitelikleri ve küçük burjuva önyargı
ları yüzünden büyük ölçüde tökezlemektedirler. Dolayısıyla bizzat bu 
propagandanın çıkarları, i lk agızda, Narodniklerin Sosyaldemokratlar 
tarafından güçlü bir biçimde eleştirilmesini gerektirmektedir. 

Bu Konferans, özellikle Londra Kongresi tarafından öngörülen Na
rodnik partilerle ortak eylemi asla reddetmez, ancak Sosy?Jdemokraı
ların görevlerinin şunlar oldugunu ileri sürer: 

a) Narodnik partilerde görülen yalpalamaları ve tutarlı demokrasi
yi terk etme egitimini teşhir etmek; 

b) Sermaye ile emek arasındaki uçurumu belirsizleştirme egilimin
de olan Narodniklerin küçük burjuva sosyalizmine karşı mücadele et
mek: 

c) Köylü kitleleri arasındaki cumhuriyetçi demokratik akımları 
desteklemek. monarşiye ve toprak sahipligine karşı mücadelelerinde 
yoksul köylü kitlelerine ancak tutarlı demokrat sosyalisı proletaryanın 
güvenilir bir şekilde önderlik: edcbilecegini onlara sürekli olarak gös
termek: 
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d) Henüz kendilerini Narodnizmin köhnemiş teorilerinden kunara
mamış işçi grupları arasında (bunların sayısı çok fazla de�ilse de) Sos
yaldemokrat fıkirlerin yayılmasına daha da fazla önem vennek. 

1 9 1 3  Eylül'ünde yazıldı. Toplu Eser/er, Cilt 19 
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BÜTÜN RUSYA MERKEZ YÜRÜTME KOMITESI 'NIN 

OLAC'JANÜSTÜ TOPLANTISINDA Y.M.  SVERDLOV'UN 
ANISINA SÖYLEV 

1 8  Mart 1 9 1 9  

Yoldaşiar. bugün. bütün ülkelerin işçileri Paris Komünü'nün kahra
manca doğuşunu ve acı sonunu anarken. Yakov Mihayioviç Svcrd
lov'u topraga veriyoruz. Svcrdlov yoldaş. devrimimiz boyunca ve dev
rimimizin kazandıgı zafcrlcrde . proletarya devrim inin temel ve ep 
önemli  özell iklerini herkesten daha eksiksiz ve tam olarak cisimleştir
mcyi başaımıştır. Svcrdlov yoldaşın proletarya devriminin bir önderi 
olmasında. bu başarısının payı. belki de onun devrim davasına olan 
sonsuz bağlı l ığından bile fazladır. 

Yoldaşlar. sorunları yüzeysel bir biçimde dcgerlcndircnlcrin gö
zünde. devrimim izin çok sayıda düşmanının ya da bugün hala devrim 
ilc onun düşman ları arasında hocalayanların gözünde. devrimimizin 
en çarpıcı özell igi .  sömürülen ve emekçi halkın düşmanları karşısında 
acımasız ve kesin bir tutum takınmış  olmasıdır. Hiç kuşku yok ki. bu 
olmadan. yani devrimci şiddet olmadan. proletarya zafere ulaşamazdı. 
Ama gene hiç kuşku yok ki, devrimci şiddet. devrimin sadeec belirl i 
aşamalarında, bel irli ve özel koşul larda zorunlu ve meşru bir devrim 
silahıydı: oysa proletarya kit lelerinin örgütlenmesi. emekçi halkın ör
gütlenmesi. geçmişte de. bugün de bu devrimin çok daha derin ve sü
rek li  bir özel l igi ve onun zaferlerinin koşuludur. Devrim in en iyi itici  
gücünü. devrimin zaferlerinin en  derin kaynağını oluşturan. işte mil
yonlarca emekçinin bu örgütlcnmesidir. Ve işte. m ücadele içinde, dev

rimim izin daha önceki devrim lerde hiç rastlanmamış olan somut özel
liğini. yani kitlelerin örgütlenmesini en iyi bır biçimde cisimleştiren 

önderleri. proletarya devriminin bu özel liği yaratmıştır. Her şeyden 
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önce ve en başta bir örgütleyici olan Yakov Sverdlov'u yaratan da pro
letarya devriminin bu özelliğidir. 

Yoldaşlar, biz R us devrimcileri. özellikle devrimin zam:ın zamnn 
sancılı ve son dcreec uzun hazırlık döneminin zorlu günlerinde en ÇUK 
teori. ilke ve program ile pratik çalışmamız arasındaki uçurumun. 
özell ikle de dolaysız eylemden kopuk teoriye batınanın acısını çektik. 

Rusya'daki devrimci hareketin çok uzun yılları. kendilerini devrim 
davasına adadıkları halde. devrimci ülkülerini prnti�c dökme olana�ı 
bulamayan şchitlerle doludur. Bu açıdan bakarsak. proletarya devrimi,  
devrimci m ücadelenin o zamana kadar yalnız kalmış bu kahramanları
na. ilk kez. yeteneklerini ortaya koyabileceklerı gerçek bir zemin.  ger
çek bir temel, gerçek bir ortam.  seslenebilecekleri gerçek bir kitle ve 
gerçek bir proletarya ordusu saglamıştır. Gene bu açıdan bakıldı�ında. 
en parlak önderler. pratik ve etkili örgütleyici ler olarak. Yakov Sverd
lov'un haldı olarak elde ettigi ve korudu�u gibi ola�anüstü önemde bir 
yer elde etmeyi başarmışlardır. 

Proletarya devrim inin bu önderin in hayatını inceleyecek olursak. 
onun eşsiz örgütleme yeteneginin uzun mücadeleler içinde gelişmiş ol
dugunu görürüz. Proletarya devriminin bu önderinin. birçok dönemin 
sınavından geçmiş büyük bir devrimci olarak eşsiz yeteneklerinin her 
birini devrimci faal iyetin en agır koşullarında geliştirilmiş olduğunu 
görürüz. Sverdlov yoldaş. faal iyetinin daha ilk döneminde. siyasi bilin
cc henüz kavuşmuş bir delikanlıyken. kendini bütünüyle ve hiç durak
samad�n devrime adam ıştır. O dönemde. 20. yüzyılın hemen başların
da. Sverdlov yoldaş. bizim gözümüzde. ailesini ve eski burjuva toplu
munun bütün rahatl ıklarını  ve alışkruılıklarını terk etmiş. kendini her 
şeyiyle devrime adam ış. yıllar hoyu hapisten sürgüne. sürgünden hapse 
gönderilirken devrimcileri çelikleştiren bu nitelik leri durmadan geliş
tirmiş bir insan. en kusursuz bir profesyonel devrimci örneğiydi. 

Ama bu profesyonel devrimci bir an hile kitlelerden kopmadı .  Çar
l ık d üzeni koşullarında. o günlerin bütün devrimcileri gibi esas ol�ırak 
yeraltı çalışmasına. illcgal faaliyete geçmek zorunda kaldığı halde. 
Sverdlov. :w. yüzyılın başlarında önceki devrimci aydınl:ır kuşağ ıııın 
yerini almaya başlayan öncü işçilerle her zaman cl ele. omuz oınut.:ı 
yürümüştür. 
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Onlarca ve yüzlerce ileri işçinin faaliyete atılması ve devrimci m ü
cadele içinde çelikıen bir sagıamlık. kazanması işte bu döneme rastlar: 
bu devrimci sa�laml ık olmadan, kitlelerle en sıkı baglar olmadan Rus
ya'da proletarya devrimi asla gerçekleşemezdi. Her zaman mücadele 
içinde olan. kitlelerden hir an bile kopmayan, Rusya'dan hiç ayrılma
yan. her zaman en iyi işçilerle birlikte çalışan ve baskılann devrimci
leri hayattan kopuk kalmaya zorladıgı günlerde sadece işçilerin sevi
len bir önderi. sadece pratik çalışmayı en iyi bilen bir önder olmayı 
degil. aynı zamanda ileri proleterterin bir örgütleyicisi olmayı da bilen 
bu insanın niteliklerini en iyi  ortaya koyan dönem, özellikle bu uzun 
illegal çalışma dönemidir. Bazıları. genellikle de hasımlarımız ve yal
palama gösterenler. kendisini bütünüyle illegal faaliyete vermenin. 
profesyonel devrimcinin bu özel niteliginin onu kitlelerden koparacagı 
kanısındaydılar. Oysa Yakov Sverdlov'un devrimci faaliyeti. bu kanı
nın ne kadar yanlış oldugunu ve tam tersine. birçok hapishane görmüş, 
Sibirya'nın en ücra köşelerine sürgün gönderilmiş insanların hayatını  
belirleyen devrim davasına bu sonsuz baglıl ıgın böyle önderler yetiş
ıirdigini, proletaryamızın çiçeklerini yetiştirdigini kanıtlamıştır. Dev
rim davasına duyulan bu baglılık, insan tanıma ve örgütleme yetenek
leriyle birleştigindc büyük örgütleyiciler yaratmıştır. Hiç kimsenin 
Yakov Sverdlov kadar eksiksiz bir biçimde cisimleştircmedigi ve ger
çeklcştiremcdigi i llcgal çevreler. devrimci yeraltı çalışması ve illegal 
Parti: Işte onu yetiştiren pratik okul buydu: onu ilk sosyalist Sovyet 
Cumhuriyeti'nin önde gelen şahsiyeti. geniş proletarya yıgınlarının i lk 
örgütleyicisi durumuna yüksclıcbi lccek biricik okul buydu. 

Yoldaşlar. benim gibi Svcrdlov yoldaşla günler boyu birlikte çalış
ma fırsatını elde eden herkes. bugüne kaclır gurur duydugumuz. haklı 
olarak gurur duydugumuz her şeyi bize verenin. onun olaganüstü ör
gütleme yetencgi oldugunu en açık bir şekilde gönnüştür. Yakov 
Sverdlov. bizim örgütlü proletarya kit lelerine layık bir proletarya devri
ıninin ihtiyaçlarına cevap veren. uyumlu. verimli ve gerçeJ...1en örgütlü 
faaliyetler yürütmemizi mümkün kıldı. Bu uyumlu ve örgütlü faaliyet
ler ol masaydı. tck bir başarı elde edemez. karşılaştıgımız sayısız güç
lüklcrin hiçbirinin üstesiltden gelemez. geçmişte geçirdigirniz ve bugün 
geçirmektc olduğumuz çetin sınavlardan hiçbirine dayanamazdık. 
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Devrim denilen rınınalı mücadele içinde. her devrimcinin kendi 
nöbet yerinde. küçük de olsa her grubun ııalışmasının tartışmalara bo
�uldugu bir sırada. mücadele içinde kazanılmış yüksek ahlaki saygın
Ilgın tartışmasız kabul edilen ve gücünü hiç şüphesiz soyut bir ahlak
tan degil de devrimci savaşçının ahlakından. devrimci kitlelerin ahia
kından alan bir saygınlıgın çok büyük önemi vardır. 

Bir yılı aşkın bir zamandır dar bir saalam devrimciler çevresinin 

karşısına dikilen büyük güçlükterin üstesinden gelebilmiş olmamızı. 
önder grupların en çetin sorunları böylesine kararlılıkla. böylesine ça
buk ve böylesine elbirligiyle çözebiimiş olmasını. Yakov Mihayloviç 
gibi son dereec yetenekli bir örgütleyicinin onlar arasında önde gelen 
bir yeri olmasına borçluyuz. Proletarya hareketinin önder m ilitanlannı 
hayret verecek kadar tanımayı bir tek o başardı; burada ancak çok kısa 
olarak sözünü edebilecegim uzun mücadele yıllan boyunca. bir uygu
layıcının harikulade sezgisini, bir örgütleyicinin olaganüstü yetenegini 
ve asla tartışılamaz bir saygınlıgı kendinde toplamayı bir tek o başar
dı. Bütün bunlar sayesinde. Bütün Rusya Merkez Yürütme Komite
si'nin ancak bir grup insanın üstesinden gelebilecegi en önemli çalış
malarını o tek başına omuzlamasını bildi. O öyle bir mertebeye ulaş
mıştı ki. örgütlenmeyle ilgili son derece büyük ve önemli birçok pra
tik sorunun toplantılara. resmi oylamalara gerek kalmadan tartışmasız 
ve kesin olarak çözülmesi için onun bir tek sözü yeterliydi. Ve herkes. 
bu sorunların derin bir pratik bilgi ve örgütleme sezgisi temelinde çö
zülmüş olduguna ve dolayısıyla bu çözümün sadece yüzlerce ve bin
lerce ileri işçi taraf ından degil. aynı zamanda kitleler tarafından da ni
hai çözüm olarak bcnimsenccegine yürekten inanırdı. 

Tarih. büyük devrimierin m ücadele içinde büyük adamlar yarattı
gını ve daha önce imkansız sayılan yetenekler dogurdugunu çok önce
leri kanıtlamış bulunmaktadır. Ama illegal egitim çevreleri ve yeraltı 
faaliyetleri okulunun. agır haskılara ugrayan küçük bir Parti ve Turu
hansk hapishanesi okulunun. tartışılmaz bir saygınlık kazanan böyle 
bir örgüıleyiciyi: Sovyet devletini Rusya'nın dört bir yanında örgütle
yen bu insanı: Sovyetleri yaratan ve Sovyet iktidarını. bugün dünyanın 
bütün halklarına ve ülkelerine dogru zorlu. acılı. kanlı. ama muzaffer 
bir şekilde yayılmakla olan bu iktidan kuran Parti çalışmasının. eşsiz 
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bilgisiyle. örgütleyicisi olan bu insanı yaratacagı kimin aklına gelirdil 
Böylesine olaganüstü bir örgütleme yetenegini geliştirmiş olan bu 

insanın yeri hiçbir zaman doldurulamaz; tabii eger yerini doldurmak 
derken. yerini bütün bu özelliklere sahip tek bir insanla. tek bir yoldaş
la doldurmayı anlıyorsak. Yakov Sverdlov'u yakından tanıyan ve onun 
çalışmalarını sürekli izlemiş bulunan bir kimse. onun bu anlamda yeri
nin doldurulamayacagıııdan asla kuşku duymaz. Örgütlenme. insania
nn seçimi ve onlarııı çeşitli kesimlerdeki sorumlu görevlere atanması 
konusunda Sverdlov yoldaşın tek başına gerçekleştirdigi çalışmayı.  
onun tek başına yönettiği büyük faaliyet dallarından her birine onun 
çizdiği yoldan gidecek bir grup insan atasak ancak gerçekleştirebiliriz. 

Ama proletarya devriminin gücü. köklerinin derinde olmasında ya
tar. Biliriz ki. proletarya devrimi, mücadelede gözlerini kırpmadan ha
y:ıtlarını feda edenlerin yerini dolduracak yeni insanlar yaratır. Bu in
sanlar, başlangıçta dah az tecrübeli, daha az bilgili ve daha az eğitil
miş olabilirler; ama kitlelerle sıkı baglan vardır ve aramızdan ayrılmış 
bulunan dahilerin yerini alacak. onların davasını sürdürecek. onların 
yolunu izieyecek ve onların başladıgı işleri tamamlayacak yeni insan 
grupları yaratabilirler. Bu yüzden, Rusya'daki ve bütün dünyadaki pro
letarya devriminin, onlar olmadan milyonluk proletarya ordusunun za
fere ulaşamayacağı pratik hayat bilgisine ve bireysel değilse bile ko
lektif örgütleme yeteneğine sahip gittikçe daha çok sayıda insanlar
dan. işçilerden ve geniş proleter ve emekçi köylü kesimlerinden grup
lar yarataeağına olan inancımız ıamdır. 

Yakov Sverdlov yoldaşın anısı. sadece bir devrimcinin davaya bağlı
lığının ölümsüz bir simgesi ve pratik uyanıklığı. pratik ustalığı. kitleler
le sıkı bağı ve kitlelere öndetlik etme yeteneğini birleştirmenin hir örnc
ği olarak kalmayacak, aynı zamanda giıtikçe çoğalan proletarya kitlele
rin in onun örneğinden ilham alarak dünya komünist devriminin nihai 
zaferine doğru ilerlcyeceğinc dair edilmiş bir yemini olacaktır. 

f'rai "Cia , Sayı 60. 
20 Man 1 9 1 9  
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Toplu Eser/er, Cilt 29. 
Tutanağa uygun olaı·ak ve 
Pranla'daki metinle karşı
laştırılarak yayımlanmıştır. 



PARTl BlRLlGl ÜZERİNE 

Mart 192 1  

I .  Kongre, proletaryanın öncüsünün irade birligini gerçekten ci
simleştiren saflardaki birlik ve beraberligin, üyeler arasındaki tam bir 
karşılıklı güvenin ve gerçek bir ekip çalışmasının, ülkedeki küçük bur
juvazi içinde hocalamaları besleyen koşulların bir araya geldigi şu sı
ralarda özellikle gerekli olduguna bütün üyelerin dikkatini çeker. 

2. Sendikalar tartışması sırasında ve hatta bu tartışmadan önce Par
ti içinde bazı hizipçilik belirtileri kendini göstermiştir, şöyle ki belli 
bir noktaya kadar kendilerini ayn tutmaya ve kendi grup disiplinlerini 
yaratmaya çalışan ve kendi özplatformlanyla ortaya çıkan gruplar be
lirmiştir. 

Pratikte kaçınılmaz olarak ortak çalışmanın zayıflamasına ve ikti
dar partisine sızan düşmanların bölünmeyi derinleştirme, ondan karşı
devrimci amaçlarla yararlanma girişjmlerinin yoğunlaşmasına ve art
masına yol açan her türlü hizip faaliyetinin zararlı niteligini ve bunun 
hoş görülemeyeceğini bütün bilinçli işçiler açıkça kavramalıdırlar. 

Tutarlı komünist çizgiden her sapınayı proletarya düşmanlarının 
nasıl kullandıkları Kronstadt ayaklanması örneginde özellikle çarpıcı 
bir şekilde ortaya çıkmıştır. Öyle ki bütün dünya ülkelerinin burjuva 
karşıdevrimi ve Beyaz Muhafızları, Rusya'daki proletarya diktatörlü
günü devrirnek için Sovyet rejiminin şiarlannıkabullenmeye bile hazır 
olduklannı hemen ortaya koymuşlar ve Sosyalist Devrimciler ve genel 
olarak burjuva karşıdevrimcileri Kronstadt ayaklanmasının şiarlanm 
Rusya'daki Sovyet hükümetine karşı sözüm ona Sovyet iktidan adına 
kullanmışlardır. Bu tür olaylar, Beyaz Muhafıziann kendilerini komü
nist, hatta «daha da sol» kimseler olarak yutturmaya çalıştıklarını ve 
tek amaçlan dogrultusunda, yani proletarya devriminin Rusya'daki ka-
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le:ıini zayıflatmak ve devirmek amacıyla \bu işi yapma<> ını da bildikle
rini açıkça göstermektedir. Kronstadt ayaklanmasından hemen önce 
Menşeviklerin Petrograd'da dagıttıkları bildiriler de. Menşeviklerin. 
kendilerini lafta her türlü ayaklanmaya karşı ve sözüm ona bütünüyle 
önemsiz degişikliklerle Sovyet iktidarına taraftar göstererek. Krons
tadt'ta ayaklanan Sosyalist Devrimcileri ve Beyaz Muhafızlan cesaret

lendirrnek ve onları faal olarak desteklemek için R KP'deki görüş ayrı
lıklanndan nasıl yararlandıklannı aynı şekilde ortaya koymaktadır. 

3. Bu konuda yapılacal: propaganda. hem hizip faaliyetinin prole
taryanın öncüsü Pani'nin Lıiriigi için ne kadar zararh ve tehlikeli oldu
gunu ve bu birligin gerçekleştirilmesinin de proletarya diktatörlügü
nün başansı için temel koşul oldugunu etraflı bir şeklide açıklamalı; 
hem de Sovyet iktidarının düşmanlannın en son taktiklerinin özel nite

ligini açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Beyaz Muhafıziann bayragı
nı açıkça dalgalandırdıklan takdirde karşıdevrimin hiçbir başarı şansı
nın olmadıgını kavrayan bu düşmanlar. görünüşte Sovyet iktidannı en 
çok benimseyen siyasi gruplann iktidarı ele geçirmesi yoluyla karşı
devrimi ilerietmek için RKP içindeki görüş ayrılıklannı şimdi vargüç
leriyle kötüye kullanıyorlar. 

Propaganda. geçmişteki Jevrimlerden. karşıdevrimin. kapitalistle
rin ve toprak sahiplerinin karşıdevriminin önündeki engelleri kaldır
mak için aşındevrimci partiye en yakın küçük burjuva gruplan destek
ledigi ve böylece kesin zafer kazandıgı günlerden çıkan dersleri de 
açıkça ortaya sermelidir. 

4. Her parti örgütü. Parti'nin yetersizlikleri için kesinlikle gerekli 
eleştirilerin. Parti'nin genel çizgisinin tahlilinin. Parti'nin pratik tecrü
belerinin degerlendirilmesinin. Parti kararlannın nasıl uygulandıgının 
incelenmesinin ve Parti'nin hatalannı düzeltme yöntemlerin in vb .. her
hangi bir «platform >> vb. temelinde oluşan grupların ugı şısı haline 
gelmemesi. bunların bütün Parti üyelerinin önünde tartışılması için 
son derece uyanık olmalıdır. Bu amaçla Kongre Tartışma Defteri'nin• 
ve özel deriemelerin daha düzenli  yayımianmasını kararlaştırmıştır. 

• Düzenli aralıklarla yayımianmayan RKP Merkez Kornilesi yayın organı. ı 920 Ey· 
lül'ünde !oplanan RKP"nin 9. Konferansı karanyla çıkmaya başlamıştır. Birincisi 
Ocak 192 l 'de. ikincisi Şubaı 192 J "de RKP 10. Kongresi arifesinde olmak üzere iki 
sayı çıkmışıır. -Ç.N. 
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Eleştiri getiren herkes. Parti'nin tlüşmanlarla çevrili oldugunu hçsaba 
katmalı ve Sovyeıterin ve Parti'nin faaliyetlerine do�dan katılargk 
Pani'nin hatalarını pratik içinde düzeltmeye çalışmalıdır. 

5. Kongre, Merkez Komitesine her türlü hizip faaliyetini bütünüyle 
safdışı bırakma görevini verirken. aynı zamanda Pani'nin proleter ol
mayan ve kararsız unsurlardan temizlenmesi. bürokrasiye karşı müca
dele. işçilerin inisiyatifi vb. gibi Parti üyelerinin özellikle dikkatini çe
ken konularla i lgili bütün somut önerilerio en büyük özenle incelen
mesi ve pratik çalışma içinde sınanma<;ı gerekligini açıklar. Bütün 
üyeler. Parti'nin. karşılaştıgı çeşitli engeller yüzünden bu konularda 
gerekli önlemlerin tümünü uygulayamadıgını, ancak hizipçi nitelik ta
şıyan ve nesnel olmayan her eleştiriyi vargücüyle gögüslerken ve bı
kıp usanmadan yeni yöntemler denerken demokrasinin ve inisiyatifin 
geliştirilmesi. Parti 'ye sızan unsurların saptanması ve bunların ihraç 
edilmesi vb. için ve bürokratik «kütlenmeye» karşı her yoldan müca
dele etmeye devam edecegini bilmelidir. 

6. Kongre. şu ya da bu platform temelinde oluşmuş bütün grupla
no derhal kendilerini dagıımalarını emreder ve bütün örgütleri tek bir 
hizip belirtisine bile izin vermeyecek şekilde son derece uyanık ol
makla görevlendirir. Bu Parti kararının uygulanmaması, zorunlu ola
rak. Parti'den derhal ve kayıtsız şartsız ihracı da beraberinde getirmeli
dir. 1 

Rusya Komünist Panisi'nin 
1 0. Kongre Kararı. Man 1 92 1 .  
Buraya KEY K  Örgütlenme 
Bürosu'nun l 928 tarihli derle
mesinden aktarılmıştır. 
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PART! SAFLARININ ARINDIRILMAS l  

2 1·Eylül 1 92 1  

Parti saflannın anndınlması. gözle görülür bir şekilde ciddi ve son 
derece önemli faaliyet boyutlarına ulaşmıştır. 

Bu faaliyetin her şeyden önce Partili olmayan işçilerin tecrübe ve 
bilgilerine dayanılarak, onların önerilerinden esinlenerek, Partili olma
yan proleter kitlelerin fikri dikkate alınarak yürütüldügü yerler vardır. 
lşte en degerli ve en önemli olan da budur. Parti'yi kişiler gözetilrnek
sizin tepeden tırnaga gerçekten bu şekilde arındırabilseydik. bu, devri
min gerçekten büyiik'bir zaferi olurdu. 

Çünkü bugün devrimin zaferleri artık geçmiştekinden farklı nite
liktedir. Bu zaferler zorunlu olarak nitelik degiştiriyor, çünkü askeri 
cephe yerini ekonomik cepheye bırakmıştır, çünkü biz yeni ekonomik 
siyasete geçiyoruz, çünkü koşullar en başta emegin verimliliginin artı
nlmasını. işdisip1ininin güçlendirilmesini gerektirmektedir. Böyle bir 
dönemde devrimin başlıca zaferi çalışma hayatında. çalışma hayatının 
örgütlenmesinde ve sonuçlannda hemen göze çarpmayan bir iyileşme 
olacaktır, yoksa ilk bakışta göz alan bir iyileşme degil; zafer. prole
taryayı da Parti'yi de bataklıga çeken küçük burjuva ve anarşist kü
çük burjuva unsurların yozlaştıncı etkilerine karşı verilen mücadele
nin daha iyi yürütülmesi olacaktır. Böyle bir iyileşmeyi gerçekleştir
mek için, (bırakalım kitlenin gözünde Parti'nin şerefini lekeleyenleri) 
kitleden kopmuş unsurlardan bile Parti'nin anndmiması gerekir. El
bette kitlenin önerdigi her şeyi uygulayacak degiliz. çünkü o da ba
zen -özellikle aşırı yorgunluk ve yüklü çalışma yıllarında. yokıuk ve 
acı dolu yıllarda- hiç de ileri olmayan fikirterin etkisine kapılır. Ama 
insanlar hakkında hüküm vermek için. bize «yapışmış» kimseleri 
«bürokratlaşmış» ve «beyzadeleşmiş>> unsurları mahkum etmek için. 
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Partili olmayan proletarya kitlesinin ve gene birçok durumda Pnrtili 
olmayan köylü kitlesinin fıkri son derece degerlidir. Emekçi kitleler, 
eşsiz içgüdüleriyle. dürüst ve fedakar komünistleri. ekmegini alnının 
teriyle kazanan , hiçbir ayncalıgı ve hiçbir «geçiş kartı» olmayan sıra
dan insanlarda nefret uyandıran komünistlerden ayırt etmesini  çok iyi 
bilirler. 

Parti saflarını Partili olmayan emekçilerin fıkrini  dikkate alarak 
anndırmak büyük bir olaydır. Anndırrna faaliyeti bize önemli kazanç

lar saglayacaktır. Bunun sonucunda Parti. işçi sınıfının eskisinden çok 
daha güçlü. sınıfıyla çok daha sıkı kaynaşmış ve bir sürü zorluk ve 
tehlikeye ragmen onu zafere götürecek yetenege daha fazla sahip bir 
öncü haline gelecektir. 

Parti saflarını anndınrken Parti'nin eski Menşeviklerden anndmi
masının da özel bir görev oldugunu belirtmek isterim. Kanımca, 1 9 1 8  
başlarından sonra Parti'ye giren Menşeviklerin e n  fazla yüzde bir Ica
darını Parti'de barındırmak gerekirdi; üstelik Parti'de kalanların her bi
rinin durumunu da üç-dört kere incelemiş olmak gerekirdi. Neden mi? 
Çünkü bir siyasi akım ôlarak Menşevikler 1 9 1 8- 192 1 döneminde şu 
iki özelliklerini ortaya koymuşlardı: 

Birincisi. işçiler arasında hakim olan akıma ustaca ayak: uydurma 

ve ona «yapışma» mahareti, ikincisi. Beyaz Muhafıziara lafta karşı çı
karken fiiliyatta onlara canla başla ve daha büyük bir ustalıkla hizmet 
etmektir. Menşevizmin bütün bir tarihi işte bu iki özellikle doludur. 
Akselrod'un «işçi kongresi»nil ve Menşeviklerin Kadetler (ve monar
şi) karşısında lafta ve gerçekte aldıklan tavn vb. anımsamak yeter. 
Menşevikler (her ne kadar 1 903'ten bu yana burjuva diplomasisi yön
temlerini uygulamada uzmanlaşmışlarsa da) Rusya Komünist Parti
si'ne sadece Makyavelist yöntem!erle degil. Makyavelizmle oldugu 
kadar «ayak uydurma yetenekleri» sayesinde de «sızmışlardır» (tabii 

1 .  «Işçi kongresi» fikrini Akselrod ileri sürmüş, diğer Menşev ik ler de desıeklemişıi. Bu
na göre. çeşitli işçi örgüılerinden temsilcilerin bir kongresi toplanacak ve böylece 
Sosyaldemokraıları. Sosyal Devrin1eileri ve anarşisıleri kucaklayan !ega! «geniş bir 
işçi panisi» kurulacaktı. Gerçekten bu. RSDlP'in tasfiyesi ve yerine pani olmayan 
b,ir örgütün geçirilmesi anlamına geliyordu. 1907'dc yapılan RSDlP'in Beşinci 
Kongresi .  Menşev ik << İşçi kongresi» fikrini kararlılıkla ınahküm eui ve bu fikir doğ
rultusunda yapılacak propagandanın. proletaryanın sınıf bilincinin gelişmesi açısın
dan zararlı olduğunu ilan eni. 
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hakim olan akıma ayak uydurur ve kendilerin i  gizlemek için tıpkı 
mevsime göre renk degişıiren dagıavşanı gibi renk degiştirirler. Men
şevikierin bu yeteneğini bilmek ve hesaba katmak ise, 1 9 1 8'den sonra, 
yani Bolşeviklerin zaferinin ilkin olasılıkla. daha sonra kesin bir hal 
almasıyla Rusya Komünist Partisi'ne kaydolan Menşeviklerin yüzde 
doksan dokuz kadannın Parti saflanndan atılması demektir. 

Hilebazlar. bürokratlaşmış komünistler. dürüst olmayan ve karar
sız komünistler ve ruhen Menşevik kaldıklan halde «yüzlerine maske 
takmış» Menşevikler Parti'den atılmalıdır. 

Praı•da .  2 1  Eylül 1 92 1 .  Bu makale. 
buraya KEYK örgütlenme 
Bürosu'nun l 928 tarihli 
derlemesinden aktanlm ışıır. 
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KOMÜNiST ENTERNASYONAL'İN 
DÖRDÜNCÜ KONGRESİ'NE RAPOR'DAN 

Kasım 1 922 

192 1 'deki Üçüncü Kongre'de. komünist partilerin örgütsel yapısına • 

. aynı zamanda çalışma yöntemlerine ve çalışmalannın içeriğine i lişkin. 
bir karar kabul etmiştik. Bu mükemmel bir metindir. ancak belirgin bir 
Rus niteliği taşımaktadır, yani bu karardaki her şey Rusya'daki hayat 
koşul larından alınmıştır. İşte bu nokta. kararın hem iyi. hem de kötü ya
nını oluşturmaktadır. Kötü yanını oluşturmaktadır, çünkü hemen hemen 
hiçbir yabancı -ki bundan eminim ve böyle konuşmadan önce kararı bir 
kere daha okudum- bu kararı okumasını beceremeyecektir. Her şeyden 
önce çok uzun. içinde elli. hatta daha da fazla madde var. Yabancılar 
genellikle böyle uzun şeyleri okumazlar. İkinci olarak, kararın gene de 
okunduğunu kabul edelim. özellikle fazla Rus olması nedeniyle hiçbir 
yabancı bunu anlayamayacaktır. Rusça yazılmış olduğundan değil. çün
kü bütün dillere oldukça iyi çevrilmiştir; bütünüyle Rus zihniyetiyle 
yoğrulmuş olduğundan anlamayacaklardır. Üçüncü olarak. bir yabancı 
istisnai bir şekilde bunu kavrayacak da olsa. uygulama imkanı bulama
yacaktır. İşte kararın üçüncü sakıncası da budur. Buraya gelen bazı de
legelerle görüştüm ve kopgre boyunca da kongreye şahsen katı lmasan1 
da -ne yazık ki bu benim için imkansız- en azından değişik ülkelerden 
çok sayıda delegeyle etraflı bir şekilde konuşma imkanım olacağını 
umuyorum. Bana öyle geldi ki. biz bu kararla yeni ileriemelerin önüne 
kendi elimizle set çekecek büyük bir hata işledik. Daha ,önce de bclirtti
ğim gibi karar. çok güzel kaleme alınmıştır; her maddesinin altına imza
mı atabilirim. Ancak biz. kendi Rusya tecrübcmizi yabancılara nasıl 
sw1man1ız gerektiğini kavran1adık. Kararda yer alan her şey kağıt üze
rinde kaldı. Eğer bunu kavramazsak ilerleyemeyiz. Beş yıllık Rusya 
Devrimi'nden sonra. ister Rus ister yabancı yoldaşlar olsun hepimiz için 
en önemli şeyin kendimizi eğitmek olduğu kanısındayım. Bunu ancak 
şimdi yapabiliriz. Bu imkan daha ne kadar sürer. bilemem. Kapitalist 
güçler rahatça öğrenmemize daha ne kadar imkan verir. bilmiyorum. 
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Ama meydan savaşlaondan ve savaştan uzak geçirdiğimiz her özgürlük 
anından öğrenmek ve başından başlayarak öğrenmek için yararlanmalıyız. 

Bütün Parti'nin. Rusya'daki bütün kesimlerin bilgiye olan susam ış
l ıkları da bunu kanıtlıyor. Bu içten dilek. bugün bize düşen en büyük 
görevin kendimizi döne döne eğitmek olduğunu göstermektedir. Yaban
cı  yoldaşlar da kendilerini eğitmel idirler. Ama onların öğrenmesi gere
ken şeylerle bizim öğrenmemiz gereken şeyler aynı değildir. B izim ihti 
yacımız hala okumayı yazmayı ve okuduğumuzu anlamayı öğrenmek
tir. Bunun proletarya kül türünün mü. yoksa burjuva kültürünün mü bir 
ı- o!. çası c lduğu tartışıl ıyor. Bu soruyu askıda bırakıyorum. Ancak kesin 
olan bir şey var: Her şeyden önce okun1ayı.  yazmayı ve okuduğumuzu 
anlamayı öğrenmeliyiz. Yabancıların ise buna ihtiyacı yoktur. Onların 
biraz daha fazla şeye ihtiyacı var: Özel l ikle ve en başta komünist pani
lerin örgütsel yapısı hakkında bizim yazdığımız ve kendilerinin de oku
m adan ve anlamadan imzaladıkları şeyleri de kavramak. Onların birinci 
görevi bu olmalıdır. Bu karar uygulanmalıdır, bunun i se akşamdan sa
baha gerçekleştirilmesi kesinlikle imkansızdır. Bu karar fazla Rustur: 
Rusya tecrübesini yansıtmaktadır. işte bu nedenle de yabancılar tarafın
dan anlaş ı lmamakiadır: yabancılar bu kararı kutsal bir resim gibi  duvara 
asıp hayran hayran seyretmekle yeti�mezler. Çünkü bu şekilde hiçbir 
sonuca varılamaz. Onlar Rusya tecrübesinin önemli bir k ısm ını özümle
melidirler. Bu nasıl olacaktır. bilemem. Belki de İtalyan faşistleri. örne
ğin· İtalyanlara. henüz ülkelerindeki kara çetelerin varlığını engelleye
cek ölçüde örgütlenmemiş oldukl arını  göstermekle bize önemli bir hiz
mette bulunmuş olacaklardır. Belki de bu çok yararlı olacaktır. Biz Rus
lar da bu kararın ilkelerini yabancıl ara açıklamanın yollarını aram2lıyız. 
Yoksa bu kararı kesinlikle uygulayamayacaklardır. Bu bakımdan önü
müzdeki dönemde sadeec Ruslar için değil .  aynı zamanda yabancı yol
daşlar için de en önemli  şeyin öğrenmek olduğunu bel inmemiz gerekti
ğine inanıyorum. Biz kelimenin genel anlamıyla öğreniyoruz. onlar ise 
devrimci faaliyetin örgütlenmesini. yapısını. yöntemini ve içeriğini ger
çekten kavramak için kelimenin anlamında öğrerınıelidirler. Bu gerçek 
leştiği takdirde dünya devriminin geleceğinin sadece i y i  değil. kusur
suz olacağından eminim. 

Kasım 1922. Bu yazı. buraya 
KEY K Örgütlenme Bürosu'nun 
1928 tarihli derlemesinden aktarılmıştır. 
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Partinin işçi kitleleriyle sımsıkı baglar kurması 

zorunludur. Buna ulaşmak için Parti . 

fabrika hücreleri temelinde inşa edilmelidir. 

Bütün Parti üyelerinin faal 

örgütlerin bagımsız. 

gerçek Marksist çizgiden 

her türlü sapmaya karşı mücadelenin de 

uzlaşmaz olması gereklidir. 

Ve nihayet Bolşevik örgütün temel ilkelerine 

baglı kalmakla birlikte durum degişikilkierine 

hızla ayak uydurabilecek 

esnek bir örgüt gereklidir.  

Işte Lenin 1 922 yıl ı  sonunda Dördüncü 

kongrede verdigi söylevde 

Komünist Enternasyonal' in bütün kesimlerine 

böyle vasiyet ediyordu. 


