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ÖNSÖZ 
 

Bundan neredeyse yüzyıl önce gerçekleşmesine rağmen Ekim Devrimi ve bu devrimin 
ortaya çıkarmış olduğu teorik ve politik sonuçlar hala daha dünya komünist hareketi içerisinde 
etkin ve ağırlıklı bir konumdadır. Bütün sorun çıkarılan bu teorik ve politik sonuçların ne kadar 
doğru ve ne kadar yanlış olduğunu belirlemektir. Bu kitapta bir hastalık teşhisinde bulunmaktayız 
ve bu hastalığa karşı tedavi yöntemleri üzerinde durmaktayız.  
 

Ekim Devrimi eleştirilirken en önemli güçlük ölçü sorunudur. Bu devrimin olumlu ve 
olumsuz yanları hangi kriterlere göre belirlenecektir?  
 

Dünya Komünist Hareketi (DKH)  içerisinde, Lenin dönemi (1917-1922) ile ilgili olarak 
ağırlıklı eğilim, resmi Bolşevik anlayışın kabul edilmesidir. DKH içerisindeki bütün akımlar (Troçkist,  
Stalinist,  Maoist vs. ) Lenin dönemi noktasında neredeyse anlaşırlar ve uzlaşırlar. Devrimciliğimin 
ve teorik faaliyetimin ilk dönemlerinde ben de aynı fikirleri paylaşırdım.  
 

Ancak 1995-1998 arası dönemde emperyalizm üzerine yaptığım teorik çalışmalar, benim 
giderek Lenin ve Leninizme karşı daha eleştiriler bir tutum almama  ve teorik olarak kendi kendime 
bir çok soru sormama neden oldu.  
 

1995 yılında politik grubumuz oluşurken gerekli teorik çalışmaların yapılması için  aldığımız 
bir karar ile emperyalizm ve Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı üzerine bazı çalışmalara başladım. 
Bu teorik çalışmaların sonuçlarını çesitli yazı dizileri şeklinde yayın organında yayınladım. İşte 
Lenin ve Ekim Devrimi üzerine olan görüşlerim de bu dönemde giderek evrim geçirmeye ve 
değişikliğe uğramaya başladı.  
 

1998 yılında yayın organının onüçüncü sayısında kendi emperyalizm teorimi "Genel 
Hatlarıyla Modern Emperyalizm" başlığı altında yaynladım. Bu makale çok kısa bir makaledir ve o 
zamanlar sadece emperyalizm üzerine görüşlerimin kısa bir özetini oluşturur ve kapitalist 
hareketin yüksek biçimlerini ele almamıştı yani Genel Kar Oranı ve Biçimleri sorununu.  
 

Bir yıl sonra yayın organının ondokuzuncu sayısında yine kısaca "Kapitalizmin En Gelişmiş 
Biçimi Olarak Modern Emperyalizm" başlıklı bir makale yazdım ve yine bu makelede de kapitalist 
hareketin yüksek biçimleri bir kenara bırakılmıştı ama bu iki makalede Lenin'in teorisinden farklı 
olarak emperyalizmin farklı yanlarına bazı vurgular vardı.  
 
K. Salman'ın politik grubumuzun ideolojik evrimini konu alan makalesine yazdığım notta bu 
dönem ile ilgili olarak söyle yazmıştım:   
 
"PDK 1994 yılının sonlarında ve 1995 yılının başlarında,  kendi içerisinde kabul ettiği bir kararla,  
komünist hareketin doğru bir tarihsel doğrultuda politik olarak şekillenebilmesi için varolan 
ideolojik sorunların doğru bir biçimde çözümlenmesinin hareketin gelişiminde temel bir yere sahip 
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olduğu kararını aldı. Bu temelde teorik çalışmalar yapılacaktı ve bu çalışmaların sonuçları bir teorik 
ve politik yayın organında yayınlanacaktı. Zaten bu temelde de Devrimci Bülten adında bir yayın 
organı,  1995 yılının 1 Mayıs’ında yayın hayatına başladı.  
     
1995 ile 1997 yılları arasında yapılan teorik çalışmalarda giderek sezgisel bir biçimde,  bütün teorik 
çalışmaların ana halkasının emperyalizm teorisi olduğu kavranıldı. Bütün diğer teorik sorunların 
arka planını bu sorunun oluşturduğu farkedildi. Emperyalizm teorisinin doğru ele alınışı ve 
çözülüşü olmadan ne  sosyalizm-komünizm sorunu ne proletarya diktatörlüğü sorunu ne devrimin 
karakteri ve proletaryanın strateji ve taktikleri sorunu ne Ekim Devrimi’nin yenilgisi ne SSCB’nin 
tarihsel gerçekliği ne de Leninizm,  Stalinizm,  Troçkizm vs. gibi sorunlar doğru bir biçimde 
çözümlenebilirdi.  
     
Ama emperyalizm teorisi sorunu da sıkı sıkıya Marx’ın Kapital’ini anlama sorununa bağlıydı ve 
eserin felsefi yapısı çözümlenmeden yani diyalektik materyalizm anlaşılmadan da eserin mantık 
yapısının çözümlenmesinin de mümkün olmadığı ortaya çıktı.  
     
İşte 1996-1997 yıllarında,  “topallayarak” diyebileceğimiz bir tarzda,  Hegel diyalektiği (ama 
özellikle onun Mantık Bilimi eserini de kapsayan) ile birlikte bir dizi felsefi çalışma yapıldı. Bu 
çalışmalarda  elde edilen felsefi veriler,  özellikle de kapitalizmin tarihselliğinin kavranılması 
açısından verimli oldular. Bu noktada  şunu da belirtmek gerekir ki,  bu dönemdeki felsefi 
çalışmalarda elde edilen sonuçlar öyle ahım-şahım olmaktan uzaktı ve oldukça eksikti. Ama yine 
de bu elde edilen felsefi veriler,  kapitalizmin tarihselliği noktasında bazı soyutlamalar yapılmasına 
da engel olmadı.  
     
PDK’nın o zamanlar kendisine sorduğu bazı basit soruların bir kaçı şuydu:  

 Madde kendisini olduğu gibi ortaya koymaz ve hareket maddenin varoluş biçimidir. Yani 
madde kendisini hareket biçiminde ortaya koyar. Bu durum genel olarak bir toplum için de 
geçerlidir. Söz konusu olan burjuva toplum ise,  bu burjuva toplumunun özel tarihsel 
biçimleri nelerdir? Marksizm,  serbest rekabetçi kapitalizm ve klasik emperyalizm 
dönemlerini biliyor. Klasik emperyalizm ile Komünizm arasında kalan kapitalizmin bir 
üçüncü biçimi söz konusu olabilir mi?  

 Şayet kapitalizmin bir üçüncü biçimi söz konusu ise bunun temel çizgileri nelerdir?  

 Kapitalizmin tarihsel aşamaları atlanabilir mi atlanamaz mı?  

 Tarihin merdivenleri üzerinde Ekim Devrimi ve Rus toplumunun yapısı nereye tekabül 
ediyor?  

 Bolşevik önderler farkından olmadan tarihin bir aşamasını atlama gafletine mi 
düşmüşlerdi?  

 Bir ülkenin özelde de Türkiye’nin toplumsal ekonomik ve politik yapısı,  onu koşullandıran 
emperyalist sistem kavranılmadan anlaşılabilir mi?  vs.  

 
 
İşte PDK’nın 1995-1997 yılları arasında teorik çalışmalarına yol gösteren sorular ve bunların 
yolaçtığı teorik motivasyonlar bunlardı.  
(. . . ) 
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Teorik çalışmalarımızda emperyalizm teorisini ana çalışma halkası olarak belirledik ve kavradık ve 
bu ana halkadaki teorik ilerlemeye bağlı olarak teorinin diğer bileşenlerini ele almaya ve bu ölçüte 
bağlı olarak eleştiriden geçirmeye çalıştık. "1 
  
 

Ortaya koyduğumuz Uluslararası Emperyalizm Teorisi bize Uluslararası Emperyalizmin 
özelliklerini vermekle kalmadı ama kapitalizm içerisindeki hangi eğilimlerin komünizme 
götüreceğinin genel çerçevesini de verdi. Bu noktadan itibaren Lenin ve Bolşevikler'in tarihsel 
pratiklerini az çok doğru eleştirebilecek bir teorik nokta elde etmeye başladık.  
 

Emperyalizm üzerine olan çalışmalarımızın ilk dönemlerinde Stalin'in modern kapitalizmin 
temel ekonomik yasası azami kar yasasıdır tespitini paylaşıyorduk. Stalin'in modern kapitalizmin 
yani emperyalizmin temel ekonomik yasası olarak belirttiği azami kar yasası kapitalizmin temel 
ekonomik yasasıdır ve onun bütün biçimleri içerisinde temel bir yere sahiptir. Onun için Stalin'in 
bu tespitine ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Bu azami kar yasasının yanlış olduğu anlamına gelmez 
ancak uluslararası emperyalizmin bütün çizgilerini vermekten uzaktır.  
 

1998 ve 1999 yılında Emperyalizm ile ilgili olarak yazdığım bu her iki makalenin bir özetini 
bu kitabın ikinci ve üçüncü bölümüne koyuyorum.  
 

Ama bu dönemdeki teorik düzeyimiz hala daha Ekim devriminin kapsamlı bir eleştirisini 
yapmamıza ve Lenin ve Bolşevikler'in hatalarını tam olarak bilince çıkartmamıza olanak 
tanımamaktaydı.  
 

1998-2000 yılları arasında yazdığım "Sovyetler Birliğin'de Oportünizm" adlı yazı dizisinde 
Sovyetler'deki ekonomik yapının devlet kapitalizmi olduğunu ama bu devlet kapitalizminin 
kaçınılmaz ve doğru oldugunu  
belirtiyordum.  
 

2000'li yılların başlarında Stalin ile ilgili görüşlerim yaptığım bazı teorik araştırmalar 
sonucunda değişmeye başladı ve Stalin'in çizgisinin küçük-burjuva karaktere sahip olduğu 
sonucuna ulaştım ama Stalin'in uyguladığı birçok politikanın da Lenin'den alındığı ve onun 
politikalarının devamı olduğu görüşüne ulaştım.  
 

1990'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başında okuduğum Tony Cliff'in "Rusya'da Devlet 
Kapitalizmi" ve "Lenin'in Biyografisi" kitapları ile S. N. Prokopoviç'in "SSCB'nin Ekonomik Tarihi" 
adlı kitapları ve yine Marx'ın  Kapital'i üzerine olan teorik çalışmalarım giderek eleştiri oklarının 
Lenin'e çevrilmesi gerektiği sonucuna ulaşmama neden oldu.  
 

Tony Cliff'in kitabı değerli olmasına karşın Lenin'in Ekim devrimi dönemindeki hata ve 
eksiklerine inmediği için beni tatmin etmiyordu. Çünkü bizim Emperyalizm teorimize göre Lenin 
ve Bolşevikler'in Emperyalizm teorisi eksikti ve bazı tarihsel aşamaların atlanmasına neden olduğu 

                                                 
1 Devrimci Bülten sayı 47 
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için Ekim devriminin başından itibaren bazı yanlış politikalarının olduğu kesindi. Ama bu yanlış 
politikaların ne olduğunu bir türlü kestiremiyorduk.  
 

S. N. Prokopoviç'in kitabı da oldukça değerli bir kitaptı. Çünkü Sovyet ekonomisi ile ilgili 
olarak bir çok değerli ve objektif istatistik içermekteydi. Üstelik bu istatistikler Sovyet resmi 
istatistiklerin dışında   ve yine içsavaş sırasında edinilen istatistiklerin saklanmasından oluşmuştu.  
 

S. N. Prokopoviç Geçici Hükümet'in Menşevik Tarım Bakanıydı ve Rusya'daki gelişmeleri 
yakından takip ediyordu ve devrimden sonra Bolşevik deneyimi yakından takip etmişti. 1925 
yıllnda Stalin tarafından sürgüne gönderildikten sonra bile İsviçre'de Sovyet ekonomisi hakkında 
istatistik tutmaya devam etti.  
 

S. N. Prokopoviç'in istatistiklerinin benim mantık silsilem içerisinde bir anlam kazanması, 
2002 yılına doğru benim Marx'ın Kapital'inin III. cildi üzerine olan çalışmalarımın ama özellikle de 
"Genel Kar Oranlarının Eşitlenmesi" ile ilgili bölüm üzerine olan bilgimin derinleşmesi sırasında 
oldu.  
 

Marx  bu bölümde,  çesitli üretim düzeylerine sahip olan ekonomilerin artı-değerlerinin 
gerçek ağırlığını "bütün toplumsal artı-değerler" üzerinden açıklar. Bunun anlamı dünya 
piyasasının bir parçası olan bir ulusal ekonominin gerçek doğasının ancak dünya ekonomisi ile 
ilişkili olarak ya da onun içerisine yerleştirilerek anlaşılabileceğiydi.  
 

Rus ekonomisinin emperyalist ekonomi ile genel kar oranının oluşumu temelinde ele 
alınması ve incelenmesi beni Bolşeviklerin uluslararası emperyalist sistem karşısında yanlış 
mevzilendikleri sonucuna götürdü. Genel Kar Oranı bir ülkenin ekonomisinin bütün dünya 
ekonomisi temelinde ölçülmesi gerektiğini öğretir ve bu ölçümün yanlış yapılması, parça ile bütün 
arasındaki ilişkilerin yanlış ele alınmasına götürür.  
 

Bolşevikler Rus ekonomisinin tarihsel ağırlığını yanlış ölçmüşlerdi ve bu temelde yanlış bir 
stratejik mevzilenme gerçekleştirmişlerdi. İşte Prokopoviç'in kitabındaki istatistikler Bolşevikler'in 
yanlış politikalarının örneklendirilmesi noktasında önemli bir işleve sahip oldular.  
 

Burada okuyucunun dikkatini özellikle,  Marx'ın Kapital'i üzerine olan felsefi ve teorik 
çalışmalarımızın derinleşmesi  sonucunda Ekim Devrimi'nin gerçek tarihsel doğasının açığa 
çıkarılması arasındaki ilişkiye çekmek istiyorum.  
 

2003 yılında yazdığım "Sovyet Modern Revizyonizminin Toplumsal Ekonomik Temeli" adlı 
makalede, Sovyet modern revizyonizminin anlaşılması için eleştirinin Lenin'e kadar götürülmesi 
gerektiğini belirttim. Bu makaleyi bu kitabın dördüncü bölümüne koyuyorum.  
 

Her ne kadar yayın organında kapsamlı olarak ele almasak da  bu yıllarda K. Salman ile 
teorimizin genel çerçevesi ve içeriği üzerine uzun tartışmalar ve sohbetler yapıyorduk ve her 
seferinde teorimizi kontrol ederek gözden geçiriyorduk.  
 



 8 

2005-2006 yıllarında yaptığımız tartışmalar sırasında K. Salman, Lenin'in bir çok politikasını 
eleştirdikten sonra artık Leninizm ile iplerin koparılması noktasında hem dürüst hem de cesur 
olmamız gerektiği eleştirisinde bulundu. Artık Leninizm ile ideolojik kopuş ve onun kapsamlı bir 
eleştirisi zorunlu hale gelmişti.  
 

K. Salman'in da cesaretlendirmesiyle 2006'nın sonu ve 2007'nin başında yayın organında 
"Ekim Devrimi ve Uluslararası Tekelci Sermaye Karşısında Tutum Sorunu" adı altında 2012'ye 
kadar süren bir yazı dizisi yayınladım ve bu dönem bizim Leninizm ile ipleri kopardığımız ve 
gemileri tamamen yaktığımız dönem oldu. İşte bu kitap bu yazı dizisinin düzenlenmesi ve bir araya 
getirilmesi sonucunda ortaya çıktı.  

 
Kendiliğinden anlaşılır ki, Ekim Devrimi'nin ve Leninizm'in eleştirisi oldukça büyük bir 

sorumluluk isteyen, zor ve karmaşık bir iştir. Engels'in dediği gibi elma tek ekşi değil aynı zamanda 
oldukça iridi de.  
 

Bu kitapta belki de ilk defa komünist hareket içerisinde Marx'ın teorisinin doruğu yani 
Genel Kar Oranlarının eşitlenmesi teorisi tarihin özel bir dönemine yani Ekim devrimi dönemine 
uygulanmaktadır. Bu haliyle türünün ilk örneğidir diyebilirim.  
 

Bu teorinin geliştirilecek bir çok yönü vardır. Engels ölmeden az önce Sombart'a yazdığı bir 
mektupta bu noktaya değinir. Engels  Marx'ın soyut olarak genel kar oranlarının nasıl eşitlendigini 
gösterdiğini ancak bunun somutta nasıl gerçekleştiğini Marx ile kendisinin de  bilmediğini ve 
gelecek komünist kuşakların dikkatlerini bu noktaya çevirmeleri gerektiğini belirtmiştir. Engels 
aslında gelecek komünist kuşaklara bir tür teorik vasiyet bırakmıştır. Ama bugüne kadar denebilir 
ki bu noktada çok az şey yapılmıştır. Belki bizim bu noktadaki çabamız eksik ve yer yer yanlış 
olabilir ancak doğru teorik ve politik yön bu yoldan ilerlemek ile olacaktır.  
 

Marx'ın teorisinin doruk noktası ve Lenin ve Leninizm’in eleştirisi noktasında bugün 
Türkiye komünist hareketi bir tür teorik sefalet içerisindedir. Komünist önderler ve teorisyenler 
Lenin ve Leninizmin eleştirisi sözkonusu olduğunda oldukça edilgen ve ürkek davranmaktadırlar. 
Uzun zamandan beri de bir "moda" sözkonusudur:  Revizyonizme ve oportünizme düşmemek için 
suya ve sabuna dokunmama.  
 

Bu liderler ve teorisyenler için Marksist kalmanın kriteri Lenin ve Leninizme 
dokunmamaktır. Onlara göre Lenin gibi büyük bir tarihsel kişiliği karşılarına almanın sonucu 
sadece revizyonizm ve oportünizme düşmek olabilir. Ama hiç kimsenin aklına bu tarihsel kişiliğin 
büyük hatalar yaptığı gelmemektedir. Aslında Marksizmin özündeki eleştiri unsuru kaldırıldığı ve 
teori dogmalaştırıldığı andan itibaren oportünizm harekete egemen olmaya başlar. Kaldı ki 
Lenin'in hataları Marksizmin temel ilkelerine dayanılarak yapıldığı ölçüde ve Lenin'in doğru teorik 
ve politik yanları yanlış yanlarından ayrıldığı ölçüde Lenin'in Marksizme katkılarının önü daha 
sağlıklı bir şekilde açılmış olacaktır. Sorun Lenin'de neyi alacağımız ve neyi almayacağımızı 
bilmektir.  
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Türkiye komünist hareketi içerisindeki lider ve teorisyenler, Lenin ve Leninizm karşısında 
doğru bir teorik tutum alamadıkları taktirde zamanla oportünizme düşmelerinin ve çok büyük 
politik sorunlar devrimin yakıcılığı içerisinde gelip çattığı zaman,  burjuvazi karşısında pozisyon 
hatası yapmalarının kaçınılmaz olacağını bilmelidirler. Lenin ve Leninizm karşısındaki yanlış teorik 
tutumun devrimin pratik süreci içerisinde kaçınılmaz  olarak olumsuz sonuçları olacaktır ve o gün 
geldiğinde bu olumsuzluğu giderme ve ortadan kaldırma olanağına kesinlikle sahip 
olamayacaklardır. Çünkü bu uzun bir hazırlık dönemini gerektirir.  
 

Ekim Devrimi'nin, Lenin'in ve Leninizm'in eleştirisi aslında komünist hareket içerisinde 
sürekli güncelliğini koruyan bir sorundur. Çünkü bugünkü komünist ve devrimci hareket 
içerisindeki bir çok olumsuzluğun kaynağını teşkil etmektedir. Kendilerine Lenin ve Bolşevikler'in 
hatalarını temel alan bir çok örgüt ve çevre doğru bir ideolojik ve politik çizgi 
oluşturamamaktadırlar ve bu durum hareketin yanlış yollara sapmasına neden olmaktadır. Ama 
bununla birlikte ilginç bir başka nokta da bu örgüt ve çevrelerin, Lenin'de doğru olanı bile yanlış 
ele almalarıdır.  
 

Örneğin Lenin'in örgüt ve parti teorisi  Marksizme bir katkıdır ancak komünist ve devrimci 
hareket Lenin'de doğru olan bu teoriyi Türkiye devrimci hareketinin pratiğine yanlış 
aktarmaktadır. Bu kitabın "Savaş Komünizmi" ve Bürokratizmin Gelişmesi adlı bölümde bu konuya 
kısaca değindim ve Lenin'deki Profesyonel Devrimciler Örgütü'nün ne anlama geldiğini açık ve 
anlaşılır bir şekilde belirttim.  
 

Lenin hiçbir zaman gizli ve illegal bir partinin temelinin bugünkü devrimci hareketin yapmış 
olduğu gibi, legal politik gazeteler ve kitle örgütlerini çalışmanın merkezine koyarak atılacağını 
belirtmedi. Bu nokta aslında Bolşevizm ile Menşevizm arasındaki temel ayırım noktalarından 
birisidir. Rusya'da Menşevikler bugünkü Türkiye devrimci hareketi gibi örgütleniyorlardı. Yani 
bugün Leninist olduğunu iddia eden örgütler onun doğru teorisini bile kavramada ve ele almada 
yetersizdirler. Bugünkü devrimci hareketin Lenin ve Leninizm karşısındaki durumu şudur:  O'nda 
alınmaması gerekeni alıyorlar ama alınması gerekeni almıyorlar.  
 

Bu kitabın beşinci ve altıncı bölümüne koyduğum başka iki makale de bu kitaptaki mantık 
yapısını desteklemeye dönüktür ve okurun bu kitabın mantık yapısını anlamasına yardımcı olacak 
niteliktedirler. Bunlar Komünizm ve Tarihsel Kapitalizm ile Marksizm ve Ekonomik Anarşizm 
makaleleridir.  
 

Bu kitap komünist ve devrimci hareket içerisinde bir çok örgütü, çevreyi ve kişileri şok 
edebilir. Bu kitapta bu çevreler Lenin'e bir "saldırı" da  bulabilirler. Eğer buradaki eleştiriler Lenin'e 
bir "saldırı" olarak nitelenecekse bu "saldırının" teorik temellerinin çok iyi dokunduğunu 
söyleyebilirim. Burada geliştirdiğim teoriler ve eleştiriler Marx ve Engels'in düşüncelerine dayanır 
ve bundan dolayı "eleştiri gerçekler ile düşeceği çelişkiden korkmaz".  
 

Leninizm’in olumsuzluklarının Türkiye ve dünya komünist hareketinin içerisinde etkisinin 
kırılması ve sınırlandırılması bir kaç kitap çalışması ile olacak bir iş değildir. Ancak Ekim Devrimi 
gibi tarihsel çapı ve derinliği büyük olan bir başka devrimin gelecekte atacağı doğru politik adımlar 
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sonrasındadır ki bu etki uluslararası alanda kırılabilir ve etkisi azaltılabilir. Birgün Leninizm tarihte 
Proudhonculuğun ve Baküninciliğin yanına gönderilecektir ve o düzeyde hatırlanılacaktır.  
 

Bu kitap aslında üç ciltlik bir çalışmanın ilki olarak düşünülmüştür. Birinci cilt yani bu kitap 
Rusya'nın 1917-1922 yılları arasındaki dönemini ele almaktadır. İkinci cilt 1922-1952 yılları arasını 
konu alacaktır. Üçüncü cilt ise 1952-1991 arasını konu almaya çalışacaktır. Umarım son iki cildi 
bitirecek zamanı ve gücü kendimde bulabilirim. Çünkü örgüt çalışmaları ve güncel yaşamın 
sorunları gözönüne alındığında bunun hiç de kolay olmadığını belirtmem gerekiyor.  
 

Bu kitapta başka yazarlardan yaptığım alıntılar sadece konunun mantığını desteklemeye 
ve örneklendirmeye yönelik olmuştur. Olaylara kendi bakış açımı sürekli korumaya özen 
gösterdim ve alıntıları da bu bakış açısını güçlendirmek ve örneklemek için kullandım.  
 

Bu noktada kitabın bir olumsuz yanından sözetmek istiyorum. O da bazı noktaların 
tekrarının okuyucuya bıkkınlık verecek düzeyde olmasıdır Örneğin Bolşeviklerin emperyalizm 
karşısındaki yanlış stratejik mevzilenmeleri sorunu defalarca belirtilmiştir. Bunun nedeni bu 
kitabın yazı dizisinin toparlanmasından oluşmasından kaynaklanır.  
 

Yayın organı geç periyodlar ile yayınlandığından dolayı, diğer bölümleri unutan ya da 
okumayan bir okura sürekli hatırlatmalar yapmak gerekliydi. Dikkatli okunursa her bölümün kendi 
içerisinde ayrı bir bütünlük olduğu görülür ve her bölüm ayrı bir alt-konuyu incelediği için bu alt-
konunun ana fikir ile her ilişkilendirilmesinde bu tekrarın yapılması bazen zorunlu olmaktaydı.  
 

Umarım bu kitap Türkiye devrimci ve komünist hareketi içerisinde doğru bir ideolojik 
çizginin ortaya çıkmasına bir katkı yapar. Birgün daha akıllı insanların çıkacağından ve bu işleri 
daha da ileri götüreceklerinden zerre kadar kuşkum yoktur!  
 

2 Ağustos 2012                
  

K. Erdem 
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BOLŞEVİKLER VE EKİM DEVRİMİ 
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Giriş 
 

Sermayenin uluslararasılaşmasının gelmiş olduğu tarihsel düzey ve Ekim Devrimi 
sonrasında yaşanan tarihsel olaylar,  bir sosyalist devrim anında proletaryanın yabancı sermaye 
karşısındaki stratejik tutumu sorununu ve bu tutumu proletaryanın tarihsel çıkarları 
doğrultusunda doğru belirleme sorununu,  denebilir ki Marksist teorinin en önemli sorunlarından 
birisi durumuna getirmiştir. Bu da kendiliğinden anlaşılır ki,  bu sorun aynı zamanda proletarya 
diktatörlüğü teorisinin çok önemli bir sorununu oluşturur.  
 

Sorunun ne kadar önemli olduğunu,  aşağıda kısaca göstermeye çalışacağız. Çünkü Ekim 
Devrimi’nin yenilgisinin ve Bolşevik Parti (BP) ile Sovyet devletinin yozlaşmasının temel nedenini,  
bu sorunda yani sosyalist devrimin yabancı sermaye karşısında yapmış olduğu stratejik hata ve bu 
hatanın neden olmuş olduğu bir dizi hatalar zinciri oluşturur. Bundan dolayı proletaryanın tarihsel 
çıkarlarını savunduğunu iddia eden bir komünist partisi,  örgüt ya da çevre bu sorun karşısında net 
olmalı ve sağlam ve doğru bir teori ile donanmak zorundadır. Aksi takdirde Bolşevik Parti’nin 
yaşamış olduğu bozgunu yaşaması ve devrime ihanet etmesi kaçınılmazdır.  
 

Aşağıda da kısaca göstermeye çalışacağımız gibi,  BP Sovyet somutunda özellikle de 25 
Ekim 1917’den 1922 yılının sonlarına kadar olan süre içerisinde,  devrimin “ekonomi politikası” 
çerçevesinde bir küçük-burjuva sosyalizmi pratiği sergilemiştir.  
 

Sosyalist devrim 1918 yazından itibaren ama özellikle de Sol Sosyalist-Devrimciler (SD) ile 
ittifakı kopardıktan sonra giderek bürokratlaşmaya başlamış ve 1921 yılına gelindiğinde parti ve 
devletin büyük oranda büroktikleşmesi tamamlanmış,  proletarya,  parti ve devlet içerisinde 
azınlık durumuna gelmiş vede BP proleter sınıf karakterini kaybederek,  tek proletaryanın partisi 
değil,  proletarya ile yarı-proletaryanın ortak partisi durumuna gelmişti.  
 

Yabancı sermaye karşısında yapılan stratejik hata,  proletaryayı istemediği bir politikaya 
sürüklemiş;  Sol SD’ler ile ittifakın kopmasına ve “Savaş Komünizmi”ne götürmüştür ki bu politika 
parti ve devletin bürokratikleşmesini hızlandırmıştır.  
 

Bolşeviklerin küçük-burjuva sosyalizm anlayışı,  Sovyet üretici güçlerinin müthiş bir 
tahribine neden olmuş,  sistematik olarak ekonominin yüksek biçimleri olan para ve kredinin 
tahrip olmasına neden olarak,  trampa sisteminin bunların yerini aldığı ilkel bir ekonomik biçimin 
gelişmesine neden olmuştur. İçsavaş döneminde,  Bolşeviklerin küçük-burjuva sosyalizm anlayışı 
(ki bu politikanın başında Lenin vardır),  paranın birikim aracı,  ödeme aracı ve değişim aracı 
işlevlerini yitirmesine neden olmuştur.  
 

Sovyet yaşamında ekonominin asgari düzeyde canlanması,  Çarlık dönemindeki ekonomik 
biçimlerin asgari düzeyde devlet kapitalizmi altında tekrar düzenlenmesi ve bu temelde NEP’e 
geçilmesi sayesinde olmuştur.  
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Bolşeviklerin bütün bu hatalarının altında hiç kuşkusuz yanlış ve eksik emperyalizm teorisi 
ve Çarlık Rusya’sı ekonomisinin emperyalist dünya ekonomisi içerisindeki tarihsel yerinin 
yeterince bilince çıkarılamaması ve yine aynı şekilde yanlış ve eksik komünizm teorisi yatmaktadır.  
 

Bolşeviklerin 1917 sonu-1922 yılları arasında uygulamaya çalıştıkları küçük-burjuva 
sosyalizm anlayışı aynı zamanda Marx’ın eleştirmiş olduğu Prudhon ve John Gray’ın küçük-burjuva 
anlayışlarının pratik iflasını tarihsel olarak göstermiş olması açısından da ilginçtir. Ama bunun daha 
da ilginç yanı bu yanlış teorilerin küçük-burjuvalar tarafından değil bizzat Marksistler tarafından 
denenmiş olmasıdır. Bu deneyim aynı zamanda belki de tarihin gelmiş gelmiş en pahalı deneyimi 
olma ününe de sahiptir. 1922 yılı sonlarından itibaren giderek ortadan kaldırılan bu küçük-burjuva 
sosyalizm anlayışı,  milyonlarca insanın açlıktan ölmesine,  korkunç bir içsavaş döneminin 
yaşanmasına ama herşeyden önemlisi BP’nin komünist kimliğini kaybederek revizyonist bir 
partiye dönüşmesine neden olmuştur.  
 

Ama Ekim Devrimi,  yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla birlikte de “Proletarya Diktatörlüğü 
Sisteminin Genel Hatları”nın teorik olarak elde edilmesine de büyük katkı yapmıştır. Ekim 
Devrimi’nin tarihsel arka planında,  onun yapamadıklarının devrimci bir eleştiri ile ortaya 
çıkarılması aynı zamanda proletarya diktatörlüğünün yüksek biçimlerinin (örneğin çok partili mi 
tek partili mi bir sistem olduğu,  proletarya diktatörlüğü döneminde sınıflar arasındaki ilişkilerin 
biçimi,  “işçi denetimi” ve “işçi yönetimi”nin nasıl anlaşılması vs. ) ve bu biçimlerin nasıl bir bütün 
olarak içiçe geçtiğinin anlaşılması açısından çok önemlidir. Komün,  tarihsel bir pratik olarak 
proletarya diktatörlüğünün zorunluluğunu gösterirken;  Sovyet deneyimi bu proletarya 
diktatörlüğünün yüksek biçimlerinin nasıl ortaya çıktığını ve neler olduğunu göstermiştir.  
 

Bu yukarıda yazdıklarımızın okuyucuya oldukça paradoksal geldiğinin farkındayız. Eleştiri 
oklarının Lenin’e ve onun başında olduğu partiye çevrildiğinin de farkındayız. Ancak tezlerimizin 
arkasındayız ve aşağıda kısaca bu yukarıda ileri sürdüğümüz fikirlerin doğruluğunu kanıtlamaya ve 
gelecek sosyalist devrimler için evrensel sonuçlar çıkarmaya çalışacağız.  
 

 

1-Çarlık Rusyası’nın Ekonomik Yapısı ve Bolşevik Parti 
 

Ekim Devrimi’nden sonra BP’nin ekonomi politikalarındaki hatasının önemli bir 
bölümünün altında,  Çarlık Rusyası’nın ekonomik yapısının niteliğinin yeterince bilince 
çıkarılmamış olması yatmaktadır. Özellikle de Bolşeviklerin 1897 yılında Çarlık Rusya’sının yapmış 
olduğu ekonomik ve para reformunun karakterini pek fazla anladıkları iddia edilemez. Bu 
reformun karakterinin anlaşılması,  Rusya’nın emperyalist sistem içerisindeki ekonomik yerinin 
anlaşılması noktasında kilit bir öneme sahiptir. Bu noktada Bolşeviklere yapılan eleştiriler hep 
burjuva iktisatçılardan gelmiştir.  
 

Çarlık Rusyası özellikle de XIX. yüzyılın ortalarından itibaren (ama bu döneme kadar 
manüfaktür ekonomisinin belirli bir gelişme düzeyi vardı) devlet önderliğinde bir sanayileşme 
süreci yaşamaya başladı. Bu sanayileşmede devlet,  sanayileşmeye yol göstermekte ve özel 
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kapitalist sektörün gelişmesine ön ayak olmaktaydı. Özellikle de devletin güvenlik kaygısı ve bu 
temelde de ordunun modernizasyonu sorunu,  Çarlık devletini sanayileşmenin geliştirilmesi 
gerektiği sonucuna götürmüştür. Özellikle de Batı Avrupa’da kapitalizmin gelişmesi ve bu temelde 
ordularının modernizasyonu,  Çarlık Rusyası üzerinde bir sanayileşme baskısı yaratmıştır. Aradaki 
tarihsel farkın daha da açılmasını önlemek (ki halihazırda Rusya’nın oldukça bir sanayi gecikmişliği 
sözkonusuydu) amacıyla Çarlık devleti,  sanayileşme sorununu devletin politikasının temeline 
koydu. Özellikle de Alexandre II’nin (1855-1881) hükümdarlığı döneminde devlet sanayileşmenin 
motor gücünü oluşturdu.  
 

Rusya sanayileşmeye demiryollarını geliştirmeyle başladı. İçpazarın gelişmesi ve bu 
temelde tarımsal ürün fazlasının ihraç edimesi ve bu tarımsal fazlalık aracılığıyla döviz elde 
edilerek sanayi için Batı’dan ara mallarının sağlanması yani tarımsal artığın sanayiye aktarılması 
yoluyla bir sanayileşme modeli gerçekleştirilmeye çalışıldı. Ama bu tarımsal artık yine de 
sanayileşme için gerekli kaynak sorununu çözmekten uzaktı. Bu tarımsal artık ile birlikte Çarlık 
Rusya’sı gelişmiş kapitalist devletlerden kredi sağlayarak ve yabancı sermayeyi çekmeye çalışarak 
sanayileşmeye çalışıyordu. Demiryollarının geliştirilmesi aynı zamanda bir savaş durumunda 
ordunun sevkiyatını ve manevra hızının gelişmesine de yardım ediyordu.  
 

1850’lerden 1890’lara kadar olan süreçte Rusya’nın sanayileşmesi bir tür devlet 
önderliğinde ithal ikameci sanayileşmeden başka bir şey değildi. Devlet her ne kadar 
sanayileşmeye Rus özel sektörünün sermaye birikiminin zayıflığından dolayı önderlik ediyorsa da 
özel sektörün gelişmesini ve güçlenmesini giderek de devletin ağırlıkta bulunduğu sektörlerde 
güçlenmesini özendiriyordu. Yani Rus özel sektörü işbirlikçi bir biçimde kamu sektörünün yanında 
güçleniyordu. Böylece Rus sanayisi bir karma ekonomik model (devlet ve özel sektörün) 
çerçevesinde ama emperyalist tekellere bağımlı olarak gelişiyordu.  
 

Çarlık devleti sanayileşme hamlesine başlarken,  Rusya’da serfliğin sanayileşme önündeki 
engellerden birisi olduğu sonucuna vardı. Bu temelde yani sanyileşmenin önünü açmak için 1861 
yılında serfliği resmen ortadan kaldırdı. Serfliğin ortadan kaldırılması kırlardan şehirlere göçü 
geliştirirken ve sanayi için gerekli olan işgücünü sağlarken,  kırladaki çiftliklerin de 
kapitalistleşmesini hızlandırdı.  
 

1870’li yıllara gelindiğinde:  
“Sömürge ülkeler gibi Rusya,  demiryollarını ve büyük sanayiyi dışarıdan akan sermaye ile 
kuruyordu. Ulusal emek üretkenliği zayıf ve teknisyen eksikliği çok canlı bir biçimde hissediliyordu. 
Ülke sermaye ve bilgi kıtlığı çekiyordu. Ulusal gelir en aşağılardaydı. Bütün bu ekonomik çizgiler 
sömürge bir ülkenin karakteristikleridir. ” 2 
 

Bu sanayileşme dönemi boyunca Çarlık devleti bütçe açıklarını ve olağanüstü harcamaları 
(savaş gibi) finanse etmek için kağıt para emisyonuna yani enflasyona başvuruyordu. Bunu da 
rublenin konvertibilitesini askıya alarak yapıyordu. Kırım Savaşı (1854-1856) döneminde 

                                                 
2 Serge N. Prokopoviç, L’Histoire Economique de L’URSS, s. 258, Au Portulan Chez Flammarion 1952 
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yayınlanan bir kararname ile rublenin konvertibilitesi askıya alındı ve bu süreç 1897 yılındaki para 
reformuna kadar sürdü.  
 

1890’lara gelindiğinde kırılgan ve rekabet düzeyi zayıf olan Rus ekonomisi ama özellikle de 
Rus işbirlikçi sanayi burjuvazisi ekonomik krizler ile sarsılmaya başladı. Bir çok kapitalist işletme 
iflasın eşiğine geldi ve yine bir çoğu iflas etti. Bu dalga zaten 1905 devrimine götürdü. Sanayinin 
bu kötüleşen durumu aynı zamanda kırlarda ekonomik yaşamın kötüleşmesini de beraberinde 
getiriyordu. Çünkü Rus sanayisi ülke ekonomisinin ağırlık merkezi durumuna gelmişti ve ülkenin 
bütün ekonomik ayaşamı onun ağırlık merkezinde kendisini varediyordu ve ona bağımlı duruma 
gelmişti. Sanayinin kapasitesinin düşmesi Rus ekonomik yaşamını felç ediyordu ve toplumu bir 
gerilim ortamına sürüklüyordu.  
 

Sanayinin canlandırılması aracılığıyla Rus ekonomik yaşamının bir bütün olarak tekrar tesis 
edilmesi sorunu,  acil bir şekilde kendisini dayattı. Ama sanayinin sorununun çözülmesi onun 
sermaye sorununu çözmekten geçiyordu. Bu da zaten bağımlı olan Rus işbirlikçi sanayi 
sermayesinin,  emperyalist sermaye ile giderek daha da “bütünleşmesini” ya da onun ile içiçe 
geçmesini zorunlu kılıyordu. Rus işbirlikçi sanayi burjuvazisi sermaye sorununu ancak emperyalist 
sermayeyi Rusya’ya çekmek ile çözebilirdi.  
 
“XIX. yüzyılın sonunda,  Maliye Bakanı Witte,  yabancı sermayeye aynı şekilde yabancı 
mühendislere ve işletme şeflerine çağrı yaparak,  Rusya’nın güneyinde,  bir maden kömürü 
endüstrisi ve metalürji endüstrisi kurarak Rus ulusal ekonomisinin geleneksel görünüşünü 
değiştiren ilk jesti gerçekleştirdi.  
Bu ilerlemelere rağmen,  XX. Yüzyılın başlarında büyük sanayinin durumu memnunluk verici 
olmaktan çok uzaktı. Sermaye,  kalifiye işçi,  teknisyen,  mühendis eksikliği çekiyordu. ”3 
 

1897 yılındaki ekonomik ve para reformu yoluyla Witte,  yabancı sermayeyi Rusya’ya 
çekmek için ve devlete gerekli olan dış krediyi sağlamak için vede büyük ekonomik projeleri 
gerçekleştirmek için Rublenin altın-ölçeğe endekslenmesini şart görüyordu. Ama bununla birlikte 
de Rusya’da bir çok ekonomik çevrenin eleştirilerini ve memnunniyetsizliğini de üzerine 
çekiyordu:  Rus rublesinin sürekli değer kaybetmesinden dolayı tarım metalarını ihraç etmede 
rekabet güçlerinin kaybolmasından korkan ve endişe duyan kapitalist tarım işletmeleri,  orta ve 
küçük işletmeler,  Ruble’nin gümüşe endeksli olmasından çıkar sağlayan mali çevreler vs.  
 

1893 yılında devlet serbest gümüş para basımını askıya aldı. Çünkü Avrupa’da bir çok ülke 
(Almanya,  İskandinav ülkeleri,  Hollanda vs) 1870’li yıllardan itibaren paralarını gümüşe 
endekslemekten vazgeçti. Bunun sonucunda gümüşün fiyatı hızla düşmeye başladı. Rusya’ya 
dışarıdan gümüş ihraç edenler,  serbest para rejimi sayesinde,  düşük kurlu gümüşün büyük 
oranda Rusya’ya girişine ve meta pazarında satılmasından ziyade paraya çevrilerek dolaşıma 
girmesine neden olabilirlerdi. Böylece 1893 yılına gelirken devlet serbest para basımını askıya aldı. 
Bundan böyle devlet para basmada tek yetkiliydi ve tekel konumundaydı.  
 

                                                 
3 a. g. e. s. 258-259 
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1897 yılındaki para reformundan önce,  devlet 8 Mayıs 1895 yılında bir kararname ile 
devlet alacaklarının altınla ödenmesini kabul etti. Bu temelde altın ile ruble arasındaki değişim 
kurunu belirledi.  
 

Rus sanayisinin sermaye sorununun çözülmesi yabancı sermayenin yoğun olarak Rusya’ya 
çekilmesinde yattığı için,  Rusya’nın bu sermayeyi çekebilmesi için bir dizi ekonomik reform 
yapması zorunluydu. Herşeyden önce rubleyi altına endeksleyip ve istikrarlı hale getirmesi 
gerekiyordu. Yabancı sermayeye güven vermek için altın ve döviz rezervlerini belirli bir düzeye 
getirmesi zorunluydu.  
 

1897 para reformu devletin para basımını ortadan kaldırıyor,  sadece para dolaşımının 
ihtiyaçları ölçüsünde bir para basımına izin veriyordu. Bununla birlikte,  para basımı yapıldığı 
durumlarda,  en azından basılan paranın yarısının altın stoku olarak karşılığını kasada tutma 
zorunluluğunu şart koşuyordu.  
 

1913 yılına gelindiğinde Rusya’nın altın rezervleri 1241 tondu. Yine bu dönemde gelişmiş 
kapitalist ülkelerin altın rezervleri şu durumdaydı: Fransa 952 ton;  ABD 277 ton;  İngiltere 267 
ton;  Kanada 64 tondu.  
 

Yine 1913 yılında Rusya’nın altın rezervlerinin düzeyi,  onun yabancı sermayeye olan 
borcunun % 58’ini kapatır düzeydeydi ki yabancı sermayenin Rusya’ya çekilmesinde önemli bir 
güven unsuruydu. Aynı durum Fransa için % 50 ve İngiltere için % 42’ydi. Elbette bu son iki ülke 
güçlü emperyalist ekonomilere sahip olduğu için altın rezervlerinde düşüş o kadar büyük bir sorun 
teşkil etmiyordu.  
 

Rusya’nın dış borcu 1914 yılında 5500-6000 milyon rubleydi. Ama buna karşılık devlet ve 
özel sektörün tasarruf sandıklarında 1900-1914 arası birikim,  679,  9 milyon rubleden 1704 milyon 
rubleye çıkmıştı. Yine banka depolarında 1908-1914 arası birikim,  1519 milyon rubleden 3646 
milyon rubleye yükselmişti. Rus özel sektörünün taşınır serveti,  1904-1913 arası 11 300 milyon 
rubleden 19 000 milyon rubleye yükselmişti.  
 

Özel sektörde böyle bir sermaye birikiminin,  yabancı sermayenin doğrudan ve Ortak-
Girişim biçimindeki yatırımlarının sonucu olduğu (zaten 1897 para reformu bunu öngörüyordu) 
çok açıktır. Rus sanayisi işbirlikçi ve bağımlı bir karaktere sahipti. Rusya’nın sanayileşmesi işbirlikçi 
(ister kamu biçiminde isterse de özel sektör biçiminde olsun farketmez) bir sanayi burjuvazisi 
aracılığıyla gerçekleşiyordu.  
 
“Devrimden önce Rusya’nın sanayisinin büyük bir kısmı yabancı sermaye işbirliğiyle yaratılmıştı. 
Birinci dünya savaşı sırasında,  önemli sermaye savunma için çalışan sanayi kollarına yatırılmıştı;  
ama sivil halkın normal tüketimi için çalışan bütün diğer dallarda,  yalnızca yeni sermaye 
yatırılmamakla kalınmamıştı,  ama aşınmayı yerine koymak için zorunlu düzeltme çalışmaları da 
yapılmamıştı. ”4 

                                                 
4 Prokopoviç, a. g. e. s. 273-274 
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Savaşın ufukta görünmesiyle birlikte,  Çarlık devleti varolan sistemde değişikliğe gitmek 

zorunda kaldı. Devletin savaş masraflarını karşılaması için gerekli birikimi yoktu. Bunun üzerine 27 
Temmuz 1914 tarihli bir kararname ile imparatorluk bankası altın karşılığında para basımını 
durdurdu. Savaş gereksinimlerini karşılamak için altın karşılığı olmayan 1,  5 milyar rublelik bir para 
basımına izin verdi.  
 

Savaşın başlamasından,  1917 yılının ilk dokuz ayına kadar olan süre içerisinde basılan 
kağıt-para hacmi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:  

 
Tablo-1: 1914-1917 Arası Kağıt Para Emisyonu 

 
 
 
 

 
Toplam emisyon 

Savaş öncesi ruble olarak 
basılmış banknotların 

değeri 

1914, 6 ay 1. 316, 2 1. 303, 2 

1915 2. 721, 5 2. 093, 5 

1916 3. 595, 4 1. 718, 1 

1917,  9 ay 10. 313, 9 1. 986, 8 

Toplam 17. 947, 0 7. 101, 65 

 
 
 
“Böylece banka banknotlarının emisyonu,  savaş harcamalarının yüzde kırkını karşılayan 7 milyar 
altın-rubleden fazlasını sağladı. ”6 
 

Bu noktada çok önemli bir sorunu ele almakta ve çözmekte yarar vardır. Aksi taktirde bazı 
noktaların anlaşılması imkansızdır. Bu sorun Rus işbirlikçi sermayesinin gelişme biçimleri 
sorunudur.  
 

Genel olarak sermaye nasıl çeşitli katmanlar biçiminde gelişirse aynı şekilde bu gelişim 
onun alt-biçimleri açısından da aynıdır. Rus işbirlikçi sermayesi üretici güçlerin gelişme derecesine 
bağlı olarak,  küçük,  orta ve büyük katmanlar biçiminde gelişiyordu. Her katman bir diğerinden 
sermayenin organik bileşimi ve üretkenlik düzeyi bakımından daha gelişkin bir yapıya sahipti. Bu 
eğilim aynı zamanda,  tekelci sermayenin gelişiminin Rusya’ya yansımasından başka bir şey 
değildi. Emperyalist sermayenin kendi içerisindeki katmanlar biçiminde gelişimi,  Rusya ve benzeri 
ülkelerdeki işbirlikçi sermayenin gelişiminin nedenini oluşturmaktaydı. Rusya’daki işbirlikçi sanayi 
sermayesinin bir katmanının diğeri içerisinden çıkışı,  gelişimi ve güçlenişi,  emperyalist 
sermayenin dünya çapında yoğunlaşmasının ve merkezileşmesinin bir sonucuydu.  
 

                                                 
5 Kaynak: Prokopoviç, s. 525 
6 age, s. 525 
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Bu süreç oldukça karmaşık bir biçimde gelişir. Her ne kadar bu üç ekonomik katman temel 
bir eğilimi temsil etseler de,  ekonomik yaşamın canlı yapısı içerisinde,  birinin diğerine dönüşme 
eğilimi içerisinde olduğu,  oldukça yoğun ara ekonomik biçimler de sözkonusudur. Ama bu ara 
ekonomik biçimler şu ya da bu şekilde bir katmanın temel eğilimine bağlı olduğu için kendisini bu 
üç katmandan birisi içerisinde mutlaka ifade eder.  
 

Rus işbirlikçi sanayi sermayesinin bu üç biçiminin ideolojik ve politik eğilimleri,  Rus politik 
yaşamı içerisinde kendilerini varetmişlerdir. Çarlık Rusyası’nın politik yapısının ayrıntılı bir 
araştırılması bunu açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu noktada dünya komünist hareketinin çok 
az şey yaptığı ortadadır. Gelecekte bu noktada hiç kuşkusuz dünya komünistlerinin daha ayrıntılı 
çalışmaları olacaktır.  
 

Lenin ve Bolşevikler’in daha fazla Marksist bir devrimci eleştiriye tabi tutulmaları,  dünya 
komünistlerini kaçınılmaz bir şekilde Çarlık Rusyası ile ilgili ayrıntılı çalışmalara itecektir.  
 

Bu noktada ben,  Rus işbirlikçi sermayesinin gelişiminin biçimlerini genel hatlarıyla 
belirtebilirim. Onun çok kesin ve ayrıntılı bir belirlenimini verecek durumda değilim. Ancak teorik 
ilkelere göre de bunun böyle yani aşağıda kısaca açıklayacağımız gibi olması gerekir.  
 

Rusya’da sanayileşmenin kökenleri 1830’lu ve 1840’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Özellikle 
de ordunun ihtiyaçları doğrultusunda manüfaktür sanayinin egemen olduğu bir sanayileşme 
1850’li yıllara kadar gelişme göstermiştir. Devletin sanayileşme içerisindeki ağırlığı 1860’lı yılların 
sonuna kadar devam etmiştir. Bu 1860’lı yıllara kadar devlet sermayesi biçiminde bir işbirlikçi 
sermayenin gelişimi sözkosudur ki bu işbirlikçi sermayenin küçük katmanını oluşturur.  
 

1860’lı yılların sonlarından 1897’li yıllara kadar ise Rus işbirlikçi özel sektörünün gelişimi ve 
giderek ağırlığının artması sözkonusudur. Bu sermaye gerek organik bileşimi açısından gerekse de 
üretkenlik açısından kendisinden önceki biçimden daha üstündür. Bundan dolayı bu katman Rus 
işbirlikçi sanayi sermayesinin orta katmanını oluşturur. Aynı zamanda bu dönem Rusya’da devlet 
ve özel sektörün bir tür karma ekonomi oluşturduğu bir dönemdir.  
 

Rus işbirlikçi sanayi sermayesinin büyük katmanının gelişip ve güçlenmesi,  1897 yılındaki 
ekonomik ve para reformundan sonra gerçekleşir. Bu reform,  aynı zamanda diğer iki katmanın 
(küçük ve orta) yanında çok cılız bir şekilde varolan bu katmanın tarihsel gelişiminin önünü açar. 
Bu katman,  emperyalist sermaye ile daha fazla içiçe geçer ama bununla birlikte de emperyalist 
sermayeye daha fazla bağımlı olarak gelişir. Bu katmanın gelişimine ön ayak olduğu üretici 
güçlerin aşılması ve onun tarihsel doğasının değiştirilmesi ancak 1928 yılındaki birinci beş yıllık 
plan döneminde olur. Birinci beş yıllık plan,  aynı zamanda Rus sanayisindeki temel ekonomik 
örgütlenme biçimi olan ve tarihsel olarak “Rus işbirlikçi sermayesi”nin ürünü olan “işbirlikçi tekeli” 
(çünkü bu ekonomik biçim Bolşevikler’e Çarlık dönemindeki burjuvaziden kaldı,  gökten zembille 
düşmedi! ),  Uluslararası tekelin küçük katmanına çevirdi. Burada bu tekelin gelişiminin 
emperyalist ülkelerdeki uluslararası tekelin gelişiminden farkı,  bunun gelişimine,  yeni  küçük-
burjuvazinin ön ayak olması ve bürokrasi aracılığıyla gerçekleştirilmesidir. Kısacası ekonominin 



 19 

tarihsel gelişiminin temel eğilimi aynı kalmıştır. Sadece bu gelişimin biçimi politik alt-üst oluştan 
dolayı değişikliğe uğramıştır.  
 

Nasıl Çarlık Rusyası döneminde işbirlikçi sanayi burjuvazisinin küçük katmanının gelişimi 
devlet önderliğinde ve onun bürokrasisi aracılığıyla olmuşsa,  SSCB döneminde de Uluslararası 
Tekelin gelişmesi bürokrasi aracılığıyla olmuştur. Birinci beş yıllık dönem aynı zamanda SSCB’deki 
zayıf ve geri ulusların sömürgeleştirilmesi ve onlar içerisinde işbirlikçi bir katmanının parti ve 
devlet yönetimi aracılığıyla yaratılması dönemidir.  
 

Burada önemle üzerinde durulması gereken nokta,  Çarlık Rusyası’nın Ekim Devrimi’ne ve 
ondan sonraki politik yönetime bırakmış olduğu ekonomik temel ve onun uluslararası emperyalist 
sistem ile kurmuş olduğu karmaşık yapının kavranması sorunudur. Rus ekonomisi emperyalist 
ekonomi ile içiçe geçmiş ve bu temelde oluşmuş bir dengenin ürünüydü. İşte Lenin ve Bolşevikler 
bu noktayı yeterince anlamamışlardı ve bu noktadaki eksiklikleri ve hataları,  onların feci hatalar 
yapmalarına neden oldu.  
 

Lenin ve Bolşevikler’in bir başka hatası da,  Çarlık devletini sürekli olarak feodal toprak 
ağalarının temsilcisi olarak görmeleridir. Yukarıda da kısaca gördüğümüz gibi Çarlık devleti 
sanayileşmenin gelişmesine ön ayak olmuş ve bu temelde bir çok ekonomik reform yapmıştır. 
Şayet Çarlık devleti tek feodal toprak ağalarının temsilcisi olsaydı hem bu ekonomik reformları 
yapamaz ve sanayileşmeye önderlik edemez hem de 1917’ye kadar çoktan devrilmiş olması 
gerekirdi.  
 

Halbuki Çarlık devleti,  Avrupa’da bir çok krallığın (İngiltere,  Almanya,  Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu,  Hollanda vs. ) geçirmiş olduğu evrimin aynısını geçiriyordu. Ama daha 
başka koşullarda ve onlara oranla daha geriden gelerek.  
 

Kısacası Çarlık devleti hareketli bir yapıya sahipti ve kendisini sürekli olarak reformlar 
yoluyla Rus toplumunun ekonomik içeriğinin gelişimine uyduruyordu. Çarlık devleti ve onun 
başında olan Nicolas II feodal bir devleti değil baştan aşağı burjuva bir devleti temsil ediyordu.  
 
 

2-Ekim Devrimi ve Lenin ve Bolşevikler’in Küçük-Burjuva 
Sosyalizmi 

 
Ekim Devrimi’nden sonra Bolşevikler’in sergilemiş oldukları tarihsel pratik bir küçük-

burjuva sosyalizmine denk düşüyordu. İçsavaş süresince umutsuz bir şekilde Rus ekonomisinin 
tarihsel doğasına aykırı bir çok önlemi uygulamaya soktular. Ama her seferinde nesnel gerçekliğin 
duvarına çarptılar. İçsavaş dönemi boyunca sergilenen pratik diyalektik olmaktan ziyade,  Lenin’in 
1908 yılında şiddetle eleştirmiş olduğu “Ampiryokritisizm”di. Özellikle deneme-yanılma üzerine 
oturan bu politik anlayış,  olayların tarihsel çerçevesinin ve özünün doğru kavranılmamasının 
sonucuydu. Aslında tek Bolşeviklere özgü bir durum değildi. O zaman ki komünist hareketin 
tamamı (her ne kadar bir çoğu iktidara gelemesler de ) aşağı-yukarı Bolşevikler gibi düşünüyordu.  
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Belki de Bolşevik deneyim,  dünya ve evrensel komünist hareketin geçmek zorunda olduğu 

aşamalardan birisidir. Çünkü ancak onun partiği ve yanlışları aracılığıyla doğru teorik ve politik 
anlayış geliştirilecektir.  
 

O zaman ki komünist hareketin temel teorik sorunu,  kapitalizmin tarihsel çerçevesinin 
bilince çıkarılması ve bu temelde doğru komünist toplum anlayışının geliştirilmesi sorunuydu. 
Birincisine verilecek yanlış ya da eksik cevaplar kaçınılmaz olarak ikincisinin eksik ya da yanlış 
anlaşılmasına götürecekti ki zaten öyle oldu.  
 

Bu durumu ilk farkeden Lenin oldu:  
“ Ve ‘bizim’ sosyalizme doğrudan geçiş sorunumuzu başarıyla çözebilmemiz için,  kapitalizm öncesi 
ilişkilerden sosyalizme geçiş için hangi ara yolların,  yöntemlerin,  vasıtaların ve araçların gerekli 
olduğunu anlamalıyız. Bütün sorun budur. ” 7 

 
Gerçekten de bütün sorun Lenin’in belirttiği gibi kapitalizmin hangi biçim ya da biçimlerinin 

sosyalizme götürdüğü sorunuydu. İşte Lenin ve Bolşevikler bu sorunu çözemediler ve bundan 
dolayı da kaçınılmaz olarak yanlış politikalara sürüklendiler. Ama belki de kapitalizmin o zaman ki 
tarihsel düzeyinden dolayı bunu o zamanlar çözemezlerdi de. Çünkü kapitalizmin bağrında 
sosyalizmin somut biçimleini kavramlaştıracak temel eğilimler bugünkü gibi tam çiçek 
açmamışlardı. Yine de bu nokta elbette ki tartışmaya açıktır.  
 

Lenin ve Bolşevikler Ekim Devrimi’nden hemen sonra Rusya’da sosyalist (komünist) 
üretime hemen geçebileceklerini sanıyorlardı. Onlara göre büyük ölçekli sanayinin 
kamulaştırılması bunun için yeterliyi. Bolşeviklere göre Rusya sosyalist üretime geçebilirdi ama 
eğer dünya devrimi daha doğrusu emperyalist bir ülkede bir sosyalist devrim gerçekleşmezse bu 
sosyalist üretimi devam ettiremezlerdi. Elbette ki bütün bunlar yanlıştı. Bırakınız o zaman ki 
Rusya’nın,  emperyalist ülkelerin dahi sosyalist üretimi gerçekleştirmeye olanakları yoktu. Bugün 
dahi bu olanaksızdır. Bunun için üretici güçlerin daha da gelişmesi gerekir.  
 

Lenin 1921 yılı sonlarında,  NEP’e geçmenin zorunluluğunu belirtirken,  Bolşevikler’in 
devrimden hemen sonra komünist üretimi örgütlemeye geçmesinin bir hata olduğunu ve bu 
noktada hata yaptıklarını belirterek özeleştiri vermiştir:  
“. . . doğrudan komünist üretim ve paylaşıma geçişi gerçekleştirme hatasını işledik. Köylülerin 
zoralım temelinde bize gerekli miktarda tahılı teslim etmeleri ve bizim bunları fabrika ve tesislere 
dağıtmamız ve böylece komünist bir üretime ve paylaşıma varmamız kararını aldık.  

Kendimize önceden tam da böyle kesin ve açık bir plan çizdiğimizi söyleyemem,  fakat 
aşağı-yukarı böyle davrandık. Bu ne yazık ki bir olgudur. Ne yazık ki diyorum çünkü çok uzun 
olmayan bir deneyim bizi,  kapitalizmden sosyalizme geçiş hakkında daha önce yazdıklarımızla,  
sosyalist bir muhasebe ve denetim dönemi olmadan,  komünizmin alt basamağına bile 

                                                 
7 Lenin, İşçi sınıfı ve Köylülük, s. 324, Sol Yayınları 
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ulaşılamayacağı anlayışını savunurken yazdıklarımızla çelişen bu konstrüksiyonun yanlışlığı 
inancına vardırdı. ” 8 
 

Lenin ve Bolşevikler,  bir çok hatalarına rağmen,  politik iktidarın ele geçirilmesi noktasında 
teorik olarak donanımlıydılar. İktidar mücadelesi verirken,  hangi sınıflara karşı nasıl bir taktik 
izleyeceklerini az çok biliyorlardı. Ama aynı şeyi iktidarın ele geçirilmesinden sonra  söylemek 
mümkün değil. İktidar savaşımı verdiklerinde Lenin ve Bolşevikler daha çok “plan olarak taktiği” 
ön plana çıkarırlarken,  iktidarı ele geçirdikten sonra pratikleri daha çok “süreç olarak taktik” 
düzeyine geriledi. Bunun nedeni de hareketin yeni tarihsel düzeyinin karmaşık durumuna 
kendilerini uyduramamalarıydı.  
 

İktidarın ele geçirilmesinden sonra Lenin ve BP’nin pratiği,  plan ve programı olan ne 
yapacağı noktasında kafası oldukça açık olan bir pratik görünümünden çok,  tam olarak ne 
yaptığını bilmeyen,  deneme-yanılma yoluyla ilerlemeye çalışan ve devrim sonrası devrimci 
görevlere hazırlıksız yakalanmış olan bir pratik görünümüne sahipti. Lenin Ekim Devrimi’nden 
sonra karanlıkta el yordamıyla ilerlediklerini,  bu eseri nasıl sonuçlandıracaklarını tam olarak 
bilmediklerini ama ellerinden geldiği kadar bu eseri korumaya çalıştıklarını açıkça belirtmiştir:  

 
“Sanayide işçi denetimi üzerine ilk kararname ve kararlarımızın ne kadar çaresiz,  kendiliğinden ve 
tesadüfi olduğunu anımsamak yeter. Bu bize kolay yapılabilir görünüyordu. Pratikte bu inşaanın 
gerekliliğini kanıtladı,  fakat nasıl inşaa edileceği sorusunu tümüyle yanıtsız bıraktık. (. . . ) 
 
“(. . . ) Başlangıçta bunlara tamamen soyut baktık,  propaganda yapan,  ama meselenin nasıl ele 
alınacağını hiç bilmeyen devrimciler gibi. Bu esere nasıl sonuçlandıracağımızı bilmeden 
başladığımız için,  birçokları bizi elbette mahkum etti ve tüm sosyalistler ve Sosyal-Demokratlar 
hala mahkum ediyorlar. Fakat bu ölülerin yaptığı gülünç bir suçlamadır. Dev bir devrime başlayıp 
nasıl sonuçlandırılacağını önceden bilmek mümkün müydü?  Bu bilgi kitaplardan elde edilebilir 
mi?  Hayır. Kararımız sadece kitlelerin deneyiminden kaynaklanabilirdi. Ve ben,  inanılmaz 
zorluklar altında,  o zamana dek yarısını bilmediğimiz sorunun çözümüne girişmiş olmamızı,  
proleter kitleleri bağımsız çalışmaya çekmiş olmamızı,  sanayi işletmelerinin ulusallaştırılmasını 
sağlamış olmamızı vs. kazanımımız olarak görüyorum” (abç)9 
 

Lenin ve BP’de,  iktidar döneminde,  ilginç bir şekilde bir tür “işçi sınıfının kendiliğindenci 
eğilimine” kapılma gibi bir eğilim de ortaya çıktı. İktidar döneminin sorunları noktasında net bir 
yaklaşıma sahip olmamaları ve yalpalamaları,  onları işçi sınıfının kendiliğindenci eğilimlerine 
zaman zaman bel bağlamaya ve ondan medet ummaya götürdü. Örneğin kamulaştırma 
sorununda bu kendisini çok açık bir şekilde göstermiştir. Kamulaştırmalar planlı olmaktan ziyade 
rastgele yapıldı. Çoğu zaman işletme yöneticileri ile işçiler arasındaki sürtüşmeler,  çatışmalar,  
devlet organlarının haberi olmadan işçiler tarafından kendiliğinden bir kamulaştırma ile 
sonuçlanıyordu.  
 

                                                 
8 Lenin, Seçme Eserler, cilt 9, s. 285-286, İnter Yayınları) 
9 Lenin, Seçme Eserler, cilt-8, s. 50 
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Lenin az yukarıdaki alıntıda,  bazı bilgilerin kitaplarda olmadığını,  onun için bazen kitlelerin 

deneyimine başvurmak gerektiğini belirtirken hatalıdır. Hiç kuşkusuz bütün sorunların çözümü 
kitaplarda yoktur ancak kitaplardan da öğrenilecek şeyin azamisi öğrenilmelidir. Bolşevikler 
öğrenilmesi gerekenlerin asgarisini belli noktalarda kitaplarda öğrenmemişlerdi. Örneğin 
devrimden sonra “para politikası” noktasında ve Rusya’nın emperyalist ekonomi ile ilişkilerinin 
doğası noktasında kitaplarda çok az şey öğrenmişlerdi.  
 

Lenin ve BP’nin devrime bazı noktalarda teorik olarak hazırlıksız yakalandıklarını 
belirttikten sonra,  içsavaş döneminde nasıl farkında olmadan küçük-burjuva bir sosyalizm 
anlayışına savrulduklarını açıklamaya sıra geldi.  
 

Bu noktada yapılacak ilk soyutlama şu:  Rus toplumu ekonomik olarak tarihsel açıdan 
sosyalist (komünist) üretim ilişkileri için uygun olmadığı halde yani burjuva üretim ve bölüşümün 
tarihsel temelinin tarihsel olarak ortadan kaldırılma olanağı yokken,  Lenin ve BP,  ona,  dışarıdan 
yapay olarak onun tarihsel doğasına aykırı politikalar uygulamaya çalışıyorlardı.  
 

Tamamen burjuva bir tarihsel temele sahip olan bir toplumu yani üretimin burjuva bir 
biçimde (kamulaştırılmış işletmeler de buna dahil) yapıldığı bir toplumda,  onlar,  sosyalist 
bölüşüm ilkesini uygulamaya çalışıyorlardı. Halbuki Rus ekonomisindeki üretim yapısı,  sosyalist 
bölüşüme izin vermiyordu. Ama onlar bunu bir türlü anlayamıyorlardı. Toplumsal ürünler meta 
biçiminde üretiliyordu ama paylaşımını sosyalist bir biçimde yapmaya çalışıyorlardı. Yani meta 
olarak üretilen ürün meta olarak değişilmiyordu. Bu haliyle pratikleri,  farkından olmadan Prudhon 
ve John Gray’in küçük-burjuva sosyalizm anlayışını yansıtıyordu. Marx’ın da belirttiği gibi böyle bir 
pratiğin eleştirisini iflas yapar ve yapmıştır da.  
 

1921 yılının başlarında yayınlanan bir kararname ile para,  değer birimi olmaktan 
çıkarılarak yerine işgücü birimi geçirilmiştir. Bu yöndeki çalışmaların ise 15 Nisan 1921 yılına kadar 
bitirilmesi öngörülmüştür:  

 
“Kararname,  projeleri ve bunların hazırlamış olduğu paranın yeni statüsü,  para birimini,  devlet 
ekonomisinin hesap birimi gibi,  yeni bir değer birimi ile,  işgücü ile değiştirmektedir. Bu birimin 
hesabı için,  normal yoğunluktaki bir gün kabul edilmiştir. ” 10 
 

Bu kararname Lenin ve BP’li yöneticilerin kafalarının ne kadar karışık olduğunu gösterir. 
Rus ekonomisinde paranın ortadan kaldırılarak yerine ölçü birimi yani fiyatlar ölçeği olarak 
işgücünün ( belirli bir emek-zamanı olarak) geçirilmesi tek kelimeyle felaketten başka bir şey 
değildi. Normal bir işçinin işgünü de ölçü birimi işlevi görecekti. Yani bu işgününün üretkenliğine 
göre (ki niceğili devletçe saptanacaktı) her metanın fiyatı saptanacaktı. Marx “Ekonomi Politiğin 
Eleştirisine Katkı” da bu tür anlayışaları şiddetle eleştirmiştir. Okuyucunun affına sığınarak 
Marx’tan uzun alıntılar yapacağım:  

 

                                                 
10 Maliye Komiserliğinin bir yayını, aktaran, S. N. Prokopoviç, a. g. e. s. 537. 
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“Paranın doğrudan doğruya ölçü birimi olarak emek-zamanı teorisi,  sistematik bir tarzda,  ilk defa 
John Gray tarafından geliştirilmiştir. O,  şubeleriyle çalışan bir ulusal merkez bankası eliyle,  çeşitli 
metaların üretimi için gerekli emek-zamanını saptatıyor. Metaın karşılığı olarak üretici,  o metaın 
değerini belirten resmi bir belge,  yani metaın içerdiği şu kadar emek-zamanına karşılık bir makbuz 
alıyor ve bu bir haftalık işe,  bir günlük işe,  bir saatlik işe,  vb. tekabül eden banknotlar,  bankanın 
ambarlarında depo edilmiş olan her türlü metaların eşdeğeri olarak bono görevini yerine getiriyor. 
Temel ilke budur. . .  
(. . . ) Ama metalar,  ancak ne iseler o nitelikleriyle birbirleriyle ilişki kurarlar. Metalar,  doğrudan 
doğruya,  tecrit edilmiş bağımsız özel çalışmanın ürünleridir ve bunlar,  özel değişim süreci içinde 
elden ele geçerek,  genel toplumsal emek olarak kendi kendilerini doğrulamalıdırlar,  başka bir 
deyişle,  meta üretimi temeli üzerinde emek,  ancak bireysel emeklerin evrensel olarak elden ele 
geçişiyle toplumsal emek olur. Ama metaların içerdiği emek-zamanını doğrudan doğruya 
toplumsal saymakla,  Gray,  bunu,  kollektif emek-zamanı olarak ya da birbirleriyle doğrudan 
doğruya ortaklık durumunda olan bireylerin emek-zamanı olarak kabul etmektedir. O zaman altın 
ya da gümüş özgül bir meta,  genel emeğin ifadesi olarak öteki metalarla kıyaslanamazdı,  
değişim-değeri fiyat olmazdı,  ama kullanım-değeri de değişim-değerine dönüşmezdi,  ürün meta 
olmazdı ve böylelikle burjuva üretimin bizzat temeli ortadan kaldırılmış olurdu. Ama Gray’ın 
düşüncesi hiç de bu değildir. Ona göre,  ürünler meta olarak imal edilmelidir,  ama meta olarak 
değişilmemelidir.  
(. . . ) Metaın doğrudan doğruya para olduğunu,  ya da metaın içerdiği bireyin özel emeğinin 
doğrudan doğruya toplumsal emek olduğunu iddia eden dogmanın doğru olabilmesi için,  elbette 
ki,  bir bankanın buna inanması ve işlemlerini buna uydurması yetmez. Tam tersine,  bu gibi 
durumlarda,  pratik olarak eleştiren,  iflastır. Gray’ın yapıtında gizli kalan ve bizzat kendisinin 
göremediği şey,  emek-paranın kulağa iktisat terimi gibi gelen içi kof bir sözcük olduğu ve bunun 
da,  paradan kurtulmak ve şöyle bir iyi niyetli arzuyu ifade ettiğidir:  paradan kurtulmak,  ve 
parayla birlikte değişim-değerinden kurtulmak,  ve değişim-değeri ile birlikte metadan kurtulmak,  
Gray’dan önce yazmış olsunlar,  Gray’dan sonra yazmış olsunlar,  bazı İngiliz sosyalistleri,  bunu 
lafı dolandırmadan ilan etmişlerdir. Ama,  parayı kötülemenin ve metaı da göklere çıkarmanın 
sosyalizmin özünü teşkil ettiğini,  büyük bir ciddiyetle iddia etmek ve böylelikle sosyalizmi,  meta 
ile para arasındaki zorunlu ilişki gibi ilkel bir bilgiden yoksun kalmaya mahkum etmek,  Bay 
Proudhon’a ve onun okuluna düşecekti. ” 11 

 
İşte Lenin ve Bolşevikler farkında olmadan Marx’ın eleştirmiş olduğu hatayı yapıyorlardı. 

Onların çıkış noktası,  kamulaştırılmış işletmenin sosyalist üretim için yeterli olduğu ilkesine 
dayanıyordu. Ama bu işletmenin sosyalist bir üretim için ne kadar yeterli olup olmadığını 
sorgulamıyorlardı.  

 
Bolşevikler’in Rus toplumunun yönetimini ellerine aldıkları andan itibaren,  Rus 

ekonomisinin durumu gözle görülür bir şekilde bozulmaya başladı. Kamulaştırmalar ve 
emperyalist sermayeye olan borçların iptal edilmesi sonucunda Rus ekonomisi anında felç oldu. 
Çarlık Rusyası döneminde oluşmuş olan ekonomik yapının bütün gerçekliği açığa çıkmaya başladı. 

                                                 
11 K. Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, s. 101-102-103-104, Sol yay. 
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Devrimden sonra emperyalist sermaye ile ilişkileri kesilmiş olan büyük sanayi adeta çöktü. 
Aşağıdaki tablo 1913-1922 arası sanayi üretimini ( milyon ruble olarak) göstermektedir.  

 
Tablo-2: 1913-1922 Arası Sanayi Üretimi (Milyon Ruble) 

 
 
 
 
 

 
Büyük Sanayi 

 
Gösterge 

 
Küçük Sanayi 

 
Gösterge 

 
Toplam 
Sanayi 

 
Gösterge 

1913 6391 100 2040 100 8431 100 

1914 6429 100, 6 2000 98, 0 8429 100 

1915 7056 110, 5 1600 78, 4 8656 102, 7 

1916 7420 116, 1 1800 88, 2 9220 109, 4 

1917 4780 74, 8 1600 78, 4 6380 75, 4 

1918 2160 33, 8 1500 73, 5 3660 43, 4 

1919 955 14, 9 1000 49 1955 23, 1 

1920 818 12, 8 900 44, 1 1718 20, 4 

1920-21 1080 16, 9 1000 49 2080 24, 7 

1921-22 1435 22, 5 1100 53, 9 2535 30, 112 

 
 
 
 

 
Tablodan da çok açık bir şekilde görüldüğü gibi Ekim Devrimi ile birlikte Rusya’da büyük 

sanayi tek kelimeyle çökmüştür. Devrimden önce küçük sanayinin savaş sırasında durumunun 
kötüleşmesi sözkonusuyken devrim ile birlikte buna büyük sanayi de eklenmiştir. Bu nokta çok 
önemlidir çünkü büyük sanayinin çökmesi,  kent ile kır arasındaki toplumsal değişime büyük darbe 
vurarak,  Sovyet devletini “Savaş Komünizm”i politikasına sürüklemiştir. Savaş Komünizm”i içsavaş 
sırasında sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Sovyet devletini Savaş Komünizm”ine sürükleyen 
politikanın altında büyük sanayinin çökmesi yatmaktadır. Savaş Komünizm”i politikası da iktidarın 
proletaryanın ellerinden kayıp gitmesine neden olmuştur.  
 

Yukarıdaki tablonun ne anlama geldiğinin anlaşılması için onu başka bir tablo ile 
desteklemek gerekir. 1913 ile 1920 yıllarındaki sanayi üretimini birbiriyle kıyasladığımız zaman 
Sovyet sanayiindeki çöküşün boyutlarını az çok anlayabiliriz. 1920 yılında çeşitli malların üretimi 
1913 yılına oranla (yüzde olarak) şöyle gerçekleşmiştir:  

 
 
 
 

 

                                                 
12 S. N. Prokopoviç, a. g. e, s. 261 ve 268’deki iki tablonun birleştirilmiş hali 
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Tablo-3:  Çeşitli Sanayii Mallarının 1920 Yılında 1913’e göre Oranı 
 

Neft 42, 7 

Kömür 27, 0 

Tuz 30, 0 

Dökme 2, 4 

Lokomotiv 14, 8 

Vagon 4, 2 

Saban 13, 3 

Tuğla 2, 1 

Kibrit 14, 0 

Kumaş ipliği 5, 1 

Şeker 6, 7 

Bitkisel Yağlar 3, 013 

 
 
 

Büyük sanayinin çökmesi,  bir çok yanlış politikanın birbirini tamamlaması ve kar topuna 
dönüşmesinin sonunda ortaya çıktı. Yabancı sermayenin kamulaştırılması ve dış borçların iptali,  
“işçi denetimi ve kontrolü” ve yine aynı şekilde Bolşevikler’in ütopik olarak parayı ortadan 
kaldırma ve eşit ücret politikası hatalarıyla birleşince sanayinin çöküşü kaçınılmaz oldu.  
 

Ekim Devrimi’nden sonra,  hemen yabancı sermayenin kamulaştırılmasından ve dış 
borçların iptal edilmesinden sonra Bolşevikler’in yaptığı ikinci büyük hata,  paranın ekonomik 
yaşamdan kaldırılmaya çalışılmasıydı. Ekonomik ilişkilere dışarıdan dayatılan bu dogma,  
toplumsal değişimin felç olmasına neden oldu. Bolşevikler parayı ortadan kaldırmaya çalışırken 
devlet parasını ortadan kaldırdılar ama paranın kendisini ortadan kaldıramadılar. Çünkü pazar 
mekanizmaları kendi paralarını yarattılar. Toplumsal değişimin ilkel biçimleri,  başka ülkelerin para 
birimleri ve toplumun içerisine yayılmış olan altınlar değişime aracılık etmeye başladılar.  
 

1918 sonbaharında N. Krestinski’nin Maliye Komiserliği’ne gelmesinden sonra (bu aynı 
zamanda Savaş Komünizmi’ne geçildiği döneme denk gelir),  paranın kaldırılması yönündeki 
politika da gelişmeye başlar. Maliye Komiserliği 1918-1921 arası politikasını bir yayınında kısaca 
şöyle açıklar:  
“Faaliyetimizi ve kurumlarımızı içsavaşın dayatmış olduğu zorunluluğa adapte etmek,  paranın 
gitgide değerinin düşürülmesi ve ortadan kaldırılması için,  sikke emisyon sistemini büyük bir 
özgürlük ile kullanmak. ”14 
 

Rus ekonomisinin tamamen çökmesinde yanlış para politikanın rolü büyük olmuştur. 
”Sosyalist (Komünist) ekonomik sistem”e geçilme adı altında paranın tahrip edilmesi,  toplumsal 

                                                 
13 Prokopoviç, a. g. e. s. 268 
14 Maliye Komiserliği’nin bir yayını, aktaran S. N. Prokopoviç, a. g. e. s. 527-528 
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değişim hacminin oldukça daralmasına hatta neredyese durma noktasına gelmesine neden 
olmuştur. Bunun sonucunda:  
“Sanayi durdu,  demiryolları tarafiğini durdurdu,  şehirler insansızlaştı; ülke ekonomisi büyük bir 
hızla ilkel ekonominin biçimlerine geri döndü. ” 15 

 
Para basımıyla hem devlet giderlerinin karşılanması16 hem de paranın giderek değerinin 

yitirilmesi sonucunda dolaşımın dışına itilmek (bu bile başlı başına bir çelişkidir) istenmesi 
sonucunda enflasyon Rusya’da aldı başını gitti ve halkın alım gücü hiç görülmedik ölçüde büyük 
bir darbe yedi. Aşağıdaki tablo 1917-1924 arası Bolşevikler’in yaptığı emisyon miktarını ve 
devrimden sonra dolaşımda olan savaş öncesi rublelerin miktarını (milyon ruble olarak) 
göstermektedir.  

Tablo-4:  1917-1924 Arası Bolşeviklerin Yaptığı Kağıt Para Emisyonu 
 

 
 
 

  
Toplam Emisyon 

 
Savaş Öncesi Ruble Olarak 

1917 Kasım ve Aralık 8. 072, 8 575, 4 

1918 33. 676, 0 536, 2 

1919 163. 689, 0 244, 6 

1920 943. 581, 7 122, 0 

1921 16. 370. 635, 2 149, 0 

1922 1. 976. 925. 221, 7 296, 5 

1923 223. 642. 909. 560, 7 327, 8 

1924 Ocak ve Şubat 583. 987. 842. 652, 8 33, 8 

Toplam 809. 625. 197. 089, 9 2265, 317 

 
() 

 
Dolaşımdaki banknotların kitlesel değerlerindeki bu değişme üretici güçleri her seferinde 

daha fazla tahrip ediyordu. Para birikim ve ödeme aracı ama aynı zamanda büyük oranda değişim-
aracı olma fonksiyonunu yitiriyordu. Bu para politikasının sonucunda 1918 yılında Rusya’da kredi 
operasyonları tamamen ortadan kayboldu. Bundan daha doğal bir şey de olamazdı. Çünkü birikim 
aracı olarak işlev göremeyen bir para kredi olarak da verilemezdi. Kredi ancak biriken paraların 
sonucunda ortaya çıkan bir işlemdir. İlginçtir ki Rusya’da tekrar kredi operasyonları NEP ile birlikte 
yeni bir paranın dolaşıma girmesi sonucunda tekrar görünmeye başladı.  
 

Ama bununla birlikte para aynı zamanda,  ticari operasyonlar ve ekonomik planlar için 
kullanılan hesap aracı fonksiyonunu da kaybetti. Toplumsal işlevini kaybeden bir para cinsinden 
hesap yapmak da anlamsız hale gelmişti.  
 

                                                 
15 Prokopoviç,a. g. e. s. 530) 
16 Sovyet Hükümeti’nin gelir ve giderleri 1918 yazında şu durumdaydı : « 1918’in ilk yarısında gelirler 3. 294 000 

000 ruble, buna karşılık Halk Komiserlikleri, Yüksek Ekonomi Konseyi ve demiryolları için yapılan harcamalar hariç 

giderler 20. 480. 000 000 rubleydi. » (Lenin Seçme Eserler, s. 544) Bu tamamen çökmüş bir ekonominin göstergesidir.  

 
17 S. N. Prokopoviç, a. g. e. s. 529 
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Rublenin alım gücü yılda yetmiş dört defa düştükten sonra,  halkın paraya olan güveni 
kayboldu ve insanlar mallarını pazara bu para karşılığında değiştirmek için getirme ihtiyacı duymaz 
hale geldiler. Sadece rubleyi zorunlu olan metaları elde etmek için kabul ediyorlardı. Halkın 
rubleye olan güvenini kaybetmesini daha iyi anlamak için aşağıdaki tabloya bakmak yeter. Tablo 
her 1 Ocak’ta 1 milyon rublenin yıllara göre değerini göstermektedir.  

 
Tablo-5: Ruble’nin Yıllara Göre Devalüasyonu 

 
1914 1 Ocak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 1 000 000 

1915 -     -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 909. 091 

1916 -      -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 699. 301 

1917 -      - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 340. 136 

1918 -      -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 48. 170 

1919  -      -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 6. 098 

1920  -     -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 413 

1921 -      -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 59, 5 

1922 -      -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 5 

1923 -      -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 0, 05 

1924  -     -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 0. 00018 

1925 10 mart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 0. 0000218 

 
 

Bolşevikler rubleyi ortadan kaldırırken “para”yı ortadan kaldırmadılar zaten 
kaldıramazlardı da. Para kendisine yeni toplumsal biçimler aramaya başladı ve çok kısa bir zaman 
sonra bunları buldu da:  
 

 Savaş öncesi basılmış altın-paralar;  

 İstikrarlı bir kuru olan yabancı dövizler (Sterlin ve Dolar gibi);  

 Kişisel tüketimde önemli bir yeri olan metalar:  çavdar,  tuz,  petrol,  pamuklu kumaş vs.  

 Savaştan önce basılmış olan altın-paralar19,  özellikle de köylülerin ellerinde bulunuyordu. 
Ruble değişim aracı fonksiyonunu yitirmeye başlar başlamaz bu altın-paralar dolaşımın 
yüzeyinde görünmeye başladılar. Maliye Bakanlığı’nın raporlarında bu altın-paraların 
yoğun bir şekilde kullanıdığı saptanmıştır. Bu paralar özellikle sınırlarda,  liman 

                                                 
18 Prokopoviç, a. g. e. s. 530 
19 Türkiye’deki « Cumhurriyet Altını » gibi. 
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bölgelerinde,  ülkenin doğusunda,  batısında ama özellikle de Transkafkasya’daki 
ekonomik işlemlerde sıkça görülmüştür. Ama bu altın-paralar merkezde de sıkça 
görülmüştür. Tek şahıslar arasındaki işlemlerde değil,  devlet ve özel işletmelerde de 
görülmüştür. Bazı işletmeler işçilerine bu paralar ile ödeme yapmıştır.  

 
Bu dönemde içpazardaki ticari işlemlerde dövizler de kullanılıyordu. Hatta Rusya’nın sınır 

bölgelerinde komşu ülkelerin para birimleri (Türk,  Afgan,  Çin,  Japon vs. ) dahi içpazardaki 
ekonomik işlemlerde kullanılıyordu.  
 

Ama ne eski altın-paralar ne de yabancı dövizler yerel pazarların ihtiyacını karşılamaya 
yetmiyorlardı. Bundan dolayı çok talep edilen metalar,  fiyatlar ölçeği gibi hizmet etmeye 
başladılar. Sovyet rublesinin feci depresyonu hiçbir güven vermiyordu ve ticaret onun aracılığıyla 
iş yapmak istemiyordu. Özellikle de bu fenomen kırlarda sıkça görülüyordu. Buralarda değişim 
trampa biçiminde gerçekleşiyordu ve köylüler parayla değişimi reddediyorlardı. Çeşitli yerlerde 
değişik metalar (çavdar,  un,  tuz,  kumaş gibi) değişim aracı görevini yerine getiriyorlardı ve özel 
bir önem kazanmışlardı.  
 

Yanlış para politikaları sonucunda rublenin ortadan kaldırılmasıyla Rus içpazarı,  küçük yerel 
pazarlar biçiminde parçalanmaya başladı. İçpazar birbirinden bağımsız küçük yerel pazarlara 
ayrıştı ve her pazar kendi yapısına uygun olarak değişik bir metayı genel değişim aracı haline 
getirdi. Devletin parası ortadan kalktı ama meta üretiminin varlığından dolayı pazar kendi parasını 
ortaya çıkardı. İşin ilginç tarafı pazarın kendiliğinden ortaya çıkardığı bu genel eşdeğer aracı aynı 
zamanda devlet tarafından da kabul görmeye başladı.  
 

Çeşitli değişim araçları içerisinde çavdar başta geliyordu. Örneğin İaşe Komiserliği 
hesaplamalarını Çavdar-Ruble üzerinden hesaplıyordu. Sanayiide bazı yerlerde çavdar fiyatlar 
ölçeği olarak kabul edilmişti. 1922 yılında petrol sanayiinde,  üretim giderleri Çavdar birimi 
biçiminde hesaplanıyordu. Daha sonra da Sovyet Rublesi’ne çevriliyordu. Bu durum odun 
sanayiinde de aynıydı. Özellikle 1920 yılında ekmek şehirlerde,  tuz ise kırlarda paranın yerine 
geçmişti.  
 

Devlet parasının ortadan kalkması,  tamamen meta üretimine dayanan Rus toplumunda 
değişimi ve bununla birlikte de sanayii ve tarımsal üretimi tek kelimeyle felç etti. Gelinen aşamada 
toplumsal değişimi ve bununla birlikte de kent ile kır arasındaki değişimi arttırmak zorunlu bir 
duruma gelmişti. Bunu sağlamak için Lenin “Savaş komünizm”i yerine NEP’i (Yeni Ekonomi 
Politika) devreye soktu. NEP,  köylülerden elde edilen zor alımların yerine sadece bir “Doğal (Ayni) 
Vergi” öngörüyordu. Bu politikaya göre,  köylüler devlete belirli bir vergi verdikten sonra,  
ellerindeki fazla tahılları pazara getireceklerdi ve belirli bir kazanç elde edeceklerdi. Köylülerin 
fazla kazanç elde etmeleri onların daha fazla metayı pazara sürmelerine,  böylece de şehirlerin ve 
sanayiinin ihtiyacı olan metaların giderek pazara daha fazla sürülmelerine neden olacaktı. Kent ile 
kır arasındaki bu değişimi sağlamak için çoktan beri faaliyetini durdurmuş olan “Tüketim 
Kooperatifleri Merkezi Birliği” öngörülmüştü.  
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Bu politikada değişim yani kent ile kır arasındaki değişim trampa biçimini öngörüyordu. Çünkü 
para,  ulusal ekonomide merkezi bir unsur olma kapasitesini kaybetmişti. Para aracılığıyla bu 
değişimin gerçekleşmesi imkansızdı. Bu aracı Bolşevikler yoketmişlerdi ve belki de en gerekli 
zamanda ondan mahrum kaldılar. Ancak NEP döneminin başında (1921 yılında sanayiide çalışan 
ortalama bir işçinin emek-zamanının değer birimi olarak kabul edilmesini öngören kararname 
hatırlansın) yukarıda gördüğümüz gibi hala daha Bolşevikler parayı ortadan kaldırmaya 
çalışıyorlardı.  
  

1921 yılının bahar aylarına doğru kabul edilen Ayni Vergi politikası,  bir çok tarımsal metalar 
ile sanayii metaları arasında trampa biçiminde bir değişim oranını öngörüyordu. Ancak yaklaşık 
altı ay sonra,  tam olarak 26 Ekim 1921 yılında bu politikadan vazgeçildi. Çünkü bu politika istenen 
amacı gerçekleştirmekte yetersiz kaldı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi,  her zaman karşılıklı 
olarak iki alacaklının ortaya çıkmamasıydı. Malını satmak isteyen biri zorunlu olarak başka bir malı 
istemediği halde almak zorundaydı. Üstelik malların sürekli fiziksel olarak saklanması bazen 
imkansızdı. Fiziksel olarak çok erken yıpranıyorlardı. Kısacası paranın yerine getirmiş olduğu 
işlevleri yerine getiremiyorlardı. İstediği sonucu elde edemeyen Sovyet Hükümeti,  Ayni Vergi 
politikasını ortadan kaldırdı ve kaçınılmaz olarak tekrar ekonomik ilişkileri tesis etmek için para 
politikasına başvurmak zorunda kaldı.  
 

Aralık 1921 yılında toplanan Sovyetlerin IX. Kongre’sinde yeni para politikası kabul edildi. Bu 
politikanın kabul edilmesi sırasında bir konuşma yapan Maliye Komiseri Krestinski şunları 
söylemiştir:  
“ Kongre müşahade etti ki,  proleter devlet ile şehirin ve kırın küçük üreticileri arasında değişimin 
gelişmesi,  aynı şekilde kamulaştırılmış büyük sanayinin rasyonel ticari örgütlenmesi,  eğer kağıt 
paramızın kurunu altına bağlı daha sonra da altın para olarak stabilize etmezsek imkansızdır. ”20 
 
Yeni para politikasının temel önlemleri şunları içeriyordu:   
 

 Devlet harcamalarını karşılayan yeni bir vergi sisteminin oluşturulması ve bütçe açıklarının 
para emisyonu yoluyla karşılanması politikasının yürürlükten kaldırılması;  

 Altın ölçek üzerine oturtulmuş ve gelecekte altın paraya doğru yönlendirilmiş bir kağıt para 
sisteminin dolaşıma sokulması;  

 Altın külçeler üzerinde devlet tekelinin kaldırılması21;   

 Yeni paranın,  yabancı ülkelerdeki değerler borsasında kote edilmesi ve ülke içerisinde 
yabancı dövizlerin serbest kullanımı ve elde edilmesi hakkının sağlanması. 22 

Kabul edilen yeni para politikasından yaklaşık bir yıl sonra yani Aralık 1922 yılında yeni para 
Çernove yürürlüğe girdi. Ama devlet bütçe açıklarını karşılamak için para basımına devam etti. 
Çünkü başka çaresi yoktu ve bu araçtan ekonominin o zamanki durumundan dolayı kolay kolay 
vazgeçemezdi.  
                                                 
20 Aktaran S. N. Prokopoviç, a. g. e. s. 542 
21 Altın üzerindeki devlet tekeli 4 Nisan 1922 yılında kaldırıldı.  

 
22 Bakınız daha fazla bilgi için S.N.Prokopoviç’in a. g. e. s. 542 
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Böylece NEP ve yeni para politikasıyla Sovyet devleti,  Çarlık devleti dönemindeki ekonomi-

politikaya geri döndü. Ama bir farkla:  Şimdi özel kapitalizmin yerinde bürokratların olduğu bir 
devlet kapitalizmi sözkonusuydu. Sovyet deneyi,  belki de tarihin en pahalı deneylerinden birisi 
oldu. Bu deney aynı zamanda,  Marx’ın küçük-burjuva sosyalistler karşısında haklılığını somut bir 
biçimde götermesi bakımından da ilginç bir deneydir. Ama işin tuhaf tarafı,  bu deneyin küçük-
burjuvalar tarafından değil Marksistler tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır!   
 

 

3-“İşçi Denetimi ve Kontrolü“ mü Yoksa “Komünist Üreticilerin 
Denetimi ve Kontrolü“ mü?  
 

Büyük sanayinin çöküşüne neden olan en önemli etkenlerden bir tanesi de (elbette ki diğer 
etkenler ile birlikte) “işçi denetimi ve kontrolü” görünümü altında ortaya çıkan küçük-bujuva 
anarşizmi olmuştur.  
 

Marksist teoride “işçi denetimi ve kontrolü” hep yanlış anlaşılmıştır. Bu yanlış anlamanın 
altında “sosyalizm (komünizm) teorisi”nin yanlış anlaşılması yatmaktadır. Ama bu sonuncusunun 
yanlış anlaşılmasının altında da kapitalizmin mantıksal ve tarihsel yapısının yanlış anlaşılması 
yatmaktadır.  
 

Kapitalizmin tarihsel çerçevesinin doğru ortaya konulamaması,  komünist teorisyenleri 
(Lenin de dahil) sanayi temelinde bir sosyalizm (komünizm) anlayışına ve bu temelde de ekonomik 
ve politik kategorileri birbirine bağlamaya götürmüştür.  
 

III. Enternasyonal’in kurulduğu dönemde bütün teorisyenler (Lenin,  Stalin,  Troçki,  
Buharin vs. ) istisnasız sanayiyi sosyalizmin temeli olarak ele alıyorlardı. Onlara göre büyük ölçekli 
üretimin az çok ortaya çıktığı bir toplumda yapılacak tek şey,  burjuva devleti parçalamak ve 
proletarya diktatörlüğünü kurmak vede kapitalistlerin özel mülklerini kamulaştırarak sosyalist 
üretim ve bölüşümü örgütlemektir. Bu “sosyalist üretim ve bölüşümü” de “işçi denetimi ve 
kontrolü” aracılığıyla “sosyalist demokrasi”nin bütün işçi ve emekçileri kucaklamasını sağlayarak 
gerçekleştirmekti. Herşey dışarıdan bakınca mantıklı görünüyordu. Ancak tarihin akışı içerisinde,  
olayların hiç de öyle olmadığı,  kafalarında tasarlamış oldukları şeyin sadece bir dogma olduğu 
ortaya çıktı. Denebilir ki sonuçları tek kelimeyle felaket oldu.  
 

1920’li yıllarda bir teorik tartışmada Stalin,  sosyalizmin sanayi temelinde inşaa 
edileceğinin işin ABC’si olduğunu belirtirken,  tek kendi görüşünü değil,  içerisinden çıkıp geldiği 
ve ürünü olduğu genel anlayışı da açığa vuruyordu:   

 
". . . sanayi sosyalizmin,  sosyalist inşaanın temelidir,  ABC'sidir;  ancak sanayiyi geliştirebilmek için 
ise işe tarımdan başlamak zorundayız. "23 

                                                 
23 Stalin, Eserler cilt-8, s. 109 Inter yayınları 
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Bolşevikler’in en büyük teorik hatalarından bir tanesi de kamulaştırma ile sosyalizasyonu 

aynı anlama gelecek şekilde kullanmak olmuştur. Bu durum Lenin,  Stalin ve Troçki’de çok 
belirgindir ve ortak bir noktadır. Halbuki Marx ile Engels bu ikisini hiçbir zaman birbirine 
karıştırmamışlardır. Aralarındaki ayırımı özenle vurgulamışlardır. Üretim araçlarının 
sosyalizasyonu (komünistleşmesi),  sosyalist (komünist) toplumun maddi gelişiminin somut 
biçimlerinin bilince çıkarılması ile iç içe geçtiği için ve bunun da emperyalizm teorisi ile bağlantılı 
bir durum olması dolayısıyla,  Bolşevikler’in emperyalizm teorisindeki eksiklikleri ve yanlışlıkları,  
kaçınılmaz olarak onları,  sosyalizm ve proletarya diktatörlüğü sorunlarında hatalara götürmüştür.  
 

Kısacası üretimde “işçi denetimi ve kontrolü”,  sosyalist demokrasi çerçevesinde ancak 
sosyalizmin (komünizmin) maddi unsurlarının gelişmiş olduğu ve toplumu büyük oranda kendisine 
bağlamış olduğu bir toplumda uygulanabilir. Böyle bir maddi temelin daha ortaya çıkmadığı 
toplumlarda,  üretimin denetimi ve kontrolü,  işçi sınıfının öncüsü tarafından sınıf adına ancak 
bürokrasi aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bunun dışında bir uygulama “işçi sınıfının kendiliğindenci 
eğilimine” kapılmaktır ki özü itibariyle küçük-burjuva anarşizmidir.  
 

Bu noktada doğru politikanın uygulanması ancak sosyalizm anlayışının teorik olarak sanayi 
temelinden bilimsel üretim temeline kaydırılmasıyla elde edilebilir. Bilimsel üretim topluma kerte 
kerte egemen oldukça,  komünist (işçi değil) üreticiler üretimi denetim ve kontrol altına almaya 
başlarlar. Ama bunun ortaya çıkmadığı bir yerde yani komünist üreticinin ortaya çıkmadığı yerde 
bu politikayı uygulamak tek kelimeyle üretimi felç etmekle sonuçlanır.  
 

Ekim Devrimi’nden hemen sonra bazı Bolşevik önderler,  ”işçi denetimi ve kontrolü” 
görünümü altında ortaya çıkan küçük-burjuva anarşizminin sanayinin çöküşüne neden olduğunu 
belirtmeye başlamışlardır. Bolşevik Parti üyesi A. Gastiev,  I. Ulusal Ekonomi Konseyi’nde,  
burjuvaziden ziyade “işçilerin sabotajı”ndan şöyle bahsediyordu:  

 
“Doğrusunu söylemek gerekirse,  muazzam bir ölçeğe yayılan bir sabotajın huzurundayız. Burjuva 
sabotajdan konuşulduğunu duyduğum zaman ve ne zaman bana korkmuş burjuvayı sabotajcı gibi 
tanıttıkları zaman gülümsüyorum. Proleter,  halkçı tehlikeli bir sabotaj hasmımız var (abç). Ne 
zaman onlara (işçilere---K. E) üretim ‘normları’ empoze etmek istesek,  işçi yığınlarının muazzam 
bir direnişine çarpıyoruz. “24 

 
Ekim Devrimi,  büyük sermayenin elindeki üretim araçlarını kamulaştırıp “işçi sınıfının 

mülkiyetine” (bu özel mülkiyetin bir biçimidir aslında) verdiği zaman aynı zamanda işçi sınıfının 
üretim disiplinini ve ahlak yapısını da bozdu. Kapitalist emeği,  zorba örgütlenmesinden ve 
ahlaksızlıktan dolayı eleştiren işçi,  kendisi ondan beter hale geldi. Adam kayırma,  kafa-kol ilişkisi,  
parti yandaşlığı,  hatır-gönül aracılığı ile adını listelere yazdırıp ama gerçekte ise ya evde yan gelip 
yattı ya da gidip başka işlerde çalışıp ek gelir elde etmeye çalıştı. Normalinde varsayım,  üretim 
araçları “kendi mülkiyetine” geçtiği zaman işçi daha çok dikkat edecek ve üretime dört elle 
sarılacak ve israfı önleyerek emek üretkenliğini daha da arttıracaktı. Ama gerçek “işçi sınıfının bu 

                                                 
24 Aktaran, S. N. Prokopoviç, Histoire Economique de L’URSS, s. 270, Au Portulan Chez Flammarion, 1952 
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bilinçte olmadığını” ortaya çıkardı. Sorun şuydu:  “İşçi sınıfının kendiliğinden bilinç durumu” ile 
onun eline verilen üretim araçları arasındaki tarihsel uçurumun büyüklüğü. Bu tarihsel bir farktı 
ve zorlamayla,  iyi niyet ile çözülemezdi. Niteliksiz işçilerin eline “nitelikli kapitalist”in işini 
vermekle sorun çözülmüyordu.  
 

İşçi omuzlarına yüklenen ve kendisini tarihsel olarak aşan sorunun ağırlığı altında ezildi ve 
tepkisini disiplinin bozulması ve ahlaksızlık ile dışa vurmaya başladı. Bu kesinlikle işçinin hatası 
değildi. Onun öncüsünün yani Bolşevik Parti’nin ve onun önder kadrolarının (başta Lenin olmak 
üzere) hatasıydı1. Bozguna uğrayan bütün ordularda görülen temel iki özellik vardır:  Disiplinin 
bozulması yani hiyerarşiye saygı göstermeme,  onu takmama,  onun otoritesini dolaylı yollar ile 
sekteye uğratma ve ahlak bozulması. Yani karşı çıkılan moral değerlerin bazı özelliklerinin zamanla 
karşı çıkanda görülmeye başlanması. Örneğin rüşvet,  adam kayırma vs. gibi. Bu durum “işçi 
denetimi ve kontrolü” politikasının bozgun ile sonuçlandığının bir göstergesidir. Bunun nedeni de 
işçi sınıfının tarihsel bilinç durumu ile onun omuzlarına yüklenen tarihsel yük arasındaki uzlaşmaz 
ya da kapanmaz farkın varolmasıdır. İşte bu tarihsel durumdur ki “işçi denetimi ve kontrolü” yerine 
partinin yönlendirmesi ve otoritesi altında bir “uzman bürokratlar ve teknokratlar” ordusunun 
tarihsel olarak devreye girmesini gerekli kılar. Bu bürokratlar ve teknokratlar sosyalizmin 
gelişmesiyle de kerte kerte kaybolacaklardır. Bunun dışında bir yaklaşım,  üretimin teknik 
temelinin baltalanmasıyla vede verimliliğin düşerek toplumun hayat damarlarının kesilmesiyle 
sonuçlanacaktır.  
 

Bütün herşey bu bürokratlar ve teknokratlar ordusunun insafına mı bırakılacaktır?  Elbette 
değil. İşçi sınıfı gerek parti gerekse de Sovyet örgütlenmesinin sosyalist demokrasi yapısı yoluyla 
dolaylı olarak bu sürece katılacaktır. Bu dolaylı yol sosyalizmin maddi temelinin gelişmesi 
ölçüsünde de dolaysızlığa çevrilecektir.  
 

Komünist teori kulağa hoş gelen ama hiçbir işe yaramayan “işçi denetimi ve kontrolü” 
anlayışını teoriden atmalı ve yerine “komünist üreticilerin denetimi ve kontrolü” anlayışını 
koymalıdırlar. Ekim Devrimi,  “işçi denetimi ve kontrolü” politikasının yanlış olduğunu ortaya 
koymuştur ve de büyük sanayinin çöküşünde de bu politika önemli bir yere sahip olmuştur.  

 

 
4-“Politik Brest-Litovsk”un “Ekonomik Brest-Litovsk” ile 
Birleştirilmesi 
 

Ekim Devrimi her sosyalist devrimin karşılaşacağı temel politik ve ekonomik sorunları 
ortaya koymuştur. Her ne kadar bu sorunları layıkıyla çözemese de tarihsel ve teorik olarak 
“ortaya koyması” ve komünistlerin temel dikkatini bu noktalara çekmesi bakımında olumlu bir iş 
yapmıştır.  
 

                                                 
1 Zaten Stalin döneminde bu uygulamalara bir son verildi.Ama o zaman da « emeğin bürokratik » örgütlenmesi 

ortaya çıktı. 
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Rusya’da politik iktidarın prolertaryanın ellerinden kayıp gitmesinin en önemli 
nedenlerinden bir tanesi “ekonomi politikaları”nda yapılan hataydı. Bolşevikler’in “ekonomi 
politikaları” ile diğer politikaları arasında bir uyumsuzluk sözkonusuydu. Ekim 1917’den 1921’e 
kadar olan süre içerisinde Bolşevik Parti (BP)’nin “ekonomi politikaları” emperyalist burjuvaziye 
karşı “stratejik saldırı”ya denk düşen bir yaklaşıma sahipken;  diğer politikaları daha çok “stratejik 
savunma”ya denk düşüyordu. İlk başlarda Bolşevikler bunu görmüyorlardı. Dünya devriminin bir 
parçası olarak Rus devrimi,  emperyalist sistem karşısında zorunlu olarak stratejik savunma 
yapmak zorundaydı. Çünkü uluslararası güç dengesi,  uluslararası proletaryanın değil uluslararası 
emperyalizmin lehineydi. Bundan dolayıdır ki,  1918’in Mart ayında devrimci Rusya,  Alman 
emperyalizmi ile Brest-Litovsk anlaşmasını imzaladı. 25 
 

Dünya devrimi ileri gidemiyordu ve emperyalist ülkelerde sosyalist devrim için nesnel ve 
öznel koşullar daha ortaya çıkmamıştı. Bundan dolayı uluslararası proletarya,  emperyalistlere 
cepheden yani stratejik bir saldırı (yani saldırı savaşı) yapacak bir durumda değildi. Bunun için 
beklenmesi ve güç biriktirmesi gerekiyordu. Yani emperyalistler ile cepheden karşılaşmadan,  
uluslararası alanda manevra yapacak,  dolaylı yollardan yani Komintern’in diğer seksiyonları 
aracılığı ile devrimi emperyalist merkezlere az çok “taşımaya” çalışacaktı. Bu zaman zarfında taktik 
uzlaşmalar ve tavizler kaçınılmazdı. Bolşevikler dış politikada bunu az çok gerçekleştirdiler.  

Stratejik savunma temelinde emperyalistler ile ilişkiler kurulması doğruydu. Ancak bu 
politikayı sürekli olarak sekteye uğratan ve baltalayan,  bundan dolayı da etkisini zayıflatan 
“ekonomi politikaları”ndaki hatalarıydı. Lenin bu durumu geç de olsa az çok içsavaş sonunda 
gördü ve NEP “ekonomi politikaları”nın diğer politikalar ile aynı stratejik çizgiye yani stratejik 
savunma çizgisine getirilmesi çabasından böylecede genel stratejinin iç yapısındaki dengesizliği ve 
bozukluğu gidermeden başka bir şey değildi. Ancak çok geçti. Çünkü zamanında uygulanılmayan 
politika doğru politika değildir artık. Zamanında uygulanılmayan (yani iktidara gelindiği zaman 
Ekim 1917’de uygulanılacaktı) bu politika bozgun ile sonuçlanarak stratejik yenilgiye götürdü.  
 

Lenin Brest-Litovsk’taki temel mantığı geç de olsa içsavaş sonrasında ekonomi 
politikalarına sezgisel bir şekilde uygulamaya çalışmıştır. Ama daha öncede belirttiğimiz gibi bunda 
tarihsel olarak geç kalınmıştı. Lenin’in bu çabasına kısaca “Politik Brest-Litovsk”un “Ekonomik 
Brest-Litovsk” 26 ile birleştirilmeye çalışılması ve bu temelde de III. Enternasyonal’in doğru bir 
dünya stratejisine çekilmeye çalışılması denebilir.  
 

Ama bir çok nedenden dolayı bu gerçekleşmedi ancak bizi burada ilgilendiren III. 
Enternasyonal’in tarihsel arka planında süzülen bu mantık yapısıdır. Çünkü bu mantık yapısı ve 
bunun doğru ve yanlış yanlarının ayrıştırılmasıdır ki gelecek Enternasyonal’i felaketlerden 
koruyacaktır.  
 

Açıklamalarımıza somutluk kazandırmak için önce “Politik Brest-Litovsk” ile başlayalım ve 
daha sonra bunun temel prensiplerini kullanarak “Ekonomik Brest-Litovsk”un o zamanki Rusya’da 

                                                 
25 Aslında Brest-Litovsk’a kadar işlerin varması da Lenin’in ve Bolşevikler’in hatalarının sonucuydu.İleriki 

bölümlerde Ukrayna sorunu ele alınırken bu duruma değinilecek. 
26 Aslında Brest-Litovsk’a kadar işlerin varması da Lenin’in ve Bolşevikler’in hatalarının sonucuydu.İleriki 
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çeşitli somut sorunlar etrafında nasıl ele alınması gerektiği ile birleştirmeye çalışalım. Başka bir 
deyişle,  doğru politikanın ve bunun araç ve metodlarının neler olması gerektiğini göstermeye 
çalışalım. Bu nokta gelecekteki bütün komünist hareketlerin temel sorunu olacaktır ve bu sorunun 
teorik olarak doğru çözümü olmadıkça da proletarya iktidarı hiçbir zaman elinde tutamayacaktır.  
 

1918’in Mart ayındaki Brest-Litovsk anlaşması ve bu dönemde yaşanan tartışmalar,  Rus 
komünist hareketinin önderlerine teorik ve politik olarak çok şey öğretmekle kalmadı ama ilk defa 
onları pratikte dünya sosyalist devriminin sorunları ile karşı karşıya getirerek gerçek 
Enternasyonalistler (her ne kadar kısa sürse de) olarak da eğitti. Yine bu deneyimledir ki Bolşevik 
önderler Rus devrimi ile dünya devriminin organik bir bütün olduğunu ve iç içe geçtiğini iyice 
kavradılar. Lenin bu noktada 7 Mart 1918’de şöyle yazar:  

 
“Burada Rus devriminin en büyük zorluğuyla,  en büyük tarihsel problemiyle karşı karşıyayız:  
Uluslararası görevleri çözme zorunluluğu,  uluslararası devrimi başlatma zorunluluğu,  dar ulusal 
bir devrim olarak devrimimizden,  dünya devrimine geçişi gerçekleştirmek. Bu görev önümüzde 
bütün inanılmaz zorluğuyla duruyor. ”27 
 

1918’in Mart’ı Lenin’e çok önemli bir noktayı teorik olarak gösterdi:  Rusya’da 
proletaryanın bilinç ve örgütlenme düzeyinden kaynaklanan stratejik düzeyi ile bir bütün olarak 
uluslararası proletaryanın,  emperyalizm karşısında bilinç ve örgütlenmeden kaynaklanan stratejik 
düzeyi aynı değildi. Rusya’da proletarya Rus burjuvazisi karşısında stratejik saldırı aşamasındaydı 
ve iktidardaydı ve bu stratejik düzeye uygun olarak da içsavaşı başlatmıştı. Ama dünya devrimi 
sözkonusu olduğunda,  emperyalizm karşısında dünya ölçeğinde,  uluslararası proletarya ve 
kazanımları daha çok küçüktü ve bu küçük kazanımlara dayanarak emperyalizme karşı uluslararası 
bir stratejik saldırı başlatamazdı. Yani uluslararası proletaryam dünya ölçeğinde emperyalizm 
karşısında stratejik savunmadaydı ve bunu ilk farkeden Lenin oldu. Lenin uluslararası 
proletaryanın niçin stratejik savunmada kalması gerektiğini ve bu politikanın ana hatlarını da şöyle 
formüle ediyordu:  

 
“Çünkü bir çok ülkeyi kapsayan,  uluslararası emperyalizmi yenilgiye uğratabilecek kadar güçlü bir 
uluslararası sosyalist devrim patlak vermediği müddetçe,  tek (özellikle geri) bir ülkede zafer 
kazanmış sosyalistlerin doğrudan görevi,  emperyalist devletlere karşı savaşı kabul etmemek,  
savaştan kaçınmak,  emperyalistlerin birbiri arasındaki mücadele onları daha da 
güçsüzleştirinceye,  diğer ülkelerde devrimi daha da yakınlaştırıncaya kadar beklemektir. ”28 
 

Madem ki uluslararası güç ilişkileri proletaryaya,  emperyalistler ile karşıdan savaşma 
olanağı vermiyordu,  o zaman proletarya taktik uzlaşma aramalıydı ve bazı taviz politikaları ile 
uluslararası alanda güç biriktirmenin yollarını aramalıydı. Elbette ki stratejik savunma politikası 
pasif değil aktif bir stratejik savunmaydı. Yani stratejik savunmayı dünya ölçeğinde önce stratejik 
dengeye sonra da stratejik saldırıya çevirmeye çalışan bir politikadır.  
 

                                                 
27 Lenin, Seçme Eserler, cilt-7, s. 302, İnter Yayınları 
28 Lenin, age, s. 367 
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Ama o zamanlar BP içerisindeki “sollar” bunu göremiyorlardı ve Rusya’daki politik güç 
ilişkilerini mekanik bir şekilde uluslararası devrime uyguluyorlardı. ”Sollar” özü itibariyle yanlış bir 
politika savunmuyorlardı. Söyledikleri şeylerde doğruluk payı ve mantık da vardı. Ancak doğru 
şeyleri yanlış zamanda ve proletarya açısında uluslararası güç ilişkilerinin yanlış düzeyinde bunu 
savunuyorlardı. Onların hatası buydu.  
 

Bu noktada bir örnek vermek gerekirse eğer,  “sollar”a mensup olan Osinski’nin şu 
söylediklerini aktarabiliriz:  

 
“Sadece uluslararası sosyalizmin müdahalesinin,  sadece daha yüksek bir gelişme aşamasında 
bulunan işçilerin yardımının,  Rus ekonomisinin mutlak bir yükselişini sağlayabileceği” (. . . )”Aksi 
taktirde hiçbir çıkış yolu yoktur ve sadece içsavaşın bir dünya savaşına. . . dönüşümüyle bizim için 
gerekli nefes molasını elde edebiliriz. ”29 
 

“Sollar” genel olarak doğru şeyleri savunuyorlardı ancak bir soruya cevap veremiyorlardı: 
Uluslararası devrim yardıma gelene kadar “eldeki kazanımları” yani proletarya diktatörlüğünü 
Rusya’da nasıl koruyacaklardı?  
 

Bu soruya “sollar” hep kaçamak cevap veriyorlardı ve anın görevlerini genel hedef ve 
görevler ile birleştiremiyorlardı. ”Sollar”ın kaçamak cevap verdiği soruya Lenin yukarıda da 
aktardığımız gibi net bir cevap veriyordu:  Uluslararası emperyalizm karşısında Komintern daha 
çok zayıftır ve bundan dolayı saldırı savaşı değil savunma savaşı yürütmelidir ve de bu temelde 
emperyalizm karşısında uluslararası alanda manevra yapmalıdır. Yani cepheden karşılaşmadan,  
taktik uzlaşma ve tavizler ile uluslararası güçlerini biriktirmenin ve güç dengesinin uluslararası 
proletarya lehine değişmesinin yollarını aramalı ve bu temelde zaman kazanmalıdır. Eğer 
uluslararası proletarya bu politikayı uygulayabilirse,  günü geldiğinde yani uluslararası güç dengesi 
proletarya lehine değiştiğinde daha önce emperyalistler ile yapılmış olan taktik uzlaşma ve taviz 
politikalarının temeli kendiliğinden kalkacaktır.  
 

Bu politikanın doğruluğu 8-9 ay sonra Almanya’da devrim patlak verdiği zaman ortaya çıktı. 
Alman imparatorluğu yıkıldığı zaman ve Almanya savaşı kaybettiği zaman Brest-Litovsk’ta verilen 
tavizler de boşa çıktı. Aslında Bolşevikler Alman İmparatorluğu’nu oyuna getirmişlerdi. Onlara 
taviz vermişlerdi ama bunu onları uluslararası alanda kuşatmak için yapmışlardı. Bolşevikler 1918 
Mart’ı ile 1918 Kasım’ı arası,  Brest-Litovsk anlaşmasına aykırı olarak,  Alman komünist hareketine 
yardım etmişlerdi. Lenin bunu zaten açık açık belirtir:  

 
“Elbette ki anlaşmayı ihlal ediyoruz,  şimdiye kadar otuz kez,  kırk kez ihlal ettik. ”30 
 

Bu da stratejik savunma politikasının pasif değil aktif bir politika olduğunu gösterir.  
 

                                                 
29 Osinski, aktaran Editör, Lenin, age, s. 521 
30 Lenin, age, s. 314 
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Ama bütün bu doğru politikaları temelde dinamitleyen ve etkisini zayıflatan çok önemli bir 
nokta vardı: Yanlış ekonomi politikaları.  
 

Uluslararası alanda politik güç dengelerinden dolayı stratejik bir savunma yapan 
Bolşevikler,  ekonomi politikalarında saldırı savaşı (stratejik saldırı) politikası yürütüyorlardı. 
Bunun en önemli kanıtı ise şu noktalarda uyguladıkları politikadır:  
 

 Dış borçların iptali;  

 Yabancı sermayenin tamamen kamulaştırılması;  

 Dış ticaret tekelinin oluşturulması.  
 

Bu politik önlemler Rus devriminin tarihsel gücü ile tezatlık oluşturuyordu. Rus devrimi tek 
başına bu önlemleri gerçekleştiremezdi. Çünkü tekelci sermayenin kökleri emperyalist 
ülkelerdeydi. Emperyalist ülkelerde bir sosyalist devrim olmadıkça tekelci sermayenin 
mülkiyetinin kamulaştırmak,  özellikle ülke dışarıya bağımlı bir şekilde sanayileşmiş ise yarar değil 
zarar getirir.  
 

Ekonomi politikalarındaki bu yanlış saldırı savaşı politikası yine Bolşeviklerin başka yanlış 
politikaları ile birleşince (işçi denetimi ve kontrolü,  paranın ortadan kaldırılması vs. ) sonuç adeta 
felaket oldu:  Büyük sanayi anında çöktü ve kent ile kır arasındaki meta değişimi büyük oranda 
durdu. İşte tam da bu noktada büyük sanayinin çöküşünün sonucu olan feci bir politikaya imza 
attılar:  Kırlarda Kulaklara savaş açtılar ve Savaş Komünizmi politikasına başvurdular.  
 

Bu politikanın sonucu olarak proletarya,  1921 yılına kadar adım adım iktidar bloku içerisinde 
hegemonyayı yarı-proleterya lehine kaybetti. 1921 yılına gelindiğinde BP tek proletaryanın değil,  
proletarya ve yarı-proletaryanın ortak partisi durumuna gelmişti (Bu noktaya az ileride yine 
değineceğiz).  
 

Tam da bu noktada biraz daha ayrıntılı olarak BP’nin ekonomi politikaları ve bunun neden 
olduğu tarihsel olaylar üzerinde durarak “Ekonomik Brest-Litovsk”un ne olması gerektiği üzerinde 
duralım.  
 

Lenin Ekim devriminden 5-6 ay sonra (1918’in ilkbaharında) bir şeylerin ters gittiğini hemen 
farketti. Uygulanan ekonomi politikaların,  ekonomiyi geliştirmediğini hatta daha da kötüye doğru 
götürdüğünü gördü. Özellikle yabancı sermayenin kamulaştırılmasının ve dış borçların iptalinin ve 
bununla birlikte ekonomiye yayılan işçi denetimi önlemlerinin ülke ekonomisini krize soktuğunu 
hemen anladı. Bundan dolayı 1918’in ilkbaharında,  partinin politika değiştirmesi gerektiğini 
belirterek “sermayeye karşı saldırının kesilmesi gerektiği” politikasına dönerek,  Ekim devriminden 
önceki parti programıyla arasına mesafe koymaya başladı ve bunu da açık bir şekilde belirtti:  

 
“Mevcut anda objektif durumun dikte ettiği,  sermayeye karşı saldırının ‘kesilmesi’nin tam da böyle 
bir karakter taşıdığını kavramayanlar,  şimdiki politik andan hiçbir şey anlamamışlardır… 
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Sermayenin mülksüzleştirilmesini şimdi eski tempoda sürdürmek isteseydik,  muhakkak yenilgiye 
uğrardık. ”31 
 

Lenin her ne kadar bazı şeyleri sezgisel olarak farketse de, olayların mantığını tamamen 
kavramaktan da uzaktı. Sermayeye karşı saldırının  kısmi kesilmesinden sonra (bu nokta da çok 
geneldi ve özünde anlaşılmazdı ve de bir çok karışıklıkla doludur),  daha önce de belirttiğimiz gibi 
1918’in sonbaharında yeni maliye komiseri N. Krestinski’nin yönetiminde “paranın kaldırılması” 
politikasına geçildi. Bir yandan “paranın kaldırılması” politikası bir yandan da “sermayeye karşı 
saldırının kesilmesi” politikası taban tabana zıt bir politikadır ve Bolşeviklerin kafalarının ne kadar 
karışık olduğunu gösterir.  
 Aslında olaylar kontrolden çıkmıştı ve kamulaştırmalar şu ya da bu şekilde özellikle işçilerin 
alttan baskısı sonucunda bütün ekonomiye yayılmıştı. İşçiler bir çok işletmenin denetimini ve 
kontrolünü ellerine geçirmişlerdi. Her ne kadar Lenin “sermayeye karşı saldırının kesilmesinden” 
bahsediyorsa da, bu noktada devlet işçilerin alttan baskısı sonucunda bu işletmeleri 
kamulaştırmak zorunda kalıyordu ve yönetimini devralıyordu. Ama bu durum büyük sanayinin 
çöküşüne neden oldu ve o güne kadar emperyalist sermayeye bağımlı bir şekilde gelişen ve büyük 
oranda dışarıdan finanse edilen Rus ekonomisinin bütün yaşam damarlarını kesti ve onu adeta 
kötürüm etti. Ama daha da önemlisi, Rus büyük sanayisinin çöküşü,  çok önemli tarihsel olayların 
nedenini oluşturdu. Bunlardan bir kaç tanesini belirtirsek eğer:  

 Savaş Komünizminin ve Bolşevik terörün gelişmesine neden oldu;  

 Proletaryanın yarı-proletarya ile ittifakının kopmasına neden oldu;  

 BP’nin proleter bir parti niteliğinin kaybolmasına ve yarı-proleter bir parti haline 
dönüşmesine neden oldu;  

 BP’nin proleter bir partiden yarı-proleter bir partiye dönüşmesiyle birlikte, parti ve devlet 
içerisinde, özünde yarı-proletaryanın örgütlenme biçimi olan bürokratizmin gelişmesine,  
güçlenmesine ve iktidarı ele geçirmesine neden olarak, iktidarın proletaryanın ellerinden 
kayıp gitmesine neden oldu.  

 
 İşte tam da bu noktada BP’yi Savaş Komünizmi’ne sürükleyen  nedenleri irdelemek ve 
yapılan hataları ortaya koymak gerekir.  
  

BP 1918’in yazında Savaş komünizmi’ne başvururken aynı zamanda yoğun bir propaganda 
bombardımanına da başvurdu. Bu propaganda bombardımanı o kadar güçlüydü ki, olayların 
gerçek nedenini ustaca gizliyordu. Bolşevikler kendi hatalarını başkalarının sırtına yüklüyorlardı ve 
olayların geldiği noktada günah keçisi her zaman başkaları oluyordu. Ama içsavaşın sonunda 
açlıktan ölen milyonlarca insanın en büyük nedeni Lenin başta olmak üzere BP’nin önderleriydi. Bu 
noktada aslında hiç de övünülecek bir üne sahip değildirler.  
  

Rusya’da kıtlık sorunu BP’nin iktidarı ile başlamadı. Ondan çok önce özellikle de Şubat 
1917’den sonra, ülkedeki politik kriz ile bağlantılı olarak ortaya çıktı. Ama Bolşeviklerin iktidarı 
döneminde, büyük sanayinin çöküşü ile bağlantılı olarak ağırlığını giderek arttırdı. İçsavaşın 
sonunda da zaten milyonlarca insanın ölümüne neden oldu.  

                                                 
31 Lenin, age, s. 334 



 38 

  
Büyük sanayinin çöküşü ile birlikte kent ile kır arasındaki meta değişimi büyük oranda 

durma noktasına geldi. Bu durmanın bir nedeni yabancı sermayenin kamulaştırılması ve dış 
borçların iptali sonucunda ortaya çıkan sermaye kıtlığından dolayı sanayinin kapasitesinin düşmüş 
olmasından dolayı kırlar için gerekli sanayi mamüllerinin asgari düzeyde de olsa tedarik 
edilmemesiyse;  bir diğer nedeni de daha önceleri de belirttiğimiz gibi Bolşeviklerin enflasyon 
politikasına başvurarak “parayı ortadan kaldırma” çabalarıydı. Paranın değerini yitirmesi, kırsal 
alanda üretim yapan üreticilerin, metalarını, bu para ile değiştirme eğilimlerini de ortadan 
kaldırıyordu. Böylece Bolşevikler ülke ekonomisini iki ana doğrultuda yıkımna sürüklüyorlardı. 
Birincisi, sanayideki yanlış politikalar ile;  ikincisi, yanlış para politikası ile kırsal alanı dezorganize 
ederek. Böylece sanayideki kriz ile tarım krizi ile iç içe geçerek genel bir krize dönüştü. Sanayi krizi 
ile tarım krizinin iç içe geçme süreci 1918’in ilkbaharından itibaren başladı.  
  

1918’in ilkbaharında kentlerin ihtiyacı olan tahıl maddelerinin acil tedariki sözkonusuydu. 
Bu tahıl maddeleri de daha çok kırsal alandaki üreticilerde bulunuyordu, ki bunlar zengin köylü 
(Kulak) denilen ve ücretli emek kullanarak üretim yapan köylülerdi. İşte kıyamet tam da bu 
noktada koptu. Bütün sorun Kulakların ellerindeki tarım ürünleri nasıl elde edilecekti?  
  

Bolşeviklerin Kulaklar karşısındaki ilk politikası “endüsrti ile tarım arasında meta 
mübadelesi temelinde tahıl tekelinin gerçekleştirilmesi” politikasıydı. Bu politikayı da Bolşevikler, 
devletin ve sanayinin elindeki bazı birikimler aracılığıyla ve sanayi ile tarım arasındaki meta 
değişimini az çok asgari düzeyde düzenleyerek uyguluyorlardı. Ekim 1917’den Mayıs 1918’e kadar 
olan zaman zarfında Bolşevikler,  Kulaklar ile “anlaşma” yolunu izleyerek gerekli tahılı tedarik 
ediyorlardı. Bu temelde de kırlarda yarı-proletaryanın temsilcisi olan Sol Sosyalist-Devrimciler 
(Sol-SD) ile de müttefiklik ilişkisini devam ettirebiliyorlardı. Bolşevikler, Kulaklar ile anlaşma 
politikasını, devletin ve sanayinin elinde eski rejimden kalan birikimler sayesinde yürütüyorlardı. 

Ama ne zamanki sanayideki yanlış politikalar sonucunda sanayi çöktü ve sanayinin ve devletin 
elindeki birikimler tamamen tükendi ve bu temelde de tarımda bir aşırı-üretim sözkonusu oldu. 
Bolşevikler giderek Kulaklar karşısında politika değiştirmeye başladılar  ve sermaye yokluğunun 
yerine terörü koydular.  
  

Bolşeviklerin yaptıkları hataları daha iyi anlamak için tarihsel olaylara daha yakından 
bakmak gerekir.  
  

Ekim 1917’den önce Rus kırında toplumsal sınıf ve katmanlar genellikle şu unsurlardan 
oluşuyordu:  

1. Tarım Proleterleri:  Tamamen iş gücünü satarak geçimini sağlayan köylüler.  
2. Kır yoksulları (Yarı-Proleterler):  İşletmeleri ailelerinin geçimini yeterince karşılamayan ve 

bundan dolayı bu işletmelerinin yanında bir kazanç elde etmek için gerek zengin köylülerin 

                                                 
 Bunun kanıtı için bu yazının III.bölümünde yayınlanan büyük ve küçük sanayi ile ilgili tabloya bakınız.Bu tabloda 

da görüldüğü gibi Ekim devriminden sonra sanayinin kapasitesi 1918’de %33’e,1919’da %14’e,1920’de de %12’ye 

düşmüştür. 
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işletmelerinde  ücretli olarak çalışan gerekse de kentlerde sanayide ve başka sektörlerde 
geçici olarak çalışan köylüler.  

3. Orta köylüler: İlkel ekonomi çerçevesinde  üretim yapan ve kendi kendilerine yeten 
köylüler. Bu köylüler bazen  eldeki fazlalıklarını gerekli maddeleri elde etmek için 
satarlardı.  

4. Kulaklar (Zengin Köylü):  Bir çok tabakadan oluşur. Pazarda satmak için fazla bir ürün elde 
eden ve ücretli işçi çalıştıran köylülerdir. Rusya’nın tahıl ihtiyacını bu zengin köylü sağlardı. 
İşletmeleri daha çok küçük ve orta boy (KOBİ) işletmelerdi.  

5. Büyük Toprak Mülkiyeti: Devlete, kiliseye ve manastırlara ait büyük toprak mülkiyeti.  
 

 Ekim devriminden hemen sonra, 26 Ekim 1917’de, Bolşeviklerin Sol SD’leri yanlarında 
tutmak için  kabul ettikleri toprak  üzerine kararname,  büyük toprak mülkiyetinin topraklarına el 
koyulmasını ve köylülere dağıtılmasını öngörüyordu. Rus kırında kır proleterleri ve yoksul köylüler 
arasında toprağın eşit paylaşımı fikri oldukça yaygındı ve popülerdi. Bunun  nedeni hiç kuşkusuz 
Sosyalist Devrimci Parti’nin ama özellikle de onun sol kanadının kırlarda izlemiş olduğu politikadan 
kaynaklanmaktaydı. Bu parti kırlarda güçlüydü ve toprağın eşit paylaşımı fikrinin liderliğini 
yapıyordu. Bolşevikler devrimin ilk günlerinde, onları hükümette tutmak için onların tarım 
programını yanlış olduğunu bile bile kabul ettiler ya da kabul etmek zorunda kaldılar.  
  

Büyük toprak mülkiyetinin ortadan kaldırılmasında yukarıdaki ilk dört sınıf memnun 
oldular. Özellikle de büyük toprak mülkiyetinin  ortadan kaldırılmasında zengin köylülük en çok 
kazanç sağlayan sınıftı. Bir büyük toprak mülkiyetinin malının paylaşılması sözkonusu olduğunda, 
proleter ve yoksul köylü yayan giderlerdi. Orta köylü bir yük arabası ile giderken paylaşıma, zengin 
köylü iki-üç yük arabasıyla katılırdı. Üstelik 26 Ekim 1917 tarihli yasa, yasanın uygulamasını bir 
muhafızın yani devlet görevlisinin gözetiminde yapılmasını ve envanterin sayılıp paylaşılmasını 
belirtmiş olmasına karşın, buna uyulmamış adeta bir yağma havası içerisinde gerçekleşmiştir. 
Bunda da en çok çıkar sağlayan zengin köylü olmuştur. Daha sonra Bolşevikler, özellikle de Lenin’in 
ağzında, Kulaklar ile aralarının bozulması sırasında  bu durumu onlara karşı kullanacaklardı.  
  

BP’nin kır politikasının ana hatları, özellikle de ekonomi politikalarının olumsuzluklarının 
1918’in ilkbaharına doğru ortaya çıkmasıyla şekillenmeye başladı. Sanayinin çökmesi ile birlikte, 
kır ile kent arasındaki meta değişiminin bozulması, kentleri açlık ile tehdit etmeye başlayınca, 
kaçınılmaz olarak dikkatler tahılı elinde bulunduran  zengin köylülere dönmeye başladı. Çünkü 
gerekli tahılı tedarik etme sorunu, ülkenin ve Sovyet hükümetinin en önemli sorunu haline gelmişti. 
Bolşeviklerin iktidara gelmesiyle birlikte, gerek sanayideki yanlış politikaların bir sonucu olarak 
gerekse de Bolşeviklerin bürokratik yönetim tarzından dolayı, kırlardan kentlere akan tahıl 
miktarında dramatik bir düşüş meydana geldi. Gerekli tahılın tedarik edilmesi noktasında 
Bolşevikler çok eleştirmiş oldukları Geçici Hükümet’in bu noktadaki başarısını yakalayamamışlar 
ve hatta ezici bir yenilgi almışlardır:  
 
“Sekiz aylık varlığı süresince, Geçici Hükümet, ülkenin ve ordunun gereksinimleri için, aylık ortalama olarak 738. 000 
tonluk buğday girişini sağlamıştı. Ekim devriminden sonra, bu girişlerin ritmi (bin ton olarak) şu şekildedir:  
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Tablo-6:  Yıllara Göre Kırlardan Tahıl Tedariki (Bin Ton) 
 

1917,  Kasım. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 

1918, Mart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

1917, Aralık. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 

1918, Nisan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

1918, Ocak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

1918, Mayıs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1918, Şubat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

1918, Haziran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

 
1918’in Haziran’ında girişler tamamen durdu. Sovyet hükümetinin elini İaşe Bakanlığı’nın hizmetleri üzerine koyması 
ölçüsünde ve bu sonuncusunun faaliyetlerini komünist temeller üzerinde örgütlemesi ölçüsünde durmadan düşmüştü. 
”32 

 
 Bütün tarihsel göstergeler, Bolşeviklerin, Kulaklara karşı önce sertleşmeye daha sonra da 
terör uygulamaya, sanayinin çökmesiyle ellerindeki kaynakların tükenmeye başlaması ve 
Kulaklara verecek hiçbir şeyinin kalmadığı andan itibaren başladığını göstermektedir.  
 
 Aslında Bolşeviklerin Kulaklar karşısındaki ilk politikası uzlaşma politikasıdır ve bu politikayı 
uygulamaya da çalışmışlardır. Mart 1918’in sonlarında İaşe Komiserliği hükümete bir rapor 
sunarak, sorunun çözümünün yani kırlardan kentlere gerekli tahıl akışının, kırlar ile zorunlu mal 
değişiminin örgütlenmesinde yattığını belirtmiştir:  
 
“Güncel durumun analizi şu sonuca götürüyor ki, kırların istediğinin yani yalnızca (kırlar için---K. E) 
başlıca zorunlu maddelerin sağlanması gizli buğdayı çıkarabilir. Bütün diğer önlemler sadece 
palyatiftir. ” (Aktaran S. N. Prokopoviç, age. s, 117) 

 
Bu raporun sonucunda Sovyet hükümeti, İaşe Komiserliği’ne 1162 milyon rublelik (savaş 

öncesi rubleyle 27 milyon ruble) bir kredi açarak, köylülüğe gerekli malların alınmasını sağlayarak, 
karşılığında yaklaşık 2 milyon ton tahıl elde etmeye çalıştı. Ama kırlara sürülen sanayi malları kırın 
gereksiniminin sadece % 20’sini sağlıyordu. Ama yine de Nisan’ın sonuna kadar yukarıdaki tabloda 
da görüldüğü gibi, tahıl akışı on kat düşse de tamamen kesilmemişti. Tarihsel olayların baskısı 
altında Bolşevikler, Nisan 1918’de, onları kırlarda adım adım batağa sürükleyecek olan ölümcül 
bir hata yaptılar. Bu hata Sovyet hükümetinin yayınlamış olduğu iki kararnamede somutlaşmıştır.  
 
 Sovyet hükümetinin, eldeki kaynakların ve sermaye birikiminin tükenmesinden dolayı 
Nisan 1918’de uygulamaya soktuğu yeni gıda ve kır politikası, BP’nin Nisan 1918’deki kararı ile 
ortaya çıkmıştır. Parti Rus ekonomisinin “komünist temeller” üzerinde reorganizasyonu kararını 
aldı. Bu karar daha önce köylünün özel sözleşme ile yani karşılıklı anlaşma yoluyla belirlenen tahıl 
fiyatları temelinde pazarı tarımsal ürünler ile besleme politikasından,  devletin tek fiyatları 
saptadığı sabit fiyatlar temelinde üretim fazlalığının devlete zorunlu teslimine geçişini 
öngörüyordu. Lenin bu politikayı şöyle savunur:  
 

                                                 
32 S.N.Prokopoviç,age,s.114 
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“ ‘Çalışmayan yemesin’---bu nasıl gerçekleştirilir? Bu düsturu hayata geçirebilmek için, ilkin devlet 
tahıl tekelinin, yani tahılla her türlü  özel ticaretin yasaklanmasının, tüm tahıl fazlasının sabit 
fiyatlarla devlete zorunlu tesliminin, kim için olursa olsun tahıl fazlasını elinde tutma ve gizlemenin 
kesin olarak yasaklanmasının gerekli olduğu gün gibi açıktır. ”  (Lenin, SE cilt-8, s. 31, İnter Yay. ) 
 
 Burada bütün sorun, devletin saptamış olduğu sabit fiyatların düzeyi sorunudur. Bu 
saptanan sabit fiyatların Bolşeviklerin propagandasını haklı çıkarır hiçbir yanı yoktur. İşte Maliye 
Komiserliği’nin  Ekonomik Anketler Bürosu’nun yayınlamış olduğu devletin saptadığı sabit fiyatlar 
ile pazar fiyatları  arasındaki ilişkiyi gösteren rakamlar. 1913 yılı baz alınarak yapılan 
hesaplamalara göre:  
 

Tablo-7: Yıllara Tahılın Göre Devlet Fiyatları ve Pazar Fiyatları Göstergesi 

 
 
 

 Kararnamenin saptamış olduğu fiyatlar temelinde devlete tahılını teslim eden köylüler, 1919 
yılında pazar fiyatlarının sadece % 10’unu, 1920’de ise sadece % 1’ini, 1921 yılında ise karşılığında 
hiçbir şey almamıştır. Bundan çıkan sonuç şudur: Devletin bütçesi, sanayinin ve ticaretin çökmesi 
ile bağlantılı olarak çöktüğü için, devlet tahılın sabit fiyatlarını, maliyet fiyatının altında saptıyordu. 
Köylüler, bu saptanan sabit fiyatlar sonucunda tek gereksinimi olan sanayi maddelerini değil ama 
yatırmış oldukları sermayeyi bile tekrar yerine koyamıyorlardı. Bundan dolayı şiddetli bir şekilde 
direnmeye başladılar.  
 
 Bolşevikler tarihsel koşulların uygulamaya olanak vermediği bir politikayı, bürokrasinin 
olanaklarını sonuna kadar zorlayarak uygulamaya çalışıyorlardı. ”Ben karar aldım herkes uymalı” 
politikası, kırlarda üretici güçlerin adım adım tahribine neden olmuştur. Sanayinin üretici 
güçlerinin tahrip edilmesi politikası “Savaş Komünizmi” politikası ile kırlarda üretici güçlerin tahrip 
edilmesi politikası ile birleşmiştir. Bunun sonucunda 1921-1922 yıllarında milyonlarca insanın 
açlıktan ölümesine neden olmuştur.  
 
 Nisan 1918 yılında yapılan ikinci büyük hata, 19 Nisan 1918 tarihli olan “Toprak Üzerine  
Temel Yasa”dır. ”Komünist üretimin temellerinin atılması” çerçevesinde, bu yasa,  toprak üzerinde 
özel mülkiyetin bir tür sınırlandırılmasını ya da kaldırılmasını öngörmekteydi. Bu yasa ister büyük 

                                                 
33 Prokopoviç,a.g.e.s.113 

 1913 1917 1918 1919 1920 1921 Ocak-
Mayıs 

Kararnameli 
fiyatların göstergesi 

100 673 2600 7500 10600 Bedava 

Pazar fiyatları 
göstergesi 

 673 7850 77700 822000 3 975 100 

Kararnameli fiyatlar 
ile pazar fiyatları 

arasındaki ilişki (% 
olarak) 

1 1 0, 33 0, 10 0, 01333  
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toprak mülkiyeti olsun isterse de küçük toprak mülkiyeti olsun, yeraltı ve yerüstü kaynakları, 
ormanlar ve doğanın yaşamsal güçleri üzerinde özel mülkiyeti kaldırıyor ve elinde varolan 
toprakların dışında köylülere başka toprak sahibi olma hakkını yasaklıyor ve de toprağı,  üzerinde 
çalışan işçilerle orantılı bir şekilde dağıtımını  öngörüyordu. Bu politikanın kırlarda Marksizmin 
temellerinden ayrılmak olduğundan zerre kadar şüphe yoktur.  
 
 Nisan 1918’de Bolşevikleri bu yasaları kabule zorlayan nedenlere (ki bu yasaların çıkarılması 
pragmatik bir özelliğe sahiptir) az ileride değineceğiz. Ama daha önce 19 Nisan 1918 tarihli 
“Toprak Üzerine Temel Yasa”nın (ki 11 Mart 1919’da bu yasaya bazı eklemeler yapılmıştır)  niçin 
kırlarda Marksizm’den uzaklaşılan bir politika olduğunu göstermeye çalışacağız. Bu politika 1890’lı 
yıllarda Fransız sosyalistleri içerisindeki bazı revizyonistlerin kırlarda uygulamak istedikleri 
politikanın bir benzeridir. II. Enternasyonal oportünizmin BP içerisinde canlanmasının somut bir 
örneğini teşkil eder ki Engels zamanında Fransız sosyalistlerini bu noktada eleştirmiştir.    
 
 Konuya biraz daha yakında bakmakta fayda var.  
 
       Lenin ve diğer Bolşevik önderler, Engels’in formüle ettiği kırlarda komünist politikanın temel 
ilkelerini tahrif etmişlerdir. Engels’in yapmamak gerekir dediği şeyleri yapmışlardır. Engels kırlarda 
büyük ölçekli üretimin kooperatifler yoluyla geliştirlmesinden önce,  kamulaştırılmaya 
gidilmemesini önermiş ve toprağın köylülere dağıtılarak ve bu temelde üretim ölçeğinin 
küçültülerek,  “sosyalist bir üretimin” kurulacağı küçük-burjuva ütopyasına direnilmesi gerektiğini 
ısrarla belirtmiştir. Fransız sosyalistlerinin yanlış tarım programını eleştirirken şöyle yazmıştır:  

“Bu gerekçeleri biraz daha yakından inceleyelim.  
     Önce Fransız programının,  üreticilerin özgürlüğünün üretim araçlarına elkonmasını 
öngerektirdiğini söyleyen tümcesinin,  hemen şu tümce ile tamamlanması gerekir:  Üretim 
araçlarına elkonması,  ancak iki biçim altında olanaklıdır;  ya,  hiç bir zaman,  hiç bir yerde üreticiler 
için genel bir biçim durumuna gelmemiş bulunan ve sinai ilerlemenin gitgide olanaksız kıldığı 
bireysel mülkiyet olarak;  ya da,  maddi ve entelektüel koşulları,  kapitalist toplumun gelişmesi 
tarafından yaratılmış bulunan ortak mülkiyet olarak. Öyleyse,  üretim araçlarının kolektif 
mülkiyeti,  proletaryanın elindeki bütün araçlarla izlenmelidir.  
        Demek ki,  üretim araçlarının ortaklaşa mülkiyeti,  burada ardından koşulacak tek ana erek 
olarak sunulmuştur. Sadece alanın hanidir hazırlanmış bulunduğu sanayide değil,  ama  genel 
olarak,  öyleyse tarımda da. Bireysel mülkiyet,  programa göre,  hiç bir zaman ve hiç bir yerde tüm 
üreticilere yayılmamıştır;  bu nedenle,  ve üstüne üstlük,  sanayiin gelişmesi onu yokettiği için,  
sosyalizmin çıkarı onu sürdürmekte değil,  ama yokolduğunu görmektedir;  çünkü bireysel mülkiyet 
varolduğu yerde ve varolduğu ölçüde,  ortak mülkiyeti olanaksız kılar. Eğer programa 
başvuracaksak,  bu işi,  kendini programda dile getiren genel tarihsel doğruluğu,  bugün onun Batı 
Avrupa ve Kuzey Amerika'da bir doğruluk olarak kalmasını sağlayan koşullar içine koyduğuna 
göre,  Nantes'da anılan tümceyi çok anlamlı bir biçimde değiştiren tüm programa başvurarak 
yapalım.  
        Üretim araçlarının,  tek tek üreticiler tarafından kendilerine maledilmesi,  bugün bu üreticilere 
gerçek bir özgürlük kazandırmaz. Zanaatçılık büyük kentlerde yıkıma uğramıştır;  Londra gibi 
büyük merkezlerde hatta tamamen yokolmuş,  yerini büyük sanayi,  sweating-system ve kusurlu 
batkı ile geçinen sefil şarlatanlara bırakmış bulunmaktadır. Toprağı kendi hesabına işleyen küçük 
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köylü,  ne toprak parçasının sağlama bağlanmış mülkiyetine sahiptir,  ne de özgürlüğe. Tıpkı evi,  
avlusu,  birkaç tarlası gibi o da tefecinin malıdır;  varlığı,  borçların kölesi olan köylünün hiç 
yapamadığını yapıp,  şurada burada birkaç dingin gün geçirebilen proleterin varlığından daha da 
güvensizdir. Yurttaşlık Yasasının 2102'nci maddesini kaldırın,  haczedilemez bir tarım aletleri,  
davar vb. yedekliğini yasa ile koruyun,  onu,  davarını kendi "gönül rızası" ile satacağı,  kendini tüm 
varlığıyla tefeciye vereceği ve böylece kendisine yeni bir cançekişme süresinin tanınmasından 
hoşnut kalacağı,  bir baskıya karşı güvence altına alamazsınız. Küçük köylüyü,  kendi mülkiyeti 
içinde koruma girişiminiz,  onun özgürlüğünü değil,  ama sadece köleliğinin özel biçimini korur;  
içinde ne yaşayabildiği,  ne de ölebildiği bir durumu uzatır!  Öyleyse programınızın birinci 
paragrafına başvurma zahmetine hiç de değmezdi.  
        Gerekçeler açıklamasına göre,  üretim aracı olan toprak,  bugün Fransa'da,  birçok yerde,  
bireysel olarak,  üreticilerin kendi ellerinde bulunuyormuş;  oysa,  sosyalizmin rolü,  mülkiyet ile 
emeği ayırmak değil,  ama tersine,  tüm üretimin bu iki etkenini aynı ellerde birleştirmekmiş. — Bu 
genel görünüm altında,  sosyalizmin rolünün bu olmadığını,  tersine,  üretim araçlarını,  kolektif 
olarak,  üreticilere vermek olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu durum gözden yitirilir yitirilmez,  
yukarda anılan tümce,  sosyalizmin,  bugün sadece görünüşte küçük köylünün mülkü olan şeyi,  
onun gerçek mülkü haline dönüştürmeye,  yani küçük çiftçiyi bir mülk sahibi durumuna getirmeye 
ve borçlu mülk sahibinin borçlarını ödemeye yönelik bir şey olduğu kanısını uyandırarak,  bizi 
yanılgıya düşürür. Sosyalizm,  köylü mülkiyetinin bu yanıltıcı görünüşünün ortadan kalkması ile 
elbette ilgilenir;  ama bu görünüş ortadan bu biçimde kalkmayacaktır. ”34 

 
 Peki toprağın üzerinde çalışan işçilere göre bölünmesi ve bu temelde de kırlarda “komünist 
üretime” geçme politikasının, komünizm ile uzaktan yakından alakasının olmadığını Lenin bilmiyor 
muydu?  
  
 Lenin bunu bal gibi biliyordu!  19 Nisan 1918 tarihli toprak yasasının Sol SD’lerin küçük-
burjuva anlayışı olduğunu da biliyordu. Bu yasa, BP’nin Sol SD’leri hükümette tutmak için kabul 
ettiği ve Lenin’in de eleştirdiği ancak pragmatik bir şekilde kabul ettiği 26 Ekim 1917 tarihli yasanın 
devamıydı ve bu mantığın uzantısıydı.  
  
 Peki Lenin ve Bolşevikler niçin anti-Marksist bir politika olan bu yasayı kabul ettiler?  
  
 İşte Bolşeviklerin hatalarının bazı noktalarının iyice anlaşılabilmesi için bu sorunu incelemek 
ve çözmek gerekir.  
  
 Lenin ve Bolşeviklerin Nisan 1918’de uygulamış oldukları politikanın altında yine 
pragmatizm vardır. Bu pragmatizmin iki ana nedeni vardır:  

1. Sovyet hükümetinin elinde, Kulaklar ile uzlaşma politikasını sürdürecek gerekli sermaye 
birikimi tükenmek üzereydi (hatta tükenmişti) ve Kulaklar kentlere tahıl akışını sürekli 
düşürüyorlardı. Bolşevikler Nisan 1918’deki iki kararname ile Kulaklara gözdağı vererek 
onları kuşatmaya başladılar.  

                                                 
34 F.Engels, Fransa ve Almanya’da Köylü Sorunu, www.Marxists.org 
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2. Sol SD’ler, Brest-Litovsk anlaşmasını ve Bolşeviklerin Çeka aracılığı ile Ekim’den beri 
uygulamış oldukları bazı keyfi ölüm cezalarını öne sürerek Mart 1918’de hükümetten 
çekilmişlerdi. Ekim’den Mart 1918’e kadar olan süre içerisinde Bolşeviklerin  uygulamış 
olduğu politikalar özellikle kentlerde sanayi ve ticaretin çökmesinden dolayı büyük 
huzursuzluk yaratmıştı. Bundan dolayı bir çok işçi ve emekçi işini kaybetti ve perişan hale 
geldi. Halkın durumunun kötüleşmesinden kaynaklanan bu huzursuzluk hemen yeni 
rejime karşı politik örgütlenmelere temel teşkil etmeye başlıyordu. Bolşevikler bunu 
bertaraf etmek için giderek Çeka aracılığıyla şiddetin ölçüsünü arttırdılar ve hatta işler 
keyfi cezalandırmalara kadar gitti. Çeka yargılaması yapılmamış olanlara kendi insiyatifi 
ile ölüm cezası uyguluyordu. Bütün bu politikalar “Savaş Komünizmi” döneminde 
uygulanılacak olan terör politikasının başlangıcıydı.  

 
 Bolşeviklerin politikasına alet olmamak ve sorumluluğunu paylaşmamak ve  Bolşeviklerin 
kendilerine daha fazla muhtaç olmalarını sağlamak için (özellikle kırlarda Sol SD’ler çok güçlüydü) 
Sol SD’ler hükümetten Mart 1918’de çekildiler. İşte Bolşevikler Sol SD’lerin hükümetten bu 
ayrılışlarının vermiş olduğu zararı en aza indirmek için  Nisan 1918’deki kararları aldılar. Artık 
uzlaşma zemini Sol SD’ler ile ortadan kalkmıştı. Artık BP’nin amacı, Kulaklara karşı uygulanılacak 
politikayı (yani sabit fiyatlar temelinde zorunlu tahıl teslimini), Sol SD’lerin kırlardaki tabanını ele 
geçirerek, Sol SD’leri bu tabandan ayırarak ve onları güçsüzleştirerek vede tarihsel olarak onların 
yerine ikame ederek gerçekleştirmekti. Bu politikayı ise kır yoksullarının taleplerini kabul ederek 
uygulayabilirlerdi.  
 
 İşte kabul edilen 19 Nisan 1918 tarihli küçük-burjuva içerikli olan toprak yasası, Sol SD’lerin 
kırların proleterleri ve yarı-proleterleri ve aynı zamanda küçük-burjuva unsurlar içerisindeki 
gücünü kırmanın ve bu unsurları Sovyet hükümetinin (ki tek Bolşeviklerden oluşuyordu) yanına 
kazanmanın aracıydı. Artık Kulaklara karşı politika ile yarı-proleterlere (Sol SD’ler) karşı politika sıkı 
bir biçimde birbirine bağlandı ve iç içe geçti. Ama bu politika özünde kır yoksullarını Kulakların 
kucağına iten bir politikaydı.  
 
 İşte o zamanlar Bolşeviklerin politikalarına yöne veren şey bu pragmatizimdi. Bunu haklı 
çıkarmak için de yoğun bir propagandaya başvurdular ve “kırlarda komünist üretimin 
örgütlenmesi” demogojisine başvurarak,  kırlardaki işçi ve yoksul köylüleri kazanmak için motive 
etmeye çalıştılar.  
 
 Nisan 1918’de çıkarılan kararnamelerin, Kulakları kuşatmak ve Sol SD’leri de kitlesinden 
ayırmak için uygulanılan pragmatist bir politika olduğunu gösteren en önemli kanıtlar Mayıs ve 
Haziran 1918’de yayınlanan iki kararnamedir.  
 Nisan 1918’de Kulakları ve Sol SD’leri kuşatmaya başlayan Bolşevikler,  Mayıs ve Haziran 
1918’de onlara karşı saldırıya geçtiler.  
 
 13 Mayıs 1918 tarihinde çıkarılan kararname, Geçici Hükümet tarafından 26 Mart 1917’de 
çıkarılan ama uygulamaya sokulmayan Buğday Tekelini yürürlüğe koydu. Bu yasa her buğday 
sahibine (çoğunlukla bunlar Kulaklardı)  bir hafta içerisinde devlete elindeki buğday miktarını 
bildirmeyi ve hükümetin saptamış olduğu fiyatlar temelinde devlete bırakmasını şart koşuyordu. 
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Belirlenen “normlar” temelinde gereksinim dışındaki  fazlalık devlete bırakılacak, devlet de yeni 
hasada kadar gerekli olan tohumluk ve kişisel tüketim normlarını belirleyecekti.  
 
 13 Mayıs 1918 tarihli kararname, proleter ve yoksul köylüleri, Kulaklara karşı acımasız  bir 
savaşıma çağırıyor ve elinde buğday fazlası olan ama bildirmeyenlere ya da teslim etmeyenlere 
karşı en azı 10 yıldan az olmamak üzere cezaevlerine gönderilmesine, topraklarına ve mallarına el 
konulmasına, karşı gelenlere de İaşe Komiserliği tarafından silahlı güç kullanılmasını serbest hale 
getiriyordu.  
 
 Kulaklara karşı Mayıs 1918’de bu yasayı çıkaran Sovyet hükümeti,  Sol SD’lere de 11 Haziran 
1918 tarihinde yayınladığı bir kararname ile cephe açtı. Bu kararname “Yoksul Köylü Komiteleri” 
(YKK)’nin kurulmasını öngörüyor ve bunlar aracılığıyla, buğdayın, kırlar için başlıca zorunlu 
maddelerin ve tarımsal araçların sağlanmasını öngörüyordu. Bu kararnamenin kırlarda Sol SD’lerin 
ayaklarının kaydırılması için olduğu, onlar üzerinde bir politik zafer elde etme aracı olduğundan 
kuşku yoktur.  
 
 İşin ilginç tarafı, Sol SD’lere kırlarda politik darbe indirmeye çalışan ve onun tabanını 
Kulaklara karşı kendi politikasına kazanmak isteyen Bolşeviklerin, 19 Nisan 1918 tarihli “Toprak 
Üzerine Temel Yasa” ile kırlardaki işçilere ve yoksullara “politik rüşvet” vermeleridir.  
 
 Bolşeviklerin ellerinde,  kırlardaki işçi ve yoksulları, Kulaklara karşı harekete geçirmek için 
somut ve elle tutulur verecek  hiçbir şeyleri yoktu. Onlar da 19 Nisan 1918 tarihli yasayı çıkararak 
ve bu kitlenin küçük-burjuva dünya görüşünü (ki Sol SD’lerin eseridir) kabul ederek,  eğer toprak 
elde etmek istiyorlarsa o zaman Kulaklara karşı savaşmalı ve onların mallarını ve topraklarını 
ellerine geçirmeleri gerektiği mesajını yolluyorlardı. Bu yasa, kır yoksullarını,  Kulaklara karşı 
harekete geçirmek için ve Sol SD’lerden de ayırmak için, teşvik ve motive etmek için çıkarılmış 
pragmatik bir yasadır.  
 
 26 Ekim 1917’deki “zorunlu hata” şimdi “başka zorunlu bir hata” ile birleşiyor ve 
derinleşiyordu. Ama Bolşevikler bu yolda ilerledikçe de proletaryanın iradesini de parçalıyorlardı.  
 
 13 Mayıs 1918 tarihli kararname ile Kulaklara karşı saldırıya geçen Sovyet hükümeti, bu 
temelde askeri önlemler almaya başladı. 20 Mayıs 1918 tarihli başka bir kararname ile Sovyet 
hükümeti, İaşe Komiserliği’nin gruplarına askeri kumandanlar atamaya başladı. Daha sonra 
bunlara “İaşe Birlikleri Kumandanlığı” adı verildi. Önceleri bu birlikler geçiciydi ve zorunlu olan 
yerlere gönderiliyorlardı. Bundan dolayı “Hareketli İaşe Grupları” adı verilmişti ve gönüllü işçi ve 
yoksul köylü komitelerinden gelenler tarafından oluşturulmuştu. Kısa bir süre sonra büyük bir 
kısmı işçilerden oluştu. Bunun nedeni kurulan YKK’nin kır yoksullarını kendi siyasetlerine 
kazanamamasıydı. YKK’ler başarısız oldu ve kırlarda onlara karşı köylülerin büyük bir cephesi 
oluştu.  
 
 Kırlarda propaganda ve ajitasyon yoluyla ve barışçıl araçlar ile kır yoksullarını kazanma 
politikası başarısızlığa uğradı. Bu durum karşısında VI. Sovyet Kongresi (6-9 Kasım 1918) taktik 
değiştirerek, bu YKK’leri feshetti. Ama bu YKK’lerin “askeri kanadı” olan Hareketli İaşe Birlikleri’nin 
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sayısı ve faaliyetini İaşe Komiserliği’ne bağlı olarak arttırdı. Bu birliklerin sayısı ülke genelinde 
45000 silahlı adama çıktı. Kısacası kırlarda giderek politik faaliyetin militarisayonu sözkonusuydu. 
Artık tek barışçıl yöntemler ile tahıl fazlasına el konulması politikasından vazgeçiliyor ve tamamen 
savaş yoluyla gerekli tahılın elde edilmesi politikasına başvuruluyordu. Bunun sonucu olarak elde 
edilen tahılda hiç kuşkusuz bir artma oldu. Ancak bunun sonuçları daha sonra ortaya çıktı. Çünkü 
Sovyet hükümeti tek tahıl fazlasını değil ama tekrar üretim için ayrılan stokları da bir bir yağma 
ediyordu. Bunun sonucunda kırlarda ekilecek tahıl kalmadı ve daha sonraki yıllarda yaşanan 
kıtlığın ve açlığın da temelini oluşturdu.  
 
 Şehirdeki işçilerin yardımı ile, YKK aracılığıyla Kulaklara karşı açılan savaş tam tersi sonuçlar 
doğurdu ve Sovyet hükümeti gerekli tahıl akışını sağlayamadı. Bolşeviklerin çıkartmış olduğu 
yasalara, Kulaklar tahıl akışını hemen keserek karşılık verdiler.  
  
 Bir yandan Kulaklara karşı açılan savaş yüzünden kentlere tahıl akışı dururken, bir yandan 
da hızla tahıl stokları tükeniyordu. Temmuz ve Ağustos aylarında İaşe Komiserliği’nin depolarında 
hiçbir şey kalmamıştı. Bu iki ay aynı zamanda Kulakların ve Sol SD’lerin  Sovyet hükümetine karşı 
silahlı ayaklanmaya giriştikleri dönemdir. Kırlarda  “köylülerin bir tür genel grevi” ile silahlı 
ayaklanmanın birleştirilmeye çalışıldığı bir dönemdir. Özellikle silahlı ayaklanma Ağustos’un 
20’sinde Uritski’nin öldürülmesi ve Lenin’e suikast ile doruğa çıktı. İaşe Komiserliği 20 Ağustos’da 
silahlı olan Hareketli İaşe Birlikleri’ne, kırlarda tahılın tedariki ve isyanın ezilmesi için kapsamlı bir 
talimatname yolladı.  
 
 Halbuki 1918’de Rusya’da iyi bir tarım yılı olmuştu. Tarımdaki hasadın genel durumu ile 
devlete teslim edilen miktar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:    
 
 
 
 

Tablo-8:  Genel Hasat ve Devlete Teslim İlişkisi  
 
 Genel Hasat Devlete Teslim % olarak 

1916-1917 65, 0 8, 9 13, 6 

1917-1918 62, 3 2, 5 4, 035 

 

 
 
 Tukarıdaki tablo çok açık bir şekilde şiddet yoluyla tahıl tedarikinin iflas ettiğini gösterir. 
Bu iflas politikasının altında yatan temel nedenlerden bir tanesi, kırlarda yoksul köylülüğün, 
Kulaklara karşı savaşta Sovyet hükümetini desteklememiş olmasıdır. Zaten YKK’lerin feshi bunu 
gösterir.  
 
 Peki yoksul köylülük Sovyet hükümetini niçin desteklemedi?  
 

                                                 
35 Prokopoviç,age,s.116 
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 Bunun temel nedeni hiç kuşkusuz Kulakların ve Sol SD’lerin Sovyet hükümetine karşı 
yürütmüş olduğu propagandadır. Özellikle Sol SD’ler, Sovyet hükümetinin, sanayinin çöküşünün 
aynısını kırlarda gerçekleştireceğinden korkuyorlardı. Kentlerden kırlara yoğun bir göç dalgası 
yaşanıyordu. Eskiden sanayide kötü de olsa çalışıp bir ücret alan bazı işçiler sanayinin çöküşünden 
sonra hiçbir şey elde edemediler ve geçinebilmek için tekrar kırlara döndüler:  
 
“Ekim devriminden hemen sonra, büyük sanayinin parçalanması, gıda krizi ve yakıt eksikliği etkisi 
altında kentlerin büyük toplu konutlarında oturanların kitlesel olarak kaçışı başladı. 1917-1920 
arasında yapılan sayımlara göre, şehirlerden kırlara göç eden nüfus 8 milyondan az değildi. ” 36 

 
 Sanayinin ve ticaretin çöküşünün sonucu olan bu kitlesel göç dalgası, kırlardaki korkuyu 
daha da arttırdı. Kırların kaderlerinin de kentlere benzeyeceği endişesi, kırın bir çok sosyal katmanı 
arasında yayıldı. Tahılın taban fiyatının maliyetinin altında saptanması aslında kır yoksullarının ve 
kır proleterlerinin işine pek gelmiyordu. Çünkü bu katmanlar geçimlerini Kulakların  işletmelerinde 
çalışarak kazanıyorlardı ve hatta aslında onlardan alacakları vardı. Tahılın taban  fiyatının 
maliyetinin altında saptanması ile bu kesimler de aynı zamanda yıkıma uğruyorlardı. Kır 
yoksullarının ve proleterlerinin aynı şekilde de Sol SD’lerin korkusu, Bolşevik yıkımın kıra da 
sıçramasıydı ki korktukları çok kısa bir zaman sonra gerçekleşti.  
 Bolşevikler sanayinin üretici güçlerinin tahribine, ”Savaş Komünizmi” ile birlikte tarımın 
üretici güçlerinin tahribini de eklediler. Aşağıdaki tablo bunu açık bir şekilde göstermektedir:  
 

Tablo-9: Yıllara Göre Ekilen Toprak Alanı 
 
 EKİLEN ALAN Toplam Üretim 

 Milyon Hektar 
olarak 

Gösterge Savaş öncesi milyar 
ruble olarak 

Gösterge 

1913 105 100 10, 51 100 

1917 96, 5 91, 9 9, 72 92, 5 

1918 - - 9, 62 91, 5 

1919 - - 7, 86 74, 8 

1920-1921 - - 6, 42 61, 1 

1921-1922 81, 6 77, 5 5, 46 51, 0 

1922-1923 68, 8 65, 5 7, 84 74, 637 

 
 

 Bu politikanın sonucunda tarım ürünlerinin azalması, sınıflar arasında azalan ürünler için 
rekabeti de beraberinde getirdi. Varolan ürünleri elde etmek için proleterler ile yarı-proleterler 
yarışmaya başladılar. Halk kıtlık aracılığıyla ölümün eşiğine gelirken yaşamak ve ayakta kalmak için 
doğalarında varolan herşeyi açığa vurmaya başladılar. Herkes yaşamak için birbirinin düşmanı 
haline gelmeye başladı. Halkın moral yapısı fiziksel çökmeyle birlikte çökmeye başladı. Artık onun 
için kimin komünist, küçük-burjuva ya da emperyalist olduğu değil ya da ekmeğin kimin getirdiği 
sorunu değildi. Onun için artık sorun, ekmeğin nereden geleceği sorunuydu. Eğer o zamanlar 
Bolşevik hükümet bir ayaklanma yoluyla yıkılsaydı ve yeni bir işbirlikçi hükümet emperyalistlerin 
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desteği ile kurulsaydı ve  halkın temel sorunlarını az buçuk çözmüş olsaydı,  halkın bu yeni işbirlikçi 
hükümeti ne pahasına olursa olsun destekleyeceği çok açıktı.  
 Sovyet hükümeti, kırlarda Kulaklar karşısında bir batağa saplanmıştı. Ama daha da 
önemlisi bu bataklık, kentte ve kırda olsun, hükümetin (tek BP’den oluşuyordu) bütün sosyal 
sınıflar ile olan ilişkilerini de kökünden sarsmaya ve değişikliğe iterek, ülke genelinde bir bataklığa 
saplanmasına yolaçtı.  
  

Kırın Kulaklar ve Sol SD’ler ile kendi içine kapanmasını ortadan kaldırmak için Sovyet 
hükümeti iki yöntem izliyordu. Kırlar için gerekli sanayi mallarını tedarik etmek ve askeri zor 
kullanmak. Ama gerekli sanayi mallarının tedariki büyük sanayi çöktüğü için neredeyse imkansızdı. 
İşte tam da bu noktada Bolşevikler başka bir ölümcül hataya imza attılar. Adım adım sanayideki 
küçük ve orta boy (KOBİ) işletmeleri kamulaştırmaya başladılar. Halbuki Bolşevikler KOBİ’lerin 
kamulaştırılmasını hiçbir zaman savunmadılar. Bu politik önlem de kendi mantıklarına ve 
politikalarına tersti. Kırlarda içsavaşın boyutlanması ölçüsünde, Sovyet hükümetinin 
kamulaştırması da tehlikeli bir şekilde büyük işletmelerden küçük işletmelere doğru bir seyir 
izlemeye başladı:  

“(. . . ) maden kömürü, madenler, selüloz ve kauçuk fabrikaları, demir yolları, aynı şekilde 
önemli bir sermayeye sahip (1’den 3 milyon rubleye kadar) diğer işletmeler, bundan böyle 
ulusun mülkiyetiydi (özellikle de 18 Haziran 1918 tarihli kararnameden sonra---K. E). 
1919’un başında kamulaştırılmış işletmelerin sayısı 830’a yükseliyordu, 1920’nin başında 
3394’e yükseliyordu. 1920’nin sonunda (29 Kasım kararnamesi), bireylere ait bütün sanayi 
kuruluşları ya da 5’ten fazla işçi ve motor gücü  kullanan şirketler ya da motor gücü 
kullanmayan 10 kişilik işletmelerin kamulaştırıldığı deklare edildi. Bu kararname, sadece 
büyük sanayiye değil ama orta (ölçekli---K. E. ) sanayinin de kamulaştırılmasına son noktayı 
koydu. (. . . )  
Ticari kuruluşların kamulaştırılmasına antrepo ve büyük mağazalar ile başlandı, 26 Kasım 
1918’de bir çok sayıda manüfaktür maddesinin satışı devlet tarafından tekelleştirildi. ” 38  
 

 Sanayideki KOBİ’lerin kamulaştırılmasına ve bazı sanayi maddelerinin satışına devlet 
tekelinin getirilmesine neden olan durum, kırlara gerekli olan sanayi mallarının tedariki sorununun 
sonucudur. Devlet bu önlemler ile malların maliyetini kendisi açısından düşürüyordu. Çünkü satın 
alacak ve kırlara yollayacak parası yoktu ve bunu yaparken de üretimin yapısını da tahrip ediyordu.  
  

Lenin, 1922 yılına gelindiğinde artık büyük sanayinin dahi zar zor karşıladığı kırın 
ihtiyaçlarının, KOBİ’ler aracılığı ile karşılanamayacağı gerçeğini anlamaya başladı. Devlet 
kapitalizmi çerçevesinde eldeki işletmelerin kiraya verilmesi ya da dış sermayenin çekilmesi yani 
büyük sanayinin tekrar inşaası temelinde, kent ile kır arasındaki ilişkilerin normalleşeceğini anladı 
ve bu temelde NEP politikasına başvurdu. Bu politika eksik olmasına karşın doğru ama geç bir 
politikaydı. Çünkü parti ve devletin komünist niteliğinin kaybolduğu bir anda devreye 
sokuluyordu. Bundan dolayı “bu ekonomik geri çekilme” bir bozgun ile sonuçlandı ve iktidarın 
küçük-burjuva sınıfların eline geçmesinde bir kaldıraç rolü oynadı.  
  

                                                 
38 age 



 49 

Az yukarıda Bolşeviklerin 19 Nisan 1918 tarihli yasa ile kırlarda Marksist bir politikadan 
uzaklaştıklarını belirttik. Yine bu dönemdedir ki, Lenin Engels’in zengin köylülük ile ilgili olan doğru 
teorisini tahrif etmeye başladı ve bunun Rusya’ya uymadığı sonucuna vardı. Bu noktada Lenin 
şöyle yazar:  

 
“Önümüzdeki görev köylülüğü tarafsızlaştırmaktı. Küçük-burjuva partiler ile ilişki sorununun 
ortaya atıldığı Moskova’daki bir toplantıda, sadece orta köylünün müttefikimiz olduğuna dikkat 
çekmekle kalmayan, aksine belki büyük köylülere karşı da tecri önlemlere, baskı önlemlerine gerek 
kalmadan da yapılabileceği inancını ifade eden Engels’i aynen alıntıladım. Bu varsayım Rusya için 
doğrulanmadı: Kulaklara karşı doğrudan bir içsavaşın içindeydik, içindeyiz ve içinde olacağız. Bu 
kaçınılmazdır. Bunu pratikte gördük. ”39 

 
 Halbuki Engels’in zengin köylülük ile ilgili olan teorik formülasyonu Rusya için de doğruydu. 
Sadece Rusya’nın tarihsel koşullarından dolayı özel bir tarzda uygulanması gerekiyordu. Daha 
önce andığımız makalesinde Engels,  devrimden sonra küçük ve zengin köylülüğe karşı tutum 
konusunda şöyle yazar:  
 
“Öyleyse küçük köylüler karşısındaki konumumuz nedir?  Ve iktidarı ele alacağımız gün onlara karşı 
nasıl davranmalıyız?  

Önce,  Fransız programının şu sözü yerden göğe kadar doğru:  Küçük köylünün kaçınılmaz 
yokoluşunu önceden görüyoruz,  ama biz bu yokoluşu çabuklaştırmakla hiç de yükümlü değiliz.  
        Sonra,  iktidara geçtiğimizde,  büyük toprak sahipleri için yapma zorunda kalacağımız gibi,  
küçük köylüleri (karşılığını ister ödeyerek,  ister ödemeyerek) zorla kamulaştırmayı aklımızdan bile 
geçiremeyeceğimiz de bir o kadar açık. Küçük köylü karşısındaki ödevimiz,  ilkin,  onu buna 
zorlayarak değil,  ama örnekler aracıyla buna götürerek,  ve toplumun yardımını onun buyruğu 
altına koyarak,  onun bireysel mülkiyeti ve işletmesini,  kooperatif işletmeye dönüştürmektir. Ve 
bu konuda,  daha bugünden gözlerine çarpacak üstünlükleri,  küçük köylüye belli belirsiz de olsa 
gösterme araçlarımız eksik değil. ”40 
 
 “ Şimdi daha zengin köylülere gelelim. Bu kategoride,  her şeyden önce kalıtım sonucu,  ama 
borçlandırma ve toprakların zorunlu satışları aracıyla da,  kullanma hakkından yararlandıkları tüm 
eski toprakları (tenure) ve hatta daha da çoğunu elinde tutan,  ve küçük topraklı köylüden büyük 
köylüye kadar uzanan tüm bir aracı aşamalar örneklemesini buluyoruz. Orta köylü,  küçük köylüler 
arasında oturduğu zaman,  onların çıkarları ve görüşleri ile,  kendi çıkar ve görüşleri arasında pek 
bir ayrım olmayacaktır;  çünkü deneyi,  benzerlerinden ne kadarının küçük köylüler yığını içinde 
batıp gittiklerini ona söyleyecektir. Ama orta ve büyük köylülerin ağır bastıkları,  çiftlik 
işletmesinin,  genellikle çiftlik uşakları ile hizmetçilerin yardımını gerektirdiği yerlerde,  durum 
bundan başkadır. Bir İşçi Partisi doğal olarak,  ilkin ücretlileri,  yani hizmetkârları,  çiftlik 
hizmetçilerini ve gündelikçileri koruyup savunacaktır;  bundan ötürü,  köylülere,  işçilerin ücretlilik 
sürekliliğini içeren vaadlerde bulunmayı  kendine yasaklar. Orta ve büyük köylüler,  orta ve büyük 
köylüler olarak varoldukları sürece,  ücretliler olmaksızın işlerini yürütemezler. Öyleyse,  küçük 
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topraklı köylülere varlıklarını küçük köylüler olarak sürdüreceklerini vaadetmek,  eğer bizim için 
sadece bir budalalıksa,  aynı şeyi orta ve büyük köylülere vaadetmek,  hemen hemen dolaysız bir 
ihanet olur.  
        Kentlerin zanaatçıları ile yeniden bir karşılaştırma yapabiliriz. Gerçi bunlar,  sonlarına 
köylülerden de yakındırlar,  ama gene de sadece çırak değil,  işçi de çalıştıranları,  ya da çıraklarına 
bir işçinin işini yaptıranları hâlâ vardır. Küçük patronlar arasında,  sonuna kadar patron kalmak 
isteyenlerin o yanda da kurtuluş olmadığını görmeleri için,  Yahudi düşmanları içine girmekten 
başka bir yapacakları yoktur. Kendi üretim biçimlerinin kaçınılmaz yokoluşunun bilincine varmış 
bulunanları bizim yanımza gelirler ve daha sonra tüm öbür işçileri bekleyen yazgıyı paylaşmaya da 
hazırdırlar. Durum,  büyük ve orta köylüler için de başka türlü değildir. Hizmetkârları,  hizmetçileri 
ve gündelikçileri,  doğal olarak bizi onların kendilerinden daha çok ilgilendirirler. Eğer bu köylüler,  
bizim onlara,  işletmelerinin oldukları gibi kalacakları yolunda güvence vermemizi isterlerse,  biz,  
bunu,  hiç bir biçimde yapamayız. Bunların yeri,  her şeyi vaadettikten sonra hiç birini tutmamaktan 
daha büyük bir zevkleri bulunmayan Yahudi düşmanlarının arasında,  Köylüler Birliği ya da bu türlü 
öbür partilerin içindedir. İktisadi bakımdan,  kapitalist rekabet ve denizaşırı ucuz tahıl üretimi 
nedeniyle,  orta ve büyük köylülerin de kesenkes ezileceklerine inanıyoruz;  zaten durmadan artan 
borçlanma ile tüm bu köylülerin gözle görülür yıkımı da bunu kanıtlamaktadır. Bu yıkıma karşı,  
mülklerin,  ücretlilerin sömürüsünü gitgide ortadan kaldıracak ve yavaş yavaş büyük ulusal üretim 
kooperatifinin aynı hak ve aynı ödevlere sahip kolları durumuna dönüşecek kooperatif bir işletme 
içinde toplanmasını salık vermekten  başka,  hiç bir şey yapamayız. Eğer bu köylüler bugünkü 
üretim biçimlerinin kaçınılmaz yıkılışını anlarlar,  eğer bundan gerekli sonuçları çıkartırlarsa,  bize 
geleceklerdir,  ve onların dönüşmüş üretim biçimine geçişlerini elimizden geldiğince kolaylaştırmak 
da bizim işimiz olacaktır. Böyle olmazsa,  onları kendi yazgılarına bırakmak,  ve bizim de,  onların 
çağrılarımıza kulak verecek olan ücretlilerine yönelmemiz gerekecektir. Çok olanaklıdır ki,  zorla 
kamulaştırma burada da sözkonusu olmayabilecek (abç),  ve bu biraz kalınca kafaları sağduyuya 
açmak için burada da iktisadi gelişmeye güvenebileceğiz. ”41  
 
  Peki bu noktada Lenin’in hatası nerededir?  
 
 Bir kere Engels çok açık olarak sorunu, Fransa ve Almanya gibi,  sanayisi ve ticareti bağımlı 
bir şekilde gelişmeyen,  kendi dinamizmi ile ayakta kalan ülkeler açısından incelemişti. Bu 
ülkelerde bir sosyalist devrim anında sermayenin kaçışı olmayacaktı ya da çok az olacaktı. Bundan 
dolayı sanayi, sermaye birikimi açısından bir sorun yaşamayacak ve sosyalist devlet bu sanayiye 
dayanarak, zengin köylülük ile bir anlaşma ya da uzlaşma arayabilecekti. Engels’in 
formülasyonunun özü buydu. Engels,  bu ülkelerin ekonomilerinin dünya pazarı içindeki 
konumlarına dayanarak köylü sorununu inceliyordu. Engels’in büyük sanayiye dayanarak zengin 
ve orta köylülük ile uzlaşma aranması gerektiği anlayışına en iyi örnek yine aynı makalede Fransız 
sosyalistlerinin programının bir maddesi ile ilgili olarak yazmış olduğu şu satırlardır:  
 
“Daha sonra:   
 "Tüm dolaylı vergilerin kaldırılması ve 3. 000 Frankı geçen gelirler üzerindeki tüm dolaysız 
vergilerin müterakki vergi durumuna dönüştürülmesi. " 
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Yıllardan beri,  hemen bütün sosyal-demokrat programlar bunu ister. Ama yeni olan ve bu 
tümcenin içeriği üzerinde ne kadar az düşünüldüğünü gösteren şey,  bunun özellikle küçük köylüler 
yararına istenmesidir!  İngiltere'de,  sadece bir örnek vermiş olmak için söylüyorum,  devlet bütçesi 
90 milyon sterlin lirasıdır. Gelir vergisi bunun,  onüçbuçuk ondört milyonunu getirir,  oysa geri kalan 
yetmiş alıtı milyon,  kısmen,  ticarethanelerin vergilendirilmesinden (posta,  telgraf,  pul),  ve en 
büyük bölümü de,  yığın tüketimi üzerindeki vergi ve harçlardan,  yani tüm halkın,  ve özellikle 
yoksulların gelirini,  küçük küçük kırpan,  ama yavaş yavaş milyonlar oluşturan o durmadan 
yinelenen kemirilmesinden gelir. Ve,  güncel toplumda,  devlet harcamalarının bir başka biçimde 
karşılanması da hemen hemen olanaksızdır. İngiltere'de,  en az 120 sterlin lirası (3. 000 frank) olan 
gelirler üzerindeki müterakki bir verginin 90 milyon getireceğini kabul edelim. Yıllık ortalama 
birikim,  tüm ulusal zenginliğin yıllık artışı,  1865'ten 1875'e kadar,  Giffen'e göre,  240 milyon 
sterlin lirası idi. Eğer bunun bugün 300 milyon olduğunu varsayarsak,  90 milyonluk mali yükün,  
birikimin aşağı yukarı üçte-birini götüreceği sonucu çıkar. Bir başka deyişle,  sosyalist bir 
hükümetten başka hiç bir hükümet,  böyle bir işe girişemez:  ama sosyalistler iktidara geçecekleri 
zaman,  onların,  bu vergi reformunu gelip geçici,  önemsiz bir sayışmalık gibi gösterecek,  ve küçük 
köylülere bambaşka olanaklar açacak başka işleri olacaktır. “42 

 
 Bu alıntıdan da çok açık bir şekilde görüldüğü gibi, kır ile ilgili bir reformu Engels, ülkenin 
genel ekonomisi ile ilişkilendirerek ele almaktadır. Yine Engels devlet bütçesinin büyük bir 
kısmının dolaylı vergiler ile birlikte büyük sanayi ve ticaretten elde edilen vergilerden 
kaynaklandığını da çok açık bir şekilde belirtir ki bu o zamanlar Rusya için de geçerliydi. Ama 
Rusya’daki durumun farklılığı, Ekim Devrimi’nden önce devletin bütçesine giren vergilerin büyük 
kısmının yabancı sermayenin ve onunla iş yapan Rus işbirlikçi tekelci sanayi sermayesinin 
vergilendirilmesinden oluşuyordu. Devrim bunların mülklerine el koyunca ve yabancı sermaye de 
Rusya’yı terk edince devlet bütçesi aniden çöktü.  
 
 Lenin, Fransa ve Almanya ile Rusya arasındaki kapitalist gelişme düzeyi arasındaki tarihsel 
farkı gözardı etmiştir. Bundan dolayı da Engels’in doğru formülasyonunun Rusya’ya uymadığı 
sonucuna varmıştır. Ama Rusya’da yaşanan tarihsel olaylar tersine Engels’i haklı çıkarmıştır.  
 
 Peki o zaman ne yapılmalıydı? Lenin ve Bolşeviklerin uygulamış oldukları politikalara 
alternatif komünist bir politika var mıydı ve vardıysa bu ne olmalıydı?  
 
 Elbette böyle alternatif ve doğru bir politika vardı. Aynı zamanda Lenin bu doğru politikayı 
bilince çıkarmaya en çok yaklaşan liderdir de. Her ne kadar bunu tam olarak bilince çıkaramamışsa 
da sezmiştir.  
 
 Lenin’in içsavaştan sonra çok geç bir şekilde önermiş olduğu NEP, bir tür “Ekonomik Brest-
Litovsk”tur. Yani emperyalistler karşısında ekonomik bir geri çekilmedir, ki bugün bile bu teorinin 
bir çok geliştirilecek yanları vardır ve gelecek sosyalist dünya devrimini kurtaracak temel yaklaşım 
bu teorinin geliştirilmesinde yatmaktadır. NEP teorisi, dünya sosyalist devrimi temelinde ve 
çerçevesinde ele alınması ve geliştirilmesi gereken bir teoridir. Aksi taktirde onun mantığı hiçbir 
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işe yaramaz. Aksi taktirde revizyonistlerin elinde “ulusal kalkınmacı” görünüm altında emperyalist 
bağımlılığın restorasyonuna götürür.  
 
 Bolşevikler iktidara bütün burjuva sınıfları birbirinden ayırarak ve yarı-proletarya ile sıkı bir 
ittifak yaparak gelmişlerdi. Ama devrimden sonra yanlış politikalar ile birbirinden ayırdıkları 
sınıfları, karşılarında tek bir cephe oluşturacak şekilde birleştirdiler. Bundan da ekonomi 
politikalarındaki hataları belirleyici bir yere sahiptir. Halbuki ekonomi politikalarında doğru bir 
yaklaşım sergileyebilmiş olsalardı, bunu birbirinden ayırdıkları burjuva sınıfların tekrar bir araya 
gelmesini önlemek için kullanabilirlerdi. Örneğin Bolşevikler hiçbir zaman tekelci burjuvazi ile Rus 
işbirlikçi tekelci burjuvazisi arasında bir ayırım yapmadılar. Her ikisine aynı politik tavrı takındılar 
ki bu tamamen hatalı bir durumdu. Tekelci burjuvazi ancak içeride bir işbirlikçi burjuvazi olduğu 
sürece karşı-devrimci faaliyetlerini yürütebilir. İşbirlikçi burjuvaziyi ezen bir devrim, 
emperyalizmin ülkedeki sosyal dayanağını da yokeder. Bolşevikler devlet iktidarı aracılığıyla 
işbirlikçi burjuvaziyi ezerken ve mülkiyetini kamulaştırırken, tekelci burjuvazinin mülkiyetine 
Rusya’da dokunmayacaklardı. Yine Ortak-Girişim temelindeki işletmelerde emperyalist 
sermayenin paylarına ve mülkiyetine de dokunmayacaklardı ve yeni ortaklarının “devlet 
bürokrasisi” olduğunu yani kamu sermayesi olduğunu ve beraber işyapmaya da hazır olduklarını 
beyan edeceklerdi.  
 
 Aynı şekilde dış borçları iptal etmeyeceklerdi ve ödemeler dengesinde bir sorun oluştuğu 
anda borçların bir gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılmasını isteyeceklerdi ki bunu bütün 
kapitalist devletler yaparlar. Eğer kısaca belirtirsek bütün bu önlemlere ek olarak şu ekonomik 
önlemlere başvurmalıydılar:  

 Bolşevikler yabancı sermayeye ve dış borçlara dokunmadıkları zaman aynı zamanda 
“ekonomik ilişkileri burjuva tarihsel alanda” kabul ettiklerini de bütün dünyaya göstermiş 
olacaklardı. Sermaye hareketlerinin bu serbest niteliğini kabul etmek, ona uygun para 
politikasını da kabule götürür. İşte bu noktada Bolşevikler Merkez Bankası’nın özerkliğini 
savunacaklardı ve bunu Sovyet Kongresi’nde çıkaracakları yasa ile garanti altına 
alacaklardı.  

 Rublenin konvertibilitesini koruyacaklardı ve ülkenin içinde bulunduğu duruma göre de ya 
sabit kur ya da esnek kur politikası izleyeceklerdi.  

 Merkez Bankası’nın altın ve döviz rezervlerinin belirli bir sınırın altına düşmesini önlemeye 
çalışacaklardı. Bunu da ancak dış sermayeyi Rusya’ya daha fazla çekmek suretiyle 
yapabilirlerdi.  

 Parayı ortadan kaldırmadan ziyade Merkez Bankası aracılığıyla fiyat istikrarını sağlamaya 
çalışmalıydılar.  

 Çarlık Rusya’sının yaptığı gibi devlet tahvilleri ve hazine kağıtları satmalıydılar ve belirli bir 
faiz karşılığında kamu açıklarını finanse etmeye ya da kamu için gerekli sermayeyi elde 
etmeye çalışmalıydılar.  

 İşbirlikçi tekelci sermayenin kamulaştırılması Sovyet hükümetine büyük bir manevra alanı 
sağlamış olacaktı. Özellikle de borçlar noktasında. Ödeme güçlüğü çektiği yerlerde ya bazı 
kamulaştırılmış işletmeleri yabancı sermayeye satarak gelir elde edebilirlerdi (Bir tür 
özellieştirme) ya da bazı işletmeleri borçlarının karşılığı olarak kiraya verebilirlerdi.  
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Peki bütün bu politikalar neyi amaçlamalıydı?  
 
1. Emperyalistler kendi çıkarlarının devrim tarafından korunduğunu görünce Rus işbirlikçi 

tekelci sermayesini yüzüstü bırakacaklardı. Böylece devrim emperyalist burjuvaziyi, Rus 
işbirlikçi tekelci burjuvazisinden tecrit etmiş olacaktı. Bunun tarihte değişik bir örneği 
vardır. Örneğin Kemalist Hareket,  T. C. ’nin kuruluşu sırasında bu politikayı izleyerek, 
Türkiye’yi işgal eden emperyalistleri ve Yunanistan’ı birbirinden ayırmayı başarmıştır. 
Kemalistlerin Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlarını devralması ve yabancı sermayeye 
dokunmayacağı garantisi vermesi sonucunda İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar işgale son 
vermişlerdir. Böylece Kemalistler, emperyalistleri Yunanistan’dan politik ve askeri olarak 
ayırmışlar ve bundan dolayı da çok kolay bir zafer kazanmışlardır. Şayet bunu yapmamış 
olsalardı kesinlikle Kemalist Hareket yenilecek ve Türkiye uzun yıllar sömürge kalacaktı.  

2. Yabancı sermayeye dokunmama ve dış borçları iptal etmeme sonucunda emperyalistler, 
Rusya’yı Beyaz Ordular (14 ülkenin ordusu) kurarak işgal etmeyeceklerdi ve işbirlikçi 
ordular ile birleşmeyeceklerdi. Çünkü buna değmezdi. Eğer emperyalistler devrimi 
boğmak için asker gönderdilerse bu Rusya’ya yatırdıkları sermayeyi kurtarmak içindi. 
Bundan dolayı işbirlikçi ordular daha güçsüz ve desteksiz kalacaklardı.  

3. Yine bu ekonomi politikalar emperyalistleri kendi içerisinde bölecekti. Emperyalist 
devletlerin iç politikaları, Bolşevikleri boğmak için asker gönderip göndermeme noktasında 
bölünecekti. Çünkü bazı burjuvalar kendi çıkarları garanti altına alındıktan sonra asker 
göndermeyi gereksiz bulacaklardı. Böylece Bolşeviklere karşı yapılan Haçlı Seferi’nin hiçbir 
dayanağı kalmayacaktı. Emperyalistlerin iç politikaları daha da hassas ve kırılgan bir hale 
gelecekti.  

4. Emperyalistler, Rusya’nın borçlarını ödemesinin onun sanayisini ve ticaretini ayakta 
tutmaktan geçtiğini anlayacaklardı (bu noktada ustalar zaten) ve tekrar Rusya’ya kredi 
açacaklardı.  

5. Sanayiyi uluslararası diplomasinin ustaca kullanılması ile ayakta tutan Bolşevikler, 
kentlerdeki huzursuzluğu en aza indirgemiş olacaklardı ve Çeka’nın terör politikasına gerek 
kalmayacaktı ve politik açıdan Sol SD’leri az çok tatmin edebileceklerdi.  

6. Yine sanayinin ayakta kalması, Kulaklar ile anlaşmayı kolaylaştıracak ve Sovyet hükümeti 
tahılın taban fiyatını maliyet fiyatının üstünde (eğer pazar fiyatları ile değerin çakıştığını 
varsayarsak)  yani maliyet fiyatı ile değer arasında sallanan bir yerde saptama imkanı elde 
ederek, Kulakların belirli bir kar elde etmesini sağlayacaklardı. Bu temelde de kırlardan 
kentlere tahıl akışını uzlaşma yoluyla Geçici Hükümet döneminde olduğu gibi tedarik etmiş 
olacaklardı. Hatta Kulakların fazla fiyat isteme ya da spekülasyon dirençlerini dışarıdan 
tahıl ithal ederek ve iç piyasaya sürerek kırma imkanlarına sahip olacaklardı. Bu politika 
Sol SD’leri sıkı sıkıya proletaryaya bağlamaya yarayacaktı.  

7. Sol SD’lerin proletaryaya sıkı sıkıya bağlanmaları, küçük-burjuvazinin karşı-devrimci 
faaliyetlerinin düzeyini düşürecekti ve onun kararsızlığını daha fazla arttırarak 
tarafsızlığının sürdürülmesine neden olacaktı.  

8. Proletarya emperyalistler karşısında bu “politik ve ekonomik geri çekilmeyi” 
gerçekleştirirken,  III. Enternasyonal aracılığı ile ve onun merkezinde yeralan Uluslararası 
Profesyonel Devrimciler Örgütü aracılığıyla,  emperyalistlerin geri hatlarını önce baskı 
altına alarak yani onları uluslararası alanda kuşatarak, sonra da  dünya çapında stratejik 
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zafer elde etme peşinde koşacaktı. Bu sonuncu nokta olmaksızın daha önce geri çekilme 
anında verilen tavizler tek kelimeyle bozgun ile sonuçlanır. Ülke içinde emperyalistlere 
verilen tavizler ancak Enternasyonalizm aracılığıyla uluslararası alanda telafi edildiği 
ölçüdedier ki bir işe yararlar. Rus sosyalist devrimi  uluslararası alanda içsavaşlar yoluyla 
diğer ülkelerin sosyalist devrimlerine bağlandıkça ve bu içsavaşlar emperyalist ülkeleri 
sardıkça ve sosyalist devrimlere yolaçtıkça,  uluslararası proletarya ile uluslararası 
burjuvazi arasındaki politik güç dengesi de uluslararası proletarya lehine değişmeye 
başlayacaktı. Ancak emperyalist ülkelerin büyük bölümünde sosyalist devrimler 
gerçekleştiği andan itibarendir ki, bu ülkelerin oluşturmuş olduğu Birleşik Ekonomi 
yabancı sermayeyi kamulaştırma yoluna gidebilirdi. Ama bu politika da son emperyalist 
kalelerin düşürülme süreci ile yani bu son emperyalist ülkelerdeki sosyalist devrimler ile iç 
içe geçirilerek ele alınmalı ve dünya çapında koordine edilmesi gereken bir süreçtir.  
 

Bir ülkedeki sosyalist devrim, uluslararası politik güç dengesi, uluslararası proletarya lehine 
olmadan   ve bu güç ilişkileri bu düzeye daha çıkmadan emperyalist sermayeyi 
kamulaştırmamalıdır.  
  

İşte Bolşeviklerin politikası kısaca burada belirtmeye çalıştığımız politika olmalıydı. Bu 
politikaya biz “Politik Brest-Litovsk”un “Ekonomik Brest-Litovsk” ile birleştirilmesi diyoruz.  

 
 Lenin’in başında olduğu Bolşevik Parti’nin Ekim Devrimi’nden sonra uygulamış olduğu 
yanlış ekonomi politikalar ve bunların neden olduğu diğer politikalar Marksizm’den ciddi bir 
sapmadır.  
 
 Bolşevik Parti’nin uygulamış olduğu yanlış politikalar sonucunda girmiş olduğu yanlış 
tarihsel yol,  onun sosyalist demokrasiyi uygulamasını pratikte imkansız hale getiriyordu. Halbu ki 
BP devrime kadar birliğini ve disiplinini sosyalist demokrasi ile elde eden bir partiydi. Devrimden 
sonra partinin girmiş olduğu tarihsel yol ile birlikte sosyalist demokrasinin de parti ve devlet 
içerisinde giderek sönmeye başladığı görüldü. Parti ve devlet sosyalist demokrasiyi uyguladıkları 
zaman bazı politikaları gerek parti tabanına gerekse de halka kabul ettiremeyeceklerini pratikte 
bir çok defa görmüşlerdi. Sosyalist demokrasi artık parti ve devleti birleştirmeye ve disiplinini en 
üst düzeye çıkarmaya değil, onları çözmeye ve parçalamaya götüren bir araç durumuna gelmeye 
başlamıştı. Bundan dolayı parti ve devlet birliğini sosyalist demokrasi aracılığı ile değil artık 
bürokratik otorite aracılığıyla sağlıyordu.  
 
 Parti ve devleti sürekli bir arada ve ayakta tutma eğilimi,  sosyalist demokrasinin giderek 
biçimselleşmesine ve ortadan kalkmasına neden olurken,  bürokratik merkeziyetçiliğin de  (zaten 
bu ikisi eşanlı oldu) gelişmesine neden oldu.  
 
 Ekim 1917’den itibaren yani iktidarın fethinden itibaren, yapılan hataların sonucu olarak, 
Bolşevik Parti’nin  proleter-komünist niteliği giderek bozulmaya ve yarı-proleter bir niteliğe 
dönüşmeye başladı. 1919’un Mart ayına gelindiğinde bu süreç neredeyse tamamlanmıştı.  
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 Tarihte Stalin ile ilgili olan tartışmalar yersiz bir tartışmadır. Stalin’in temsil ettiği politika 
büyük oranda Lenin tarafından hazırlanmış bir politikadır. Stalin’in yerinde daha sonraki yıllarda 
Lenin de olabilirdi Troçki de. Sorun bu değildir. Çünkü bu liderlerin hiçbiri (Lenin, Stalin, Troçki ya 
da başka biri), Ekim Devrimi ile başlayan ve birbirini izleyen hatalar zincirini oluşturan süreci 
durduramazlardı. Sadece onun ürünü olabilirlerdi ki öyle oldu. Belki de Lenin’i tarihte Stalin’in 
yerine geçmekten ölümü kurtardı. Muhtemelen Stalin’in yerine en büyük aday oydu. Zaten belli 
bir süre bunu yaptı da. Onun için tarihsel olayları açıklarken, Lenin, Stalin, Troçki vs. den  hareket 
etmek yerine “tarihsel dramanın karakterlerinin” içerisinde hareket ettiği tarihsel koşulları ve 
çerçeveyi bilince çıkarmak gerekir.  
 Ekim Devrimi ve III. Enternasyonal döneminde yapılan hatalar,  “Sosyalist Dünya 
Devriminin Çocukluk Hastalıkları”ndan başka bir şey değildiler. Ama bu deneyimin layıkıyla 
yapılacak Marksist eleştirisidir ki gelecek sosyalist dünya devriminin daha sağlam temeller 
üzerinde gelişmesini hazırlayacak ve Komünizmin kapısının aralanmasına götürecektir.  
 

 

5- Savaş Komünizmi ve Bürokratizmin Gelişmesi 
 

Bolşevik Parti (BP) ve Sovyet devleti içerisinde,  bürokratizmin gelişmesi,  güçlenmesi,  ve 
oturması,  Ekim Devrimi’nden sonra ortaya konulan yanlış politikaların yani BP’nin oportünist 
politikalarının bir tür cezası olmuştur.  
 

Parti ve devlet içerisinde ortaya çıkan bürokratizm aslında bir sonuçtur. Daha önceleri 
yapılan ideolojik,  politik hatalar zincirinin en son halkasıdır. Onun için bürokratizmin nedenlerini 
ve kökenlerini anlamak için onu ortaya çıkaran nedenlerin (ki yukarıda gördüğümüz gibi 
emperyalist dünya ekonomisi ve bunu anlamayan BP’nin yanlış ekonomi politikaları) ele alınması 
ve çözümlenmesi gerekliydi.  
 

Parti ve devletin bürokratik yozlaşması sorunu üç düzlemde ele alınması ve çözümlenmesi 
gereken bir sorundur. Bu üç farklı düzlem de birbirleriyle içsel bir bağlantı halindedir ve biri 
diğerini koşullandırır. Bu noktada bizim izleyeceğimiz yöntem,  Lenin’in “Ne Yapmalı? ”da 
kullanmış olduğu yöntemdir. Bunca eleştiriden sonra,  Lenin’in yönteminin yine Lenin’in yapmış 
olduğu bir hatanın açıklanmasında kullanılması oldukça garip kaçabilir. Ancak bu mümkündür. 
Lenin,  komünist hareketin tarihsel politik gelişiminin daha düşük biçimleri içerisinde karşılaştığı 
ve doğru çözüme bağladığı sorunun bir benzerini,  politik hareketin daha yüksek ve karmaşık 
biçimleri (proletarya diktatörlüğü) içerisinde çözüme bağlamada yetersiz kalmıştır.  
 

Lenin “Ne Yapmalı? ”da hangi sorunu çözüme bağladı?  
 

Lenin,  “Ne Yapmalı? ”da,  Rusya’da Komünist Partisi’nin oluşturulamayışının ve komünist 
hareketin politik sürekliliğini sağlayamayışının altında,  komünist aydınların ideolojik olarak birbiri 
içerisine geçmiş olan üç önemli teorik sorunu çözemediklerini ve bunları teorik olarak doğru 
çözemedikleri sürece de Komünist Partisi’nin tarihsel-politik örgütlendirilmesinin ise mümkün 
olamayacağını gösterdi.  
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Peki Lenin’in “Ne Yapmalı? ” da üç değişik düzlemde çözüme bağladığı ve içiçe geçirdiği 

sorunlar nelerdi?  
 

Lenin komünist hareketin gerek Çarlık devleti gerekse de kapitalizm karşısında tarihsel 
olarak doğru bir şekilde konumlandırılabilmesi için herşeyden önce verili bir tarihsel anda onun 
teorik sorunlarının yani hareketin tarihsel olarak içerisinde şekillendiği tarihsel zeminin doğru 
tanınması gerektiğini belirtti. Bunun da tek bir yolu vardı:  Düşünsel ya da teorik faaliyet. Komünist 
hareket kendisini çeviren ve içerisinde yeraldığı toplumsal koşulları doğru bilince çıkarmadan 
atacağı politik ve örgütsel adımlar isabetten yoksun kalacak ve belirli bir süre önünü göremeyen 
hareket,  düşmanın darbeleri altında gerileyecek,  ezilecek ve dağılacaktı. Zaten Lenin’in eserini 
yazdığı yıllarda Rus devrimci hareketinin durumu buydu.  
 

1898 yılında partinin oluşturulması Çarlık devleti tarafından feci bir şekilde bastırılmıştı. 
Üstelik bir kez hareket bu dağınıklığa itildikten sonra,  hareketin önderleri içerisinde üstüne üstlük 
teoriye ve teorik faaliyete bir de küçümseme ile bakma hastalığı belirdi ve sorunları büsbütün 
ağırlaştırdı:  “Şimdi zaman teori zamanı değil,  içeriği ekonomist-sendikalist (trade-union’cu) bir 
düzeye indirilen politik çalışmanın daha da yükseltilmesi,  işin bir tarafından tutulması zamanıydı! 
”,  ”Gevezelik yerine iş lazım! ” vs. Kısacası küçük küçük varolan propaganda örgütleri 
bürokratlaşmış lider ve örgüt anlayışının kurbanları haline gelmişlerdi.  
 

Varolan örgütlerin teorik düzeyi,  komünist adını hakeden hareketin düzeyine uymuyordu. 
Teorinin çok daha nitelikli bir şekilde tekrar kurulması ve düzeyinin yükseltilmesi,  en azından 
hareketin tarihsel sürekliliğini garanti altına alabilecek doğru bir düzeye çıkarılması gerekiyordu. 
Teori bu olması gereken tarihsel düzeye çıkmadan ve hareketin politik ve örgütsel sorunlarını 
anlaşılır bir şekilde çözmeden,  komünist hareket,  kendisini işçi sınıfının kendiliğindenci 
hareketinden kurtaramayacaktı. Hareketin kendiliğindenci gelişiminin neden olmuş olduğu ya da 
egemen olmuş olduğu politik ve örgütsel biçimler,  “komünist” denen öncünün kendisinin ne 
yapacağını bilememesinin sonucuydu. Komünist öncü ne yapacağını bilmediği ama bu bilmeme 
de teorik olarak donanımsız olmanın sonucu olduğu için,  öncü,  hareketin karmaşıklığı içerisinde 
kaybolmuş ve sonunda sınıfın kendiliğindenci eğilimine teslim olmuştur. Çünkü sınıflar mücadelesi 
maddenin yapısı gereği boşluk tanımamaktadır: Ya biri üstün olacak ya da diğeri!   
 

İşçi sınıfının kendiliğindenci eğilimi ise işçi sınıfı içerisinde kristalleşmiş olan burjuva 
ideolojisinin bir başka biçiminden başka bir şey değildi.  
 

Hareketin işçi sınıfının kendiliğindenci eğiliminin bu burjuva biçiminden çıkarılması için ilk 
yapılacak şeyin teorinin üstün bir şekilde tekrar kurulması gerektiği açıktı. Ancak büyük bir 
entellektüel çaba gerektiren bu iş,  herhangi kişiler tarafından layıkıyla yapılamazdı. Bu işin nitelikli 
çözümü ancak bu entellektüel faaliyeti kendisine meslek edinmiş olan toplumun aydın katmanı 
içerisinden (o da elbette hepsi değil),  kendisini ayıran ve kendi çıkarlarını işçi sınıfının tarihsel 
çıkarları ile özdeşleştiren ve bu temelde kendisini burjuva aydınlardan ayıran yani komünist bir 
aydın katmanının oluşumuyla olanaklıydı. Bu aydın katmanın profesyonel işi entellektüel faaliyet 
olduğu için sanayi üretimi içerisinde ve bunun sonucu olan işçi sınıfı hareketi içerisinde organik 
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olarak yer almıyorlar ve bundan dolayı da tarihsel ve toplumsal olarak kendi tarihsel bilincinin 
farkında olmayan işçi sınıfının dışında bulunuyorlardı.  
 

Kaldı ki doğru teorinin oluşturulması dahi tarihsel bir işti. Yani bir ya da bir kaç akıllının 
“süper beyinlerinden” çıkan bir durum değildi. Ancak aydınların bir çok kuşağı kapsayan ve tarihsel 
olarak kuşakların birbirine devrettiği ve bundan dolayı toplumsal ölçekte az çok bir hareket 
yarattığı (aydın hareketi) yani kendi tarihsel gelişiminin belirli bir noktasında ortaya çıkabilirdi. Bu 
da aydın hareketinin ayrı bir toplumsal kulvar olarak toplumsal ölçekte varolduğu ve işçi sınıfı 
hareketi ile belirli bir süre kesişmeden paralel gelişen ve hatta kesiştiği zaman bile her iki tarafın 
kendi bağımsızlıklarını toplumsal ölçekte koruduğu bir durumu ortaya koyuyordu.  
 

İşte işçi sınıfına dışarıdan aydınlar tarafından komünist politik bilinç taşıma bu anlama 
geliyordu. Komünist aydınlar bilimsel Marksizm aracılığı ile uluslararası ve ulusal ekonomik ve 
politik sistemi analiz ettikten sonra,  komünist hareketin bütün aşamalarında geçireceği evreleri 
genel olarak öngördükten ve bu temelde görevlerini ve araçlarını doğru bir şekilde bilince 
çıkardıktan sonra,  işçi sınıfının ileri katmanını bu komünist fikir ve politikaya kazanmasını 
bilmeliydi. Hazırlanan teorinin doğru olduğu az çok belirlendikten sonra,  işçi sınıfının ileri 
kesimlerinin burjuva politik sistem ile savaşım halinde kazanılması ve bunun metod ve araçları 
sorununun çözülmesi kendisini dayattı. Bu,  verili aşamada komünist siyasetin içeriğinin doğru 
belirlenmesi sorunuydu ve çözümü işçi sınıfının ileri kesimlerinin komünist harekete 
kazanılmasının kilit sorununu oluşturuyordu.  
 

Komünist hareketin burjuva politik sistem karşısında doğru konumlandırılması bir çok 
düzeyden oluşan sorunların doğru ele alınmasını gerektirdiğinden,  Lenin,  komünist hareketin 
teorik düzeyinin yükseltilmesi gerektiğine ve bu temelde de işçi sınıfının kendiliğindenci bilinci ile 
komünist bilinç arasındaki farkı belirttikten sonra,  komünist politikanın içeriğinin doğru 
belirlenmesi gerektiğini belirtti ve bu sorunu ele aldı.  
  

Rusya’da Ekonomistler,  uzun zamandan beri politik mücadelelerinin merkezine ekonomik 
talepleri koymuşlardı ve politik taktik ve örgütsel araçlarını da buna göre konumlandırmışlardı. 
Ekonomistler,  işçi sınıfının politik uyanışının ancak onu ilgilendiren ekonomik talepleri (ücretlerin 
yükseltilmesi,  daha iyi iş koşulları vs. ) ileri sürmekle ve bunların takipçisi olmakla gerçekleşeceğini 
ileri sürüyorlardı. Böylece farkından olmadan hareketi sendikal hareket düzeyine düşürüyorlardı.  
 

Lenin,  böyle bir politik mücadelenin asla Çarlık devletini ve bir bütün olarak burjuva politik 
sistemi devirmeye götürmeyeceğini,  bu tür bir politik mücadelenin doğası gereği,  devlet ve 
sistem ile uzlaşmaya ya da işçi sınıfının sömürüsünün hafifletilmesi noktasında pazarlığa 
götüreceğini ve bunun da işçi sınıfının tarihsel çıkarları ile taban tabana zıt olduğunu ileri sürdü. 
Ona göre yapılacak şey politik mücadelenin merkezine ekonomik-sendikalist talepleri koymak 
değil,  Çarlık devletinin devrilmesinin ve yıkılmasının ve bunun zorunluluğunun politik olarak 
gösterilmesi ve de propaganda ve ajitasyonun merkezine konulması sorunuydu. Bunun için ise 
suni olarak bazı politik durumların teröristler gibi icat edilmesine gerek yoktu. Bizzat Çarlığın 
politik örgütlenmesi ve bu örgütlenmenin bastırmış olduğu sınıf ve katmanların toplumsal 
durumu,  hayatın günlük akışı içerisinde çeşitli politik sorunlar etrafında kendiliğinden ortaya 
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çıkıyordu. Politik özgürlükler olmadığı için işçiler,  öğrenciler ve halkın diğer katmanları her gün 
Çarlığın kolluk kuvvetlerinden dayak yiyorlardı. Ezilen ulusların bağımsızlık savaşları hergün 
acımasız bir şekilde bastırılıyordu. Köylüler büyük toprak ağaları ve işletmeler tarafından 
acımasızca eziliyorlardı. Çarlık devleti emperyalist devletler ile utanç verici ekonomik ve politik 
anlaşmalar imzalıyordu vs.  
 

Lenin Çarlık devletinin politik temellerine dokunan politik sorunlar etrafında (Demokratik 
Cumhuriyet,  Kurucu Meclis,  Ulusların Kendi Kaderlerini Tayın Hakkı,  Politik Özgürlükler,  Büyük 
toprak mülkiyetinin kaldırılması,  8 saatlik işgünü vs. ) komünist hareketin politik olarak 
mevzilendirilmesi ya da konumlandırılması gerektiğini belirtti.  
 

Ama Çarlık devletinin yıkılması gerektiği çağrısını yapan ve her fırsatta bunu göstermek 
isteyen bir politik hareket politik sürekliliğini nasıl sağlayabilirdi?  Çarlık devleti böyle bir hareketi 
hemen ezmez miydi?  
 

Lenin,  Çarlığın böyle bir hareketi hemen ezmek isteyeceği gerçeğini kabul etti. Ancak 
bunun bertaraf edilebileceğini,  bunun için ise komünist hareketin örgütsel yapısının doğru bir 
temele oturtulması gerektiğini belirtti. Doğru bir örgütsel yapı ve bu yapının doğru politik taktik 
ve strateji ile sevk ve idaresi,  hareketin ezilmesini önleyeceği gibi,  sürekliliğini de garanti altına 
alacaktı. Lenin’in bu noktada komünist hareketin politik yapısı içerisine sokmuş olduğu örgütsel 
ilkeler ve metodlar,  Clausewitz savaş okulunun Marksizm içerisine dikkatli bir sokuluşudur. Lenin 
“Ne Yapmalı? ”yı yazdığı zaman,  Clausewitz’in “Savaş Üzerine” ve “Çarpışma Teorisi” adlı 
kitaplarını okumuş olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü komünist örgütü bir “savaş örgütü” 
biçiminde konumlandırıyordu. Özellikle de “Devrimciler Örgütü” bölümünde bu çok açıktır.  
 

Lenin’e göre örgütsel yapı,  politik stratejiyi (Çarlığın devrilmesi) ve taktikleri (kitleleri 
Çarlığın yıkılışı anlayışına çıkaracak bütün araç ve yöntemler) izlemelidir ve bunları 
gerçekleştirecek nitelikte ve kuvvette olmalıdır. Politik hareketin Çarlığı devirecek düzeye 
çıkarılması,  bunu gerçekleştirecek aracın da aynı şekilde yetkinleştirilmesini gerektiriyordu.  
 

Lenin’e göre Ekonomistler,  örgütlerini Çarlık karşısında yanlış konumlandırıyorlardı. 
Aslında örgütün bu yanlış konumlandırılması,  onların politik anlayışlarının sonucuydu. Yani Çarlığı 
aslında devirmek istemeyen,  onunla dolaylı olarak uzlaşma arayan bir siyasetin sonucuydu ki 
böyle bir politik anlayış devrimci bir örgüt yaratmak istemezdi çünkü buna gerek yoktu.  
 

Devrimci bir örgütü ancak devrimci hedefleri olan bir politik hareket yaratabilirdi. Onun 
için Ekonomistler,  örgütsel yapı ve araçlarını reformlara göre ayarladılar ve buna göre 
konumlandırdılar. Bu konumlama Clausewitz’in “Geniş Düzen (Tertibat)” dediği bir 
konumlanmaydı. Politik hareket,  ekonomist-sendikalist hareket zemini üzerinde yükseldiği için ve 
onun araçlarını kullandığı için kendisini “Genişlemesine” göre örgütlüyordu. Daha fazla işçi sınıfını 
kucaklama adına legal araçlara sıkıca sarılıyor ve bu legal araçlara sıkıca sarıldıkça da kendisini 
sabit ve hareketsiz kılıyordu. Legal araçların sabit ve hareketsiz oluşu hem tek bir politik çalışma 
biçimine neden oluyor hem de devlet tarafından erken kuşatılmasına neden oluyordu. Bu tür bir 
savaşımda insiyatif devletteydi. Çünkü örgütler politik ve örgütsel çalışmalarının ana gövdesini 
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legal alan ve araçlar üzerine oturtmuşlardı. Bu durum örgütlerin manevra olanaklarını tamamen 
yoketmişti. Radikal politik talepler ileri sürdükleri andan itibaren Çarlığın sert ve şiddetli karşılığı 
hemen geliyordu. Üstelik de devlet bunu hemen yapmıyordu. Örgütü belirli bir oranda çözdükten 
sonra darbenin ne zaman ve nereye ve de nasıl indireceğine kendisi karar veriyordu. Örgütlerin 
kadrolarının asıl gücünü legale yığdığını bildiği için zaman zaman örgütlerin bazı kadrolarını hapse 
atarak hırpalıyor ve çalışmalarının düzeyini düşürüyordu. Yani kadro ihtiyacı her seferinde örgütün 
en yakıcı sorunu oluyordu. Örgütler “muharebe alanına” her zaman taze kuvvet sürme sıkıntısı 
içerisindeydiler ve bunu sürekli kılmakta zorlanıyorlardı. Böylece kadro ve zaman sıkıntısı bütün 
politik ve örgütsel yapıyı esir almaya başladı. Az sayıda kadro çok işin altına girmek zorunda kaldı. 
Örgüt içerisinde bazı örgütsel ilkeler “lüks” görünmeye başladı.  
 

Çarlık devletinin savaşımın insiyatifini elinde bulundurması ve örgütleri istediği anda 
sıkıştırması ve darbeler indirmesi (çünkü örgütlerin politik ve örgütsel konumları buna olanak 
veriyordu),  örgütlerin hantal ve hareketsiz yapılarından dolayı bütün gövdelerinin ezilmesiyle 
sonuçlanıyordu. Kadro ve zaman sıkıntısı örgütlerin en acil ihtiyacı haline gelmişti ve 
sempatizanlardan hızla devşirilen ve devletin karşısına çıkarılan kadrolar gerekli formasyondan 
yoksundu. Bu durum zamanla “İlkel Çalışma” denen ve amatörlüğün bütün hareketi sardığı ve 
kemirdiği bir duruma dönüştü.  
 

Ama örgütler tarihsel olarak bir kapana da sıkışmışlardı. Devletin darbeleri örgütler 
içerisinde huzursuzluk yarattığı için önder kadrolara olan eleştiriler ve güvensizlik artmaya 
başlamış ve sorunların tartışılması örgütlerin tabanında ve kadrolar içerisinde giderek örgütlerin 
tavanına dayatılmaya başlandı. Ama bütün güçlerini devlet ile mücadeleye ve kitle çalışmasına 
ayırdıkları için örgüt yöneticileri örgütler içerisinde “tartışma ile zaman kaybedilmesini” 
istemiyorlardı. Kaldı ki tartışmalar belli bir düzeye ulaştıktan sonra,  örgütsel bölünmelere 
yolaçabilirdi (genellikle olan buydu) ve bu da zaten kadro ve zaman sıkıntısı çeken örgütleri daha 
da zayıflatabilirdi. Bundan dolayı zamanla örgüt içerisinde,  ilk başlarda şu ya da bu şekilde varolan 
demokratik ortamlar giderek ortadan kalkmaya ve bununla birlikte de bürokratik merkeziyetçilik 
güçlenmeye başladı. Çarlık devleti örgütler ile alay ediyordu. Kendi içerisinde demokrat olamayan 
örgütlerin Çarlık devletini yıkıp demokratik bir cumhuriyet kuramayacağının propagandasını 
yapıyordu.  
 

Çarlık devleti ile yanlış politik mücadele yürüten devrimci örgütler,  varolan tabanı 
kaybetmeme kaygısıyla bürokratik örgütlere dönüştüler. Örgüt içerisinde demokrasiye az çok 
müsahama etmeye başladıkları zaman ise ya yönetimde kalmaları imkansız hale gelmeye 
başlıyordu ya da örgütler bölünüyorlardı. Demokrasi ile örgüt yönetiminde kalma artık 
birbirleriyle uyuşamaz duruma gelmişti ve ikisinden birisinin tercih edilmesi gerekiyordu. Zamanla 
da bürokratik yönetim kendisine uygun kadrolar yarattı ve örgütün bütün bünyesini ele geçirdi ve 
de bu durumdan rahatsız olan ve arayış içerisinde olan kadrolar ayrılmaya başladılar. Aslında bu 
durum Çarlık devleti karşısında devrimci örgütlerin yanlış ideolojik,  politik ve örgütsel çizgilerinin 
sonucuydu.  
 

Lenin sorunu ideolojik ve politik ilkeler düzeyinde çözdükten sonra bu doğru ilkeleri doğru 
örgütsel ilkeler ile birleştirmeye çalıştı. Lenin’e göre,  Rus devrimci hareketinin Çarlık devleti 
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karşısındaki örgütsel konumlanışı Geniş Düzene (Tertibat) tekabül ediyordu ve bundan dolayı 
yanlıştı. Devrimci hareket,  kitleler içerisinde Çarlığın yıkılışının propagandasını ve ajitasyonunu 
yaparken,  devletin kolluk güçlerinin kendisine fazla yaklaşmasını önlemeliydi. Önemli olan 
devrimci örgütün ana gövdesinin ezilmesini engellemekti. Devlet örgütün parçalarını yoketse dahi 
ana gövdeyi koruyan hareket,  politik çalışmayı sürekli kılabilirdi.  
 

Ama ana gövde nasıl korunacaktı?  
 

Ekonomistler’in Geniş Düzen kurmaları,  ana gövdenin hemen kuşatılıp ve ezilmesine 
neden oluyordu. Çünkü legal araçlara zamansız el attıkları için hareketsiz ve sabit kalıyorlardı,  bu 
da devletin örgütleri kuşatmasını ve ezmesini kolaylaştırıyordu. Lenin aslında ileri sürdüğü 
örgütsel ilkeler ile devrimci hareketin ama özellikle de komünist hareketin Geniş Düzen’den Derin 
Düzen’e geçmesi gerektiğini ileri sürdü.  
 

Aslında Rusya’da devrimci hareket politik ve örgütsel olarak yanlış mevzilenmişti. Kendi 
tarihsel konumuna uygun olmayan strateji ve taktikler kullanıyordu. Geniş Düzen’i kullanan 
ordular,  Stratejik Saldırı düzeyinde olan,  kaderi tayın eden yerde ve zamanda sayısal üstünlüğü 
elinde bulunduran (Şubat ve Ekim 1917’deki gibi) ve düşman ordularının ana gövdelerini kuşatmak 
ve imha etmek için geniş bir açıya ihtiyaç duyan ve bu durumdan dolayı bütün güçlerini aynı anda 
savaşa süren ordulara özgü bir düzendi. Hiç kuşkusuz böyle bir zaman da gelecekti ama bu düzen 
şimdi uygulanamazdı. Bundan dolayı devrimci hareketin tarihsel ve toplumsal düzeyi ile kullandığı 
araç ve metodlar birbiriyle çelişki halindeydi ve bu durum hareketi yiyip bitiriyordu.  
 

Lenin,  devrimci hareketin Çarlık devleti karşısında güçsüz olmasından dolayı işe Stratejik 
Savunma ile başlamasının zorunlu olduğunu ileri sürdü. Stratejik savunma biçiminde hareket eden 
komünist hareket,  her şart altında ana gövdesini korumasını ve geliştirmesini bilmeliydi. 
 Bunun için ise devletin bu ana gövdeye yaklaşmaması gerekliydi. Bunu ise ancak bu ana 
gövdeyi gizli tuttukça ve bu gizliliği sürekli kıldıkça yapabilirdi.  
 

Ama bu ana gövde nasıl gizli tutulacaktı?  
 

Lenin hareket Derin Düzen biçiminde kurulduğu ve mücadele araç ve yöntemlerini buna 
göre ayarladığı zaman bunun mümkün olabileceğini ileri sürdü.  
 

Stratejik savunmada,  saldırıcının yani Çarlık devletinin vurucu güçlerinin etkisini ve 
şiddetini düşürmek için Derin Düzen gerekliydi. Çünkü Geniş Düzen’in aksine Derin Düzen,  sabit 
noktaları azami derecede en aza indirgeyen,  hareketli noktaları azami derecede en yükseğe 
çıkaran ve bunu akıcılık,  sürat ve sürpriz ile birlikte büyük bir gizlilik ile birleştiren düzendi. Böylece 
saldırıcının sabit üslere saldırısını kolaylaştıran Geniş Düzen’in aksine saldırının konsantrik 
(merkezsel) karakterini azami derecede zayıflatan,  saldırıyı bir noktadan ziyade hareketli üslerden 
dolayı (çünkü profesyonel devrimci kadrolar sürekli hareket halindeydiler) bir çok noktaya ayıran,  
bölen Derin Düzen hem zamanı uzatarak zaman kazanmaya hem de düşmanın moral güçlerinin 
azar azar tükenmesine ve de karşı-saldırılar ile de zayıflatılmasına neden olacaktı.  
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“(. . . ) savunmacı hiçbir şart altında,  çok geniş bir cephenin dezavantajında tehlikeye atılmak 
istemeyecektir. Bundan dolayı,  geniş bir cephenin kısımlarının tersine,  hiç bir zaman hareketsiz 
kalmayacak,  yedek güçleri daha fazla elde edebilecektir. ”43 

 
Lenin Profesyonel Devrimciler Örgütü (PDÖ)’nü,  Çarlık devleti karşısında daha dar bir 

cephe anlayışı içerisinde ama derin bir düzende kurdu. Ama böyle bir düzende örgütlenen örgüt 
için devlet daha fazla seferber olmak zorundaydı. Daha önce geniş bir düzende ve sabit noktalar 
oluşturan ve bundan dolayı hantal olan örgüt anlayışında,  devlet aşağı-yukarı ne kadar güç 
ayıracağını biliyordu. Ama şimdi bilemiyordu. Çünkü politik ve askeri savaşımın insiyatifi devrimci 
harekete geçiyordu. Gizli,  hareketli ve akışkan olduğu için,  nerede ortaya çıkıp ve kaybolacağını 
şimdi bu PDÖ karar veriyordu. Hareketli ve akıcı oluşu ister istemez devletin bütün güçlerinin 
harekete geçmesine neden oluyordu.  

 
“Savunmacı çok küçük bir cephe ile yetindiği ve daha büyük bir derinliği hedeflediği sürece 

yani çarpışma biçiminin doğal eğilimini izlediği zaman,  saldıran karşıt bir eğilime sahip olacaktır:  
Olabildiği ölçüde cephenin genişlemesine çalışmak yani rakibi olabildiği ölçüde kuşatmak. ”44 
 

Lenin,  PDÖ’yü,  sürekli hareket halinde olan,  gizlilikte uzmanlaşmış,  düşman ile cepheden 
çarpışmayı seçmeyen tam tersine zayıf olduğu zaman hep manevra yapan,  politik,  örgütsel ve 
askeri çalışmasını planlamaya dayandıran bir yapı olarak düşündü.  
 

Bu PDÖ,  politik çalışmanın gelişmesiyle ve yeni düzeyler kazanmasıyla çalışmalarını da 
(yani görev ve hedeflerini) hareketin tarihsel düzeyine uygun olarak geliştirecekti. Propaganda ve 
ajitasyon çalışmasını yürütmekle ve bu temelde işçi sınıfının ileri katmanlarıyla gizli bir şekilde iç 
içe geçmekle kalmayacak ama aynı zamanda zamanı geldiğinde,  kentlerde de devletin kolluk 
güçlerine karşı bir gerilla savaşını da örgütleyecek ve buna önderlik edecekti. Lenin aslında bu 
PDÖ’yü hep düşmana karşı silahlı mücadele verecek düzeye yükselebilecek (politik savaşımın en 
yoğunlaşmış biçimi olarak) bir politik-örgütsel oluşum olarak düşündü. 1905 devrimi bunu kısa bir 
zaman sonra kanıtladı. Bu PDÖ’nün bir kısmı,  1905 yılında,  toplumsal koşullar oluşunca (elbette 
daha önce kendisi de buna sıkı ve disiplinli bir şekilde hazırlandı) Partizan Savaşları denen 
savaşların başlatıcısı ve planlayıcısının ana unsurları oldular. Böylece tarihsel gelişimi içerisinde,  
bir çok biçimden (silahlı propaganda ve ajitasyon birlikleri,  korsan sokak gösterileri hazırlayıcıları,  
kamulaştırma operasyonlarının ana unsurları vs. ) geçtikten sonra uygun toplumsal koşullarda 
Şehir Gerillaları’na dönüştüler.  
 

Lenin 1905 devriminin deneyimini incelerken bu konuya şöyle değinir:  
 

“Gerilla savaşı kitle hareketinin gerçek bir ayaklanma haline ulaştığı bir zamanda ve içsavaştaki 
büyük ‘kavgalar’ arasındaki süre oldukça uzadığında ortaya çıkan,  kaçınılmaz bir çarpışma 
biçimidir. ” 45 
 

                                                 
43 K. V. Clausewitz, La Théorie de Combat, Economica Yayınları, s. 79 
44 Clausewitz, a.g.e.s. 79 
45 Lenin, Gerilla Savaşı, s. 56, Tüm Zaman Yay. 
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Böylece PDÖ,  gelişiminin belirli bir anından sonra silahlı savaşım görevi temelinde kendi 
içerisinde bir uzmanlaşmaya ve işbölümüne uğradı ve de bu temelde de şehirlerde devlete karşı 

hareketli gerilla savaşının ana unsurlarını oluşturdu.  Ama PDÖ’nün bu yüksek noktası,  
kendisinden önceki aşamaların oluşturulmasına ve gereği gibi örgütlenmesine dikkat etmeden 
(stratejik savunma,  derin düzen,  ana gövdenin gizliliği,  hareketlilik ve sabit noktaların 
yokedilmesi vs. ) imkansızdır.  
 

Ama PDÖ’nün düşman karşısında dayanabilmesi için tek ana gövdenin gizliliği,  hareketli 
oluşu ve derin düzen kurması yetmiyordu. Bunu başka bir ilke ile tamamlaması gerekiyordu. O da 
politik çalışmanın ve PDÖ’nün sürekliliğini sağlamak için,  politik çalışmanın bütün noktalarında 
ortaya çıkan yeni güçlerin (ki bunların bir kısmı önemli yedekler haline gelirler) bir kısmını PDÖ’ye 
akıtmak ve böylece onu taze kuvvetler ile sürekli beslemekti. Ama bu yedeklerin PDÖ’nün çalışma 
düzeyine çıkarılması için belirli bir zamana ve güvenli bir mekana ihtiyaç vardır.  
 

Yedekler düşman ile savaş halinde olunan cephede istenildiği gibi yetiştirilemezler. Onun 
için cephenin geri hatlarında ve özellikle de düşmanın ateş menzilinin dışında güvenli bir alanda 
formasyonlarını tamamlamalıdırlar.  
 
“Her tertibatın arkasında,  cephe gerisinde bulunan yedekler,  kumandanlar vs. için korunmuş bir 
alana ihtiyacımız vardır. Eğer bunlar üç cepheden bombalanırlarsa görevlerini yerine getiremezler. 
”46 
 

Lenin Bolşevik “Genelkurmayı” ve Parti Okulu’nu Çarlık devletinin uzanamayacağı bir 
yerde Batı Avrupa’da kurdu. Bir yandan parti önderleri kendi ideolojik eksikliklerini Batı 
Avrupa’nın gelişmiş kültür seviyesi ve buradaki zengin teorik kaynaklardan yararlanarak 
gideriyorlardı;  bir yandan da PDÖ için gerekli olan yedekleri güvenli bir şekilde gerekli düzeyde 
eğitme imkanını buluyorlardı.  
 

Böylece Lenin’in ileri sürmüş olduğu PDÖ fikri ve örgütün düşman karşısındaki mevzileniş 
düzeni ve şekli ve de kullanmış olduğu taktikler,  daha önceki devrimci hareketin (Ekonomistler) 
çok önemli bir eksiğinin giderilmesine neden oluyordu. Düşman bu PDÖ’yü aynı anda bir bütün 
olarak kuşatamıyor ve ezemiyordu. Her zaman kuşatıp ve ezdiği kısım onun bir parçasıydı sadece. 
Eskideki devrimci hareketin uyguladığı geniş ve yüzeysel düzen ve kullanılan taktikler,  devrimci 
hareketin hemen kuşatılıp ve ana gövdenin ezilmesiyle sonuçlanıyordu. Ama Lenin’in PDÖ ve 
onun savaşım biçimi aynı anda kuşatılmayı ve ezilmeyi engellediği için politik savaşımın 
sürekliliğini sağlıyordu ve PDÖ güçlerini hiçbir zaman düşman karşısında aynı anda kullanmıyordu 
hep ardarda kullanıyordu.  
 

Bolşevik Parti,  Çarlık devleti karşısındaki cephe düzenini,  hareketli,  dar ve derin bir 
biçimde kurduğu için,  eylemlerinin zamanına ve yerine de kendisi karar verdiği için,  eylem için 
gerekli gücün dışında başka bir gücü eylem alanına sürmüyordu ve fazla kuvvetleri belirli bir zaman 

                                                 
  
46 Clausewitz, a.g.e.s. 74 
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eylem dışında tutarak ve yeri geldiği zaman eyleme sokarak güçlerini ekonomik bir şekilde 
kullanıyordu.  
 

BP’nin Çarlık devleti karşısındaki bu ideolojik,  politik,  örgütsel ve askeri konumlanışı,  
politik savaşımın sürekliliğini gerçekleştirdiği andan itibaren çok önemli bir özelliğin ortaya 
çıkmasına neden oldu:  Politik çalışmanın sürekliliği taze güçleri kitle içerisinden çıkarıyor ve PDÖ 
ve partinin diğer çalışmaları için yedekler haline getiriyor ve PDÖ’nün düşman karşısındaki “kan 
kaybını” sürekli kapatıyordu. Başka bir şekilde ve kaba bir benzetme ile PDÖ’nün “kadro cari açığı” 
(tuhaf bir benzetme olduğunu kabul ediyorum),  politik çalışmanın ortaya çıkardığı daha büyük 
oranlardaki yedekler tarafından tek nicelik olarak değil ama nitelik olarak da kapatıldığı için artık 
bir sorun teşkil etmiyordu. Bu komünist politikanın üretkenliğinin yükselmesinden kaynaklanan 
bir durumdu. Nasıl bir ülkenin cari açığı,  ekonomisinin üretkenliğinden dolayı,  belirli bir dönem 
sonunda elde etmiş olduğu yüksek gelirler sonucunda dönüp ülkenin cari açığını kapattığı sürece,  
bu kaynağı elde ettiği müddetçe bir krize yolaçmıyorsa,  işte BP’nin kadro açığı da partiye akan 
yeni kuvvetlerden dolayı bir krize ya da örgütün iradesinin parçalanmasına neden olmuyordu.  

 
Düşman karşısındaki bu düzen,  parti içerisindeki demokrasinin aksatılmasını ya da 

yokedilmesini gerektirmiyordu. Çünkü BP gücünün üzerinde bir çalışmanın altına girmiyordu ve 
bundan dolayı da bütün güçlerini düşman karşısında tüketmiyordu. Bunun nedeni politik 
savaşımın insiyatifini kendi eline almış olmasıydı. Kadro ve zaman sıkıntısı BP’nin ensesinde sürekli 
kendisini hissetiren ve bütün örgüt yapısının bozulmasına neden olan bir durum teşkil etmiyordu. 
Elbette bu sıkıntı her zaman vardı ama örgütün iç bünyesini ve onun temel işleyişini tehdit edecek 
düzeye yükselmiyordu. Ama daha önce Ekonomistler zamanında kadro ve zaman sıkıntısı her 
zaman büyük bir sorundu ve örgütlerin bürokratlaşmasının altında da bu yatıyordu. Devlet ile 
geniş bir tertibat kurarak savaşan örgütler,  cephenin genişliğinden ve bundan dolayı da devletin 
onların gücünden daha fazla güç cepheye yığmaları karşısında ve güçlerinin sürekli erimesi 
karşısında yeni güçler ortaya çıkarıp cepheye süremiyorlardı ve o tertibat ve savaşım biçimiyle de 
süremezlerdi de. Bundan dolayı örgütler ülkenin çok küçük bir yerine hapsoldular ve dar bir 
alanda,  çalışmanın düzeyinin nicelik ve nitelik olarak düşük bir biçimi içerisinde birbirleriyle 
uğraşan ve kontrol altında olan politik yapılar haline geldiler. Lenin buna yerellik adını verdi. Bu 
politik ve örgütsel durumun en önemli sonucu,  sekter ve bürokrat liderlerin ortaya çıkması oldu. 
İlginçtir bu liderlerin hiçbiri 1903-1917 arası BP’ye yaklaşmadı ve ondan sürekli uzak durdular. 
BP’nin önder ve bu önder kadroların altında bulunan kadroları bu “hastalıklı” liderlerin dışındaki 
kadrolardan oluştu. Bu durum tesadüf olmasa gerek!  
 

Partinin ana gövdesini bu PDÖ’nün yüksek düzeyde gelişmiş niteliği temelinde örgütleyen 
BP çok önemli başka bir sorunu da doğru çözmeyi başardı. Örgütlerin ezilmesinde illegal ve gizli 
alan ile legal alan arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin yanlış ele alınışı (yanlış politik ve örgütsel 
konumlanıştan dolayı) ve uygulanışı temel bir yere sahipti. İllegal çalışmanın legal çalışma ile 
doğru birleştirilmesi,  işçi sınıfının ve halkın daha değişik katmanları içerisinde politik güç olmanın 
da temel halkasını oluşturduğundan,  bu iki çalışma biçiminin doğru birleştirilmesi büyük önem 
arzediyordu.  
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İllegal politik çalışma ile legal politik çalışma farklı örgüt biçim ve araçları üzerine oturduğu 
için aralarındaki farkın sürekli korunması,  farklı örgüt biçim ve araçların birbirinin yerine ikame 
edilmesinin engellenmesi (Ekonomistler’de olan genellikle buydu yani farklı örgüt biçim ve 
araçlarının birbirinin yerine ikame edilmesiydi) ve bu iki çalışma biçiminin politik hareketin genel 
yapısı içerisinde doğru yerlerinin ve oranlarının belirlenmesi temel bir sorundu. Burada bütün 
sorun,  partinin illegal örgütü ve politikası ile legal örgütü ve politikası arasındaki “politik ve 
örgütsel açının derecesinin” ayarlanması sorunuydu.  
 

Ekonomistler’in Çarlık devleti karşısındaki yanlış politik ve örgütsel konumlanışı,  zamanla 
illegal ve legal örgüt arasındaki açının tamamen kaybolmasına ve silinmesine ve de bundan 
kaynaklanan yanlış ve zamansız araç ve metodların kullanılmasına götürüyordu. İllegal ve legal 
örgüt arasındaki açının tamamen kaybolması,  Çarlık devletinin “ateş menzili” içerisinde,  illegal 
ve legal örgütün yatay birleştirilmesine ya da zorunluluktan kaynaklanan birbirinden kadro alış-
verişine götürüyordu. Belirli bir zaman sonra kadroların içerisinden çıkamadıkları ve kontrol 
edemedikleri ve de tamamen içerisinde kayboldukları bir örgütsel çalışmanın ortaya çıkmasına 
neden oluyordu ki,  Çarlık devletinin politik hareketi kuşatması ve ezmesini de kolaylaştırıyordu.  
 

Lenin’in partinin merkezine oturttuğu PDÖ,  aynı zamanda illegal ve legal örgüt arasındaki 
açıların doğru oranlarının saptanmasına ve sürdürülmesine de olanak veriyordu. Güçlü,  gizli ve 
illegal bir ana gövdesi olmayan bir parti bu açıları hiçbir zaman doğru ayarlayamazdı. Lenin ve BP,  
“düşmanın ateş menzili içerisinde” illegal ve legal örgüt arasındaki yatay örgüt ilişkilerini yoketti 
ya da en aza indirgedi. Her iki alan kendi içerisinde birbirinden büyük oranda bağımsız bir şekilde 
hareket ediyordu. 2 
 

İllegal ve legal örgütün çalışması ve birbirine bağlanmasının planlanması,  Çarlık devletinin 
ulaşamayacağı bir alanda (bu genellikle Avrupa’ydı) yapılıyordu. Parti merkezi böylece,  illegal 
alanın legal alana yine legal alanın illegal alana ne kadar yaklaşıp ne kadar yaklaşmayacağına bir 
çok faktörü değerlendikten sonra karar veriyordu. Örneğin kitlenin kendiliğinden kabarmasının en 
üstte olduğu ve devrimin öngününde bu iki alan arasındaki açılar birbirine çok yakındır. Devletin 
terörünün ve baskılarının en üstte olduğu ve devrimci hareketin büyük bir saldırıya maruz kaldığı 
dönemlerde bu iki alan arasındaki açılar da daha fazla açıktır.  
 

BP’nin bu üstünlüğü (ki PDÖ’nün yaratılmasının sonucudur) onun kuşatılmasını ve 
ezilmesini zorlaştırıyordu. Düşmanın ateş menzili içerisinde kesişmeyen ve birbirine paralel ve 
merkez ile dik açı biçiminde kurulan ve hareket eden ve de merkez aracılığı ile birbirini 
tamamlayan bu çalışma biçimi,  illegal ve gizli ana gövdeyi (PDÖ’yü) legal örgütler ağı ile 
çevreleyerek aynı zamanda ana gövdeyi derinlerde korumaya da yol açıyordu.  
 

Birbirlerine paralel ve merkez ile dik açı biçiminde kurulan illegal ve legal örgütlerin 
oluşturmuş olduğu komünist hareket,  politik iktidar karşısında genel politik açıyı da giderek 
açmaya başladı. Böylece cepheyi genişlemesine ve derinlemesine geliştirdi. Üstelik bu cepheyi,  

                                                 
2 Elbette burada partinin oluştuğu ve devrim için büyük kitlelerin kazanılması için seferber olunan dönemi 

kastediyoruz.Partinin oluşturulması döneminde genellikle politik ve örgütsel çalışmanın ağırlık merkezi, illegal ve 

gizli örgütün yaratılmasına dönüktür ve buna ayrılır. 
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müttefikleriyle ilişkilerini belirli bir düzeyde tutarak daha da genişletti. Çarlık devleti,  BP’nin ve 
devrimci hareketin cepheyi giderek daha da genişletmesi karşısında önce zorlanmaya daha sonra 
da çaresiz kalmaya başladı. Gerek 1905 devriminde gerekse de Şubat 1917’de devletin güçlerinin 
büyük bir bölümü cephede olduğu için devrimci hareketin politik açıları daha da açmasına ve 
politik savaşımı yoğunlaştırmasına dayanamadı ve devrimci hareketi durdurmak için daha fazla 
şiddete ve baskıya başvurdu. Sonunda kendi güçleri ile karşısında oluşturmuş olduğu düşman 
cephesi (içeride ve dışarıda) arasındaki oranlar tamamen bozuldu ve toplumsal güçleri karşısındaki 
cepheyi aynı anda yenmeye yetmedi. I. Dünya Savaşı’nda Çarlık Rusya’sının tamamen Panslavizm 
faşizmine kaymasının altında devletin tarihsel ve toplumsal temellerinin daralmasının payı 
büyüktür. Daha önce Ekonomistler döneminde devrimci hareketi tarihsel kapana sıkıştıran Çarlık 
devletinin kendisi aynı kapana sıkışmıştı. Artık demokratik bir açılım yapamazdı çünkü böyle bir 
politik açılım iktidarın kaybedilmesine götürürdü. Bir sınıf politik iktidarı kendisi bırakmayacağına 
göre yapacağı tek şey,  genişleyen ve derinleşen düşman cephesini,  zor ve şiddet araçlarıyla 
daraltmaya ve yarmaya çalışmaktır. Toplumsal güçleri buna yetmediği zaman da kaçınılmaz bir 
şekilde yıkılır.  
 

Bütün bunların Rusya’da içsavaş döneminde ortaya çıkan bürokratik yozlaşma ile ne 
alakası var denilecek belki. Ama çok alakası var. Teorisyen farklı fenomenlerde bulunan ortak 
yasayı bulup çıkarandır. Rus komünist hareketinin Ekonomizm’den kurtarılması ve Çarlık devleti 
karşısında doğru konumlandırılması ile Poletarya Diktatörlüğü’nün emperyalist sistem karşısında 
doğru konumlandırılması arasında prensip olarak genel bir ilişki vardır.  
 

Lenin politik hareketin düşük biçimleri içerisinde sorunu çözmeyi bildi ve bu temelde Rus 
komünist hareketini doğru bir politik yörüngeye yerleştirebildi ama proletarya diktatörlüğü 
döneminde yani politik hareketin daha yüksek ve karmaşık biçimleri içerisinde sorunun içerisinde 
kayboldu. Bu aslında aynı zamanda BP’nin tarihsel olarak bağrında barındırmış olduğu eksikliklerin 
ve yanlışlıkların da dışa vurumu olmuştur.  
 

Peki Lenin’in ve BP’nin proletarya diktatörlüğü dönemindeki eksiklikleri ve hatalarının 
temel kaynağı neydi?  Ya da başka bir şekilde sorarsak,  Rusya’da proletarya diktatörlüğünü 
(Sovyet sistemini) uluslararası emperyalist sistem karşısında neden doğru konumlandıramadılar?  
 

Rusya’da bürokratizmin gelişmesini sadece örgütsel biçim ve araçlarda aramak ve buna 
indirgemek büyük bir hatadır. Lenin yukarıda gördüğümüz gibi,  partinin inşaası sorununu tek 
örgütsel soruna indirgememişti. Örgüt noktasında yapılan hataların temel ideolojik ve politik 
ilkelerde yapılan hataların kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ortaya koymuştu. Rus devrimci 
hareketi içerisindeki örgüt sorununun ancak “işçi sınıfının kendiliğindenci bilinci ile komünist 
bilinç” ve yine “politik çalışmanın kapsamı”nın doğru belirlenmesi sonucunda ortaya çıkacağını 
belirtmişti.  
 

İşte proletarya diktatörlüğü döneminde de bürokratizm sorununun doğru anlaşılabilmesi 
için daha önce birbirine bağlı gelişen iki temel düzeyde (ideolojik ve politik) sorunların doğru ele 
alınması gereklidir. Proletarya diktatörlüğü döneminde Lenin ve BP’nin yapmış olduğu hatalar,  
Rusya’da proletarya diktatörlüğünün uluslararası emperyalist sistem karşısındaki yanlış 
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konumlandırılmasından (bu da elbette dünya sosyalist devrimi ile iç içe geçen bir durumdu) 
kaynaklanmaktaydı. Bu hatanın nedeni ise Lenin ve BP’nin uluslararası emperyalist sistemi teorik 
olarak doğru ele alamamış olmalarının sonucudur.  
 

Çoğu zaman Lenin’in emperyalizm teorisi,  emperyalizmin en iyi Marksist eleştirisi olarak 
ileri sürülür. Oysa bu yanlıştır. Lenin’in emperyalizm broşürü,  ortaokul ya da lise öğrencilerine 
yazılmış bir el kitabı gibidir ve kapitalist hareketin yüksek biçimlerini (Genel kar oranı ve biçimleri 
sorununu,  kredi ve fiktif sermayenin hareketini,  uluslararası rezervlerin hareketini ve kambiyo 
kurlarını,  emperyalist ekonomi içerisinde ortaya çıkan temel işbölümü ve bunun biçimlerini vs. ) 
bir kenara bırakmıştır. Bunları bir kenara bıraktığı için de Rus ekonomisinin emperyalist ekonomi 
ile iç içe geçme biçimini yeterince bilince çıkaramamıştır. Rusya’da uzun zamandan beri,  bütün 
sınıfların birbirleriyle aralarındaki tarihsel ilişkiler,  Rus ekonomisinin emperyalist dünya 
ekonomisi ile kurmuş olduğu tarihsel ilişkiler aracılığı ile kuruluyordu. Daha doğrusu Rusya’da 
sınıfların maddi varlığını sürekli üreten ve diğer sınıflar ile ilişkilerini ayarlayan Genişletilmiş 
Ölçekte Yeniden Üretim,  uluslararası emperyalist ekonominin Genişletilmiş Ölçekte Yeniden 
Üretimi’ne bağımlı hale gelmişti ve onun aracılığı ile kendisini varediyordu. Proletarya 
diktatörlüğü,  Rus ekonomisinin emperyalist ekonomi ile oluşturmuş olduğu bu dengeyi yok 
sayamazdı. Çünkü proletarya,  proletarya diktatörlüğü döneminde müttefikleriyle ilişkilerini,  
onların tarihsel ve toplumsal çıkarlarının az çok tatminini,  emperyalist ekonomi ile kurulan bu 
dengeyi gözeterek ve koruyarak doğru ayarlayabilirdi.  
 

Emperyalist ekonominin tarihsel doğasını ve onun ile ilişkili olan Rus ekonomisinin tarihsel 
doğasını yanlış kavrayan Lenin ve BP,  daha önce kısaca özetlediğimiz yanlış ekonomi politikaları 
uyguladılar. Bu yanlış politikalar Rus ekonomisini anında felç olmaya götürdü ve bunun sonucunda 
proletarya müttefiği yarı-proletaryanın ve onun aracılığı ile de küçük-burjuvazinin toplumsal 
hareketlerini proletarya diktatörlüğü sistemi içerisinde kontrol altına alamadı. Yarı-proletaryanın 
ve küçük-burjuvazinin toplumsal talepleri ancak Rus ekonomisinin az çok dinamizmi temelinde 
sağlanabileceğinden ama bu sonuncusu da emperyalist ekonomi ile ince bir dengeyi 
gerektirdiğinden,  emperyalist sistem ile doğru bir diplomasi ile doğru politik ve ekonomik açıları 
kuramayan BP,  içeride proletarya diktatörlüğünün toplumsal temellerini,  yarı-proletarya ve onun 
aracılığı ile küçük-burjuvaziyi tamamen kaybederek daralttı. İşte partinin ve devletin yapısındaki 
bürokratik bozulma,  parti ve devletin kendi tarihsel ve toplumsal gücünü aşan görevlerin altına 
girmiş olmasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yanlış politikalar sonucunda,  parti ve devletin 
altına girmiş olduğu görevler ile ellerindeki araçlar arasında toplumsal ölçekte bir orantısızlık 
ortaya çıkmıştır. Bu orantısızlığın sonucunda ortaya çıkan farkın kapatılması için de örgütsel 
araçların kendi doğalarını aşan bir şekilde kullanılmaları durumu ortaya çıkmıştır.  
 

Altına girilen görevler ile araçlar arasındaki orantısızlık,  örgütsel araçların ve bunların 
kullanım metodlarının “abartılmasına”,  ona zorla değişik “merkezi” (bürokratik) biçimler 
dayatılmasına yolaçmıştır. Parti ve devlet karşısındaki düşman cephesinin büyümesi ve 
genişlemesi,  parti ve devletin de buna göre genişlemesini ve bu genişlemeden kaynaklanan 
merkezileşmeyi dayatıyordu. Ancak eldeki araçlar,  toplumsal temelin daralmasından dolayı 
(müttefiklerin kaybedilmesinin sonucu olarak) azaldığı için giderek genişleyen düşman cephesini 
karşılamaya yetmiyordu. Bu noktada yapılacak tek şey,  eldeki kısıtlı araçların genişliğini ve 
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derinliğini (ki bunun oranlarını düşman cephesinin genişliği ve derinliği belirler),  bürokratik bir 
şekilde,  yani karar ve yetki mekanizmalarını küçük bir azınlığın elinde azami derecede 
merkezileştirerek geliştirmektir.  
 

Bu bürokratik merkezileşme,  örgütsel yapıya geçici bir üstünlük sağlar. Nedeni karar 
mekanizmalarını küçük bir azınlığın eline vererek,  zamandan tasarruf ederek,  eldeki gücü süratli 
bir şekilde kullanarak güçlerin ekonomik kullanımına neden olmasıdır.  
 

Demokratik Merkeziyetçilikte karar mekanizması Kongre’dir ve Kongre belirli kurallar 
çerçevesinde iradesini yani yetkisini küçük bir azınlığa (Merkez Komitesi (MK) ya da Halk 
Komiserleri Konseyi (HKK)) devreder. Bürokratik Merkeziyetçilikte,  karar ve yetki MK ve HKK’de 
birleşmiştir. Kongre’nin biçimi korunmasına karşın demokratik içeriği söndürülerek başka bir içerik 
(bürokratik) ile doldurulmuştur.  
 

Yanlış ideolojik,  politik ve örgütsel nedenlerden dolayı kapana sıkışan ve kendi nesnel 
konumunu aşan görevlerin altına giren (partinin inşaası sorununda bu fenomeni gördük) her 
örgütte (propaganda örgütü,  parti,  devlet vs. ) demokrasinin sınırlarının daralması nesnel bir 
zorunluluk yani maddi ihtiyaçların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.  
 

Ekim Devrimi gerçekleştiği andan itibaren aslında potansiyel olarak kendi içerisinde bir çok 
olumsuzluk barındırıyordu. Emperyalist ekonomi ve  onunla bağlantılı olan Rus ekonomisi 
karşısındaki yanlış ideolojik konumlanma kısa bir süre sonra potansiyel olumsuzlukları gerçek 
olumsuzluklar haline getirdi. Devrim ile birlikte Rus ekonomisinin felç olması ve bu temelde 
müttefiklerin kaybedilmesi ve de düşman cephesine geçmesi ile birlikte (bu tam olarak Mart 
1918’de gerçekleşti)  karşı-devrimin cephe genişliğinin ve derinliğinin daha da gelişmesi,  BP’de 
hemen devrim sonrası başlamış olan bürokratik eğilimin gelişmesini daha da güçlendirdi ve 
giderek bütün bünyeyi sarmaya başladı. Burada en önemli karakteristik durum,  “Savaş 
Komünizmi”nin başlaması ile partinin ve devletin bürokratikleşmeye başlaması arasındaki direkt 
bağlantıdır. Bu noktada E. H. Carr,  şunları yazarken haklıydı:  

“Mart 1918’deki Brest-Litovsk anlaşmasını onaylayan yedinci parti kongresi hayati 
önem taşıyan siyasi bir mesele hakkında oy çoğunluğu ile karar alınan son kongre oldu. ” 
47 
 
Mart 1918’den itibaren (ki bu dönemden önce de parti ve devlette  bürokratizm 

ekonominin felç olmasından ve bundan kaynaklanan sosyal huzursuzluğun bastırılması noktasında 
artan keyfi bürokratik önlemlerden dolayı bayağı gelişmişti) Rus iç politikasındaki köklü politik 
kaymaların sonucunda (Sol SD’lerin hükümetten ayrılmaları ve gerekli tahılın kırlarda acil tedariki 
sorunu etrafında ortaya çıkan Savaş Komünizmi politikası sonucunda ) giderek gelişen ve oturan 
bürokratizm,  Mart 1919’a gelindiğinde bütün parti ve devlet içerisinde egemen hale gelmişti ve 
BP revizyonist bir partiye dönüşmüştü.  

 

                                                 
47 E.H.Carr, Bolşevik Devrimi-I,s.182, Metis Yayınları) 
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Mart 1919’da BP revizyonizmini ilkesel düzeyde ideolojik olarak  bazı kararlar alarak da 
tescil etti. Daha önce yarı-proleterleri kazanmak için 1918’in ilk yarısında ve devrimin hemen 
ertesinde yayınlanan küçük-burjuva içerikli kararnameler şimdi ilkesel düzeyde 
kurumsallaşıyordu. Mart 1919’da BP,  Komünist Parti’sinin tanımını değiştirdi. Sekizinci Kongre 
(Mart 1919),  Komünist Partisi’nin tanımını şimdi şöyle formüle ediyordu:  
“Komünist Parti,  kendi saflarında sadece proletarya ile yoksul köylülüğün öncü kesimini---bu 
sınıfların (abç), komünist programı pratikte gerçekleştirmek için bilinçli mücadele eden kesimini--
-birleştiren örgüttür. ”48 

 
Bolşevikler, proletarya ile yarı-proletaryanın öncü kesimlerini (üstelik bunların ayrı sınıflar 

olduğunu “bu sınıflar” diyerek belirtiyorlardı! ) ve bunların toplumsal iradelerini aynı parti 
içerisinde eritmeye çalışırlarken oldukça samimi de davranıyorlardı yani bunu pratikte 
uyguluyorlardı. Ama bu “birleşme” proletaryanın iradesinin parçalanması olmaksızın imkansızdı.  

 
Pragmatik politikalar ile başlayan (hemen devrimin ertesi günü Sol SD’lerin yanlış Tarım 

Programı’nın onları hükümette tutmak için kabul edilmesi) ve çaresizlikten dolayı bağımlılığa 
dönüşen (Sol SD’lerin Mart 1918’den sonra hükümetten ayrılması),  yarı-proletaryaya taviz 
politikaları,  sonunda onun tarihsel çıkarları uğruna,  proleter partinin iradesinin parçalanmasına 
götürdü. Bu Ekim 1917’de içine girilen sürecin doruk noktasıydı yani bu yöndeki eğilimin kaçınılmaz 
sonucuydu. Şayet parti yarı-proleter bir partiye dönüşmemiş olsaydı iktidarda kalamazdı. İktidarını 
o tarihsel koşullarda koruması ile karakterinin evrim geçirmesi iç içe geçmişti artık.  

 
BP’nin teoride proletarya ve yarı-proletaryanın ortak partisine dönüşümü,  aslında 

pratikte BP’nin yarı-proleter bir partiye dönüşümüdür. Bunun nedeni tarihsel materyalist yasalara 
göre çok basittir. Çünkü hiçbir zaman tarihsel olarak bir sınıf,  başka bir sınıfın yerine,  ideolojik, 
politik ve örgütsel olarak ikame edemez,  onun tarihsel görevlerini bir bütün olarak üzerine 
alamaz. Böyle bir durum buna soyunan sınıfın görevlerini, hedeflerini vede araçlarını işlevsiz 
kılmaya götürür. Çünkü her sınıfın verili anda önceliği farklıdır ve bu farklılık sürekli olarak varolan 
üretim tarzı tarafından üretilir ve sürekli kılınır. BP, maddi toplumsal yapı tarafından üretilen bu 
tarihsel farkı silmek gibi ütopik ve idealist bir toplumsal pratiğe girişti.  

 
Az yukarıda, BP içerisinde bürokrasinin onun hataları sonucunda karşısındaki düşman 

cephesinin büyümesi ile karar ve yetkinin küçük bir azınlığın (bürokrat kastın) elinde 
yoğunlaşmaya başladığını belirttik. İşte özellikle Mart 1918’den itibaren hız kazanan bu süreç 
aşağı-yukarı bir yıl sonra yani Mart 1919’daki Sekizinci Parti Kongresi’nde  üç yeni organın 
kurulmasıyla özellikle partinin tepe noktasında tamamlandı ve kurumsallaştı:  Politik Büro 
(Politbüro),  Örgütlenme Bürosu (Orgbüro) ve Merkez Komite (MK) Sekreterliği.  

 
Oldukça mahsum bir şekilde kurulan bu organlar aslında partinin tepesinden tabana doğru 

yeni birbürokratik partinin kalıba dökülmesinden başka bir şey değildi.  
 

                                                 
48 a.g.e.s.204 
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Parti içerisindeki bürokratikleşme yani karar ve yetkinin pratikte küçük bir azınlığın eline 
bırakılması ve biçimsel olarak demokratik süreçlerin işletilmesine benzer bir süreç paralel olarak 
Sovyetler’de de gelişiyordu. Sovyetler de partinin geçirmekte olduğu evrimi geçiriyorlardı. Bunun 
sonucunda Sovyet Kongresi’nin  ve Tüm Rusya Sovyetler Birliği Merkez Yürütme Komitesi 
(VTsIK)’nin yetkileri pratikte,  Halk Komiserleri Konseyi (Sovnarkom)’nin eline geçti.  

 
Parti ve devlet, toplumsal temellerinin daralması karşısında birbirlerine paralel olarak 

bürokratikleşirken aynı zamanda da giderek birbirlerine daha çok yaklaşıyor ve karşılıklı 
kenetleniyordu. Belli bir tarihsel andan itibaren de bu ikisini birbirinden ayırmak neredeyse 
imkansız hale geldi.  

 
Bürokratik bir şekilde karar ve yetkilerin merkezileştirilmesi, genişleyen düşman cephesi 

karşısında Sovyet devletine bir direnme kaynağı teşkil ediyordu. Ama bu direnci katılımcılık ve 
görev bilinci yoluyla değil (çünkü katılımcılık ve görev bilinci demokrasi yoluyla olur) bürokratik 
zor ile sağlıyordu.  

 
Herşeyi küçük bir azınlığın insiyatifine verme eğilimi zamanla öyle bir düzeye ulaştı ki,  

giderek saçmalık düzeyine vardı. Giderek proletarya diktatörlüğü parti diktatörlüğü ile eşitlendi,  
ki zaten 1921 yılından itibaren BP’nin dışındaki partiler yasaklanınca bu gerçekleşti. Hatta 
Zinovyev daha da ileri giderek, parti diktatörlüğünü (ama aslında ileri sürdüğü pratikte proletarya 
diktatörlüğüdür) Merkez Komite’nin diktatörlüğüne kadar genişletti:  
“Her şeye önderlik eden, güçlü, kudretli tek bir merkez komitesine ihtiyacımız var. . . Merkez 
komitesini merkez komitesi yapan şey, hem Sovyetler ve sendikalar için,  hem de kooperatifler, il 
yürütme komiteleri ve bütün işçi sınıfı için aynı merkez komitesi olmasıdır. Onun önderlik rolü 
bundan ileri gelmektedir; parti diktatörlüğü de kendi ifadesini bunda bulmaktadır. ”49 

 
O zamanki önder kadroların hepsi (Lenin dahil) aynı bürokratik hastalığa yakalanmışlardı. 

Bu bürokratik eğilimin temel nedeni de daha önce de belirttiğimiz gibi Sovyet sisteminin 
uluslararası emperyalist sistem karşısında ideolojik, politik ve örgütsel olarak yanlış tarihsel 
konumlandırılmasından kaynaklanıyordu, ki o zamanki Bolşevik önderler bunu bir türlü 
anlayamıyorlardı ya da göremiyorlardı.  

 
Zinovyev’in az yukarıda aktardığımız bu tehlikeli bürokratik eğilimi (ki yıllar sonra Stalin 

kliği fazlasıyla gerçekleştirdi ve Zinovyev’in hayatına mal oldu) o zamanki lider kadroların anlayışını 
ve ruh halini yansıtması açısından ilginçtir. Rejime dıştan baskı BP’nin yaptığı hatalardan dolayı 
öyle bir düzeye yükselmişti ki, rejimin tepesi çareyi her şeyi bürokratik bir şekilde 
merkezileştirmekte ve bunu da teorize etmekte görüyordu. Zinovyev bu tür görüşleri savunma 
cesaretini aslında Lenin’den alıyordu. Lenin, Sol SD’leri iktidarda tutamadıkları zaman ve BP tek 
parti diktatörlüğünü kurduğu zaman gelen eleştirilere şöyle cevap veriyordu:  

                                                 
49 Zinovyev,aktaran E.H.Carr,a.g.e.s.214-215 
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“Evet, tek parti diktatörlüğü! Dayanağımız tek parti diktatörlüğüdür ve bu dayanaktan 
vazgeçemeyiz, çünkü partimiz, bütün fabrika ve sanayi proletaryasının öncülüğünü onlarca yıl 
içinde fethetmiş bir partidir. ” 50 

 
Parti ve devlet içerisinde bürokrasinin güçlenmesi ve oturmasıyla birlikte demokrasi de 

giderek sönmeye ve biçimselleşmeye başlayınca,  bürokratik iktidar (ki yarı-proletaryanın 
iktidarına dönüşmüştü) giderek iki cephe arasına sıkıştı. Aslında baştan beri bu iki cephe arasına 
sıkışmıştı ama yaptığı hatalar ile bu iki cepheyi daha da büyütmüştü ve iktidarda kalması ise bu iki 
cepheyi sürekli birbirinden ayırmasına ve ikisinin birleşmesini engelleme üzerine oturuyordu.  

 
Cephelerden birisini, emperyalist sistem ve onun Rusya’daki uzantıları ve politik sistemin 

yasallığı dışında varolan politik yapılar oluşturuyordu ve Mart 1918’den itibaren de bu cephe 
giderek büyümüştü.  

 
Diğer cepheyi ise parti içerisindeki yasal muhalefet oluşturuyordu ve parti ve de devletin 

bürokratikleşmesiyle bir çok haklarının ellerinden alınmaları karşısında harekete geçmişlerdi. 
Çünkü bürokratikleşme, çoğunluğun haklarının gaspedilmesi üzerinde yükseldiği için bu tür 
örgütlenmelerin bir sivri ucu da parti içerisindeki muhalefete de dokunuyordu. İktidarı ele geçiren 
bürokratik kast,  bürokratik yöntemlerini tek dış düşmana değil ama “iç” düşmana da aynı şekilde 
uygulamaya çalışıyordu. Mart 1921 yılında yapılan Onuncu Parti Kongresi BP içerisinde 
bürokratizmin boyutlarını göstermesi açısından ilginçtir. Üstelik bu bürokratizmin ülkenin 
içerisinde geçtiği zor dönemlerde ne tür biçimler aldığını göstermesi açısından da ilginçtir. Parti 
üyeleri “sıradan haklarını” kullanmak isterlerken ve bu haliyle de bürokrat kastı “rahatsız” 
ederlerken, 1930’lu yıllarda yaşanacak olan parti içerisindeki kıyımlara götürecek olan politikanın 
bir tür provası yaşanıyordu. Lenin yanı başında sıradan haklarını kullanmaya çalışan yoldaşlarını 
“silahla tedavi” etmekten bahsediyordu:  
“ ‘İşçi Muhalefeti’nin tüm konuşmalarında bol bol bulunan. . . konuşma özgürlüğüne, eleştiri 
özgürlüğüne ilişkin bu sözler, gerçek hiçbir anlamı olmayan, aynı lafları tekrarlayan bütün bu 
konuşmalarının onda dokuzunu oluşturuyor. Yoldaşlar,  sadece kelimelerden değil, kelimelerin 
içeriğinden de söz etmek gerekir. ’Eleştiri Özgürlüğü’ gibi laflara kanacak değiliz. Partide hastalık 
belirtileri başladı dendiğinde, bu teşhisin üç kat dikkate değer olduğunu belirttik: Şüphesiz, hastalık 
mevcuttur. Bize yardım edin de iyileştirelim. Nasıl iyileştirebileceğimizi söyleyin. Vaktimizi 
tartışmalara harcadık hep; şimdiyse söylemem gerekiyor ki,  “silahlarla tartışmak”, muhalefetin 
tezlerini kullanarak tartışmaktan daha iyidir. (Lenin muhalefetin hatalı görüşlerini ima ederek 
bunu söylüyor. Ama daha önce de gördüğümüz gibi Lenin ve parti yönetiminin Ekim Devrimi’nden 
sonra uygulamış oldukları politikaların onda dokuzu yanlıştı ve BP içerisindeki revizyonizmin ya da 
II. Enternasyonal geleneğinin parti içerisinde tekrar canlanmasını ifade ediyordu. Lenin “bu 
noktada” muhalefete haksızlık yapıyor---K. E) Yoldaşlar, muhalefete hiç ihtiyacımız yok, şimdi 
bunun zamanı değil! Hangi yandan olursa olsun, muhalefetle değil, silahla tedavi edeceğiz. ”51 

 

                                                 
50 Lenin,aktaran E.H.Carr,a.g.e.s.214 
51 Lenin,Aktaran, E.H.Carr,a.g.e.s.187 
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İşin ilginç tarafı bürokratikleşmiş parti önderliğinin,  muhalefete karşı uygulamış olduğu 
anlayış ve metodları, belli bir zaman sonra ama özellikle de muhalif görüşler tamamen 
bastırıldıktan sonra ve ortadan kalktıktan sonra vede Sovyet devleti ağır bir politik dönemde 
geçtiği zaman, birbirlerine karşı da uygulamış olmasıdır. Yani bu metodları kullanan ve 
uygulayanlar günü geldiğinde bu metodların kurbanı olmuşlardır. Buna en iyi örnek yine bu 
bürokratik metodların kurbanı olan Lenin’dir. Özellikle de 1922’nin başlarından itibaren, Lenin 
sonrası döneme hazırlık yapan Stalin ve kliğinin, Kafkasya’daki Büyük Rus Şovenizmi temelindeki 
politik zorbalıkları ayyuka çıkınca ve Lenin’in bu olaydan sonra “gözleri tam açılınca” ve bu Büyük 
Rus Şovenizmine karşı mücadele etmeye başlayınca, Stalin ve kliği,  Lenin’i adeta “cezaevi”ne 
kapattı. Lenin’in üzerinde büyük baskı kurarak, onun parti ile olan bütün politik kanallarını (bu 
kanallar eşi ve sekreterleriydi), bu kanallar üzerinde ağır baskı kurarak yokettiler. Sekreterleriyle 
sağlık sorunları bahane edilerek politik ilişki kurması yasaklandı ve N. Krupskaya da farklı bir 
şekilde özellikle Stalin tarafından baskı altına alındı.  

 
Lenin yine aynı Kongre’de Rusya’da Politbüro’nun onayı olmadan  hiçbir politikanın 

uygulanamayacağını ve bu haliyle “oligarşik” bir yapıya sahip olduklarını da itiraf ediyordu. Çünkü 
artık saklanacak hiçbir şey kalmamıştı ve olayların ardı arkası kesilmeyen dıştan baskısı (ki kendi 
hatalarının sonucuydu) kendiliğinden bir süreç olarak herşeyi küçük bir azınlığın elinde 
yoğunlaştırmaya götürmüştü.  

 
Partinin tepe noktası devrimden sonra, ideolojik yetersizlikten dolayı giderek komünist 

liderlerden yarı-komünist liderlere ve bu haliyle de bürokratik bir kasta dönüşürken, kaçınılmaz 
bir şekilde, partinin tabanı ile tavanı arasında da bir çelişkiye ve bu çelişkiden kaynaklanan bir 
huzursuzluğa, çeşitli muhalefet gruplarının oluşmasına ve bu da ister istemez uygulanmak istenen 
politikalarda bazı zorluklara neden oluyordu. Çünkü taban zorla dayatılan politikaları uygulamayı 
kabul etmiyordu ve bazı politikaların daha önce savundukları idealler ile uyuşmadıklarını açıkça 
görüyorlardı. Bunun sonucunda partinin nitelik yapısında ciddi bozulmalar görüldü ve bazı 
politikaların uygulanması sırasında bazı üyelerin ciddi bir şekilde ahlaksızlığa sürüklendiği 
gözlendi. Mart 1919’daki Kongre’de yani “Savaş Komünizmi”nin birinci yılında Merkez Komite 
üyesi Nogin ve partinin kendisi bu durumu itiraf etti:  
“Mart 1919’da, sekizinci kongrede ilk kez tehlike işareti verildi. Merkez Komitesi üyesi Nogin ‘parti 
çalışanlarından bir çoğunun sarhoşluğuna,  sefahat alemlerine daldıklarına, sorumsuzca 
davrandıklarına dair tüyler ürpertici olaylardan’ söz etti; kongre kararı ise bu durumu, daha az 
renkli fakat tumturaklı bir dille belirtiyordu:  
‘Yeterince komünist olmayan, ya da tamamen asalak unsurlar partiye doluşuyorlar. Rusya 
Komünist Partisi iktidarda olduğu için, en iyi unsurları olduğu kadar kariyerist unsurları da ister 
istemez kendine çekmektedir. . . Sovyetler’de ve parti örgütlerinde ciddi bir tasfiye gerekmektedir’. 
”52 

 
Partideki temizlik hareketi hiçbir işe yaramadı ve yaramazdı da. Çünkü BP’nin ideolojik ve 

politik çizgisi artık yanlıştı ve hiçbir örgütsel önlem bu yanlıştan kaynaklanan bürokratik bozulmayı 
durduramazdı. Tam tersine temizlikler “yeni sürece” ayak uyduramayan kadroların ve üyelerin 

                                                 
52 E.H.Carr,a.g.e.s.192 
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büyük oranda tasfiyesi ile sonuçlandı ve küçük-burjuva ruh halini (ki partinin kendisi bile bu 
unsurların partiye aktığını kabul etmiştir) ve kişilik yapısını içinde barındıran,  sadece itaat eden 
“sorun” çıkarmayan, dalkavuk kişiler partinin önemli yerlerine yerleşti/yerleştirildi ki zaten 
bürokratik kastın istediği de buydu. Lenin’in kendisi parti içerisinde haklarını kullanan üyeleri 
“silahla tedavi” etmeye kalkışmamış mıydı? O zaman hiç buna gerek kalmayacak “yeni bir üye 
tipinin” ve bu tip temelinde yeni bir partinin kalıba dökülmesi gerekti. Ve dev mekanizma Mart 
1919’dan itibaren harekete geçti ve kendi istediği üye ve kadro tipini tepeden aşağıya doğru adım 
adım gerçekleştirmeye başladı.  

 
Bürokrasinin örgütlenmeyi tepeden aşağıya doğru gerçekleştirmesi anlamlıdır. Bürokratik 

önderlik önce yeni örgüt biçimleri ile kendisini garantiye aldı ve buna dayanarak örgütlenmeyi 
tabana yaydı. Daha önce de belirtildiği gibi, Mart 1919’daki Sekizinci Parti Kongresi’nde partinin 
tepe noktasında yeni düzenlemelere gidildi ve özellikle de  bu yeni düzenlemeler partideki 
merkeziyetçiliğin güçlendirilmesi yönünde oldu. Ama bu merkeziyetçiliğin güçlendirilmesi,  
demokrasiyi tabana yayan bir merkeziyetçilik değil, daha sonraki olayların gösterdiği gibi (merkezi 
bürokrasinin parti içi muhalefete özellikle de Demokratik Merkeziyetçilik ve İşçi Muhalefeti 
gruplarına davranışında görüldüğü gibi) demokrasinin sınırlarını daraltan, onun içeriğini boşaltan 
ve pratikte onu işlevsiz kılan bürokratik merkeziyetçilikti.  
“Merkezi otoriteyi güçlendirmek gerektiğini kabul eden kongre,  görevini hakkıyla yerine 
getirebilmesi için, bir yandan üyelerinin sayısını 19’a (8 yedek üye dahil) indirerek, öte yandan on 
beş günde bir toplanmasını şart koşarak, merkez komitesini takviye etti. Fakat aynı zamanda, 
sözde merkez komitesinin uzantıları olarak tasarlanan, ancak üç dört yıl içinde merkez komitesinin 
tüm işlevlerini aralarında paylaşıp otoritenin dış görüntüsü hariç (abç) tümünü zapteden üç yeni 
organ kurma yolunda belirleyici bir adım da attı.  
Bu kuruluşlardan ilki, adı ve niteliği bakımından, Ekim Devrimi arifesindeki kriz döneminde 
yaratılmış olan siyasi büroyu hatırlatan beş kişilik bir Politbüro’ydu. Görevi,  “ivedi meselelerde 
karar almak” ve merkez komitesinin on beş günde bir yaptığı toplantılarda hesap vermekti. Fakat 
hiç şüphe yok ki, Politbüro’nun şeklen ivedi meselelerde karar almak yetkisiyle sınırlandırılmış 
olması, tıpkı Sovnarkom’un yetkilerinin RSFSC anayasasınca sınırlandırılması gibi geçerliğini yitirdi;  
Politbüro devlet aygıtı aracılığıyla uygulanan önemli siyasi kararların alındığı başlıca kuruluş haline 
geldi kısa zamanda. İkinci yeni kuruluş, haftada üç kez toplanacak ve “partinin örgütlenme 
çalışmasının tamamını yönetecek” olan yine beş kişilik “Örgütlenme Bürosu” (Orgbüro) idi. 
Üçüncüsü de, görevleri yeterince belirtilmemiş bir “sorumlu sekreter” ile beş “teknik” yardımcıdan 
meydana gelen bir “merkez komite sekreterliği”ydi. ”53 
 

Partinin tepe noktasının aşağı-yukarı aynı çizgiyi savunan bürokratik bir önder grubunun 
elinde yoğunlaşması (buna Lenin de dahildir) ve bu temelde giderek parti tabanına 
yabancılaşmalarının artması, partinin tavanı ile tabanı arasında farklı şekillenmelerinin ürünü olan 
ve bu çelişkinin tezahürü ve ifadesi olan muhalefet gruplarının ortaya çıkmasına neden oldu. Bu 
muhalefet grupları, partinin aşırı merkezileşmesinden yakınıyorlardı ve bazı haklarının 
gaspedildiklerini düşünüyorlardı. Rus devriminin gidişatı noktasında ileri sürmüş oldukları görüşler 
hiç kuşkusuz yanlıştı çünkü onlar da sorunu anlamıyorlardı ama haklarının parti bürokrasisi 
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tarafından  giderek  ellerinden alınmalarına karşı verdikleri mücadele doğruydu. Parti 
bürokrasisinin korkusu zaten giderek daralmış olan partinin ve devletin toplumsal temelinin, 
ortaya çıkan muhalefet gruplarının bir bölünme yaratarak daha da daraltmasıydı. Korkunun en 
büyüğü ise parti içerisindeki muhalefet gruplarının, partinin dışındaki sisteme karşı düşman 
partiler ile (özellikle bunlar Sol SD’ler, sağ Menşevik ve sağ SD’lerdi) bir blok oluşturmasıydı (Lenin 
1920-21 yıllarında bir kongrede parti içerisindeki muhalefetin parti dışındaki düşman politik 
eğilimlere “rampa” teşkil ettiğini belirtmiştir),  ki korkulan 1921 yılında Kronştad’ta az daha 
gerçeğe dönüşüyordu. 1921 yılındaki Kronştad ayaklanması, BP’nin eski tabanının küçük-burjuva 
partiler ile birleşmesinin sonucuydu. Onun için parti bürokrasisi, parti içerisindeki muhalefet 
hareketinin kontrol dışına çıkmasını önlemek ve onu belirli sınırlar içerisinde tutmak için partiyi 
tavandan tabana doğru kendi  revizyonist-bürokratik ideolojik, politik ve örgütsel çizgisi etrafında 
tekrar kalıba dökmeye başladı.  
 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Mart 1919’daki parti kongresi, partinin tepe noktasının aşağı-
yukarı aynı revizyonist çizgiyi savunan (her ne kadar aralarında bazı anlaşmazlıklar olsa da) önder 
kadrolarının ortaya çıkmasıyla ya da hareketin yeni tarihsel aşamasında partinin lider kadrolarının 
yarı-proleter bir revizyonist eğilime dönüşmelerini tescil etmesi açısından bir gösterge 
sunmaktadır. Mart 1919’dan sonraki süreç ise,  partinin gövdesinin bu yarı-proleter çizgi 
doğrultusunda kalıba dökülmesi ile karakterizedir, ki bu süreç aşağı-yukarı 1922-1923 yılına kadar 
uzanır. Lenin ölmeden önce BP’nin yarı-proleter revizyonist çizgisi hem partinin tepe noktasında 
hem de tabanda aşağı-yukarı tamamlanmıştı!  
 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Mart 1919 Kongresi’nde partinin tepe noktasında ya da tam 
merkezinde oluşturulan yeni örgüt biçimleri (Politbüro,  Orgbüro ve MK Sekreterliği) gelişen 
bürokratik merkeziyetçiliğin örgütsel biçimlerini oluşturmakla kalmıyorlardı ama tepeden aşağıya 
doğru ya da merkezden çevreye doğru yeni çizgiyi biçimlendirmede de manivela işlevi 
görüyorlardı. Mart 1919’dan sonra partinin ana gövdesi ile ilgili olan örgütsel politikalar,  ana 
gövdenin merkez ile aynı nitelik çizgisine getirilmesinin ya da ana gövdenin merkezin yeni niteliği 
temelinde tekrar kalıba dökülmesinden başka bir şey değildi. Elbette rejim düşmanlarıyla 
mücadele halinde ve aynı anda olan bir süreçti bu.  
 

İşte tam da bu noktadan itibaren daha önce parti içerisinde hiç göze batmayan bazı 
kurumlar giderek daha fazla göze batan ve öne çıkan kurumlar haline gelmeye başladılar. Partinin 
kalıba dökülmesinin daha iyi anlaşılması,  bu işlemde büyük rol oynayan organların işleyişlerinde 
açıkça görülmektedir.  

 
Parti merkezinin,  partinin ana gövdesine yeni çizgi temelinde müdahale araç ve 

biçimlerine geçmeden önce, MK’nın bürokratik yapısıyla ilgili olarak bir kaç noktaya değinmek 
belki yararlı olacaktır.  

 
MK’nın bürokratikleşmesinin en önemli göstergelerinden bir tanesi daha sonra Sovyet 

Kongresi’nin başına gelecek olan “toplanamama” sorunuydu. Mart 1919’daki kongreden sonra 
onbeş günde bir toplanması gereken MK toplantıları zamanında yapılamaz oldu:  
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“1919’daki sekizinci kongrede alınan karar gereğince merkez komitesinin on beş günde bir 
yapması gereken toplantılar yapılmaz oldu. Onuncu kongre merkez komitesinin sadece iki ayda bir 
toplanmasına karar verdi. Böylece merkez komitesi üye sayısını 25’e çıkarmak kolaylaşıyordu. 
Komite toplantılarına katılmalarına izin verilen fakat oy hakkı olmayan “yedek” üyelerin sayısı 
belirtilmemişti. 15 yedek üye seçildi. Bu değişiklikler hiçbir yeni gelişmeyi ifade etmiyordu;  merkez 
komitenin zamanla partinin başlıca etkin organı olmaktan çıkıp büyük bir “parti şefleri kurulu” 
haline gelmesi yolunda atılmış adımlardı bunlar. ”54 
 

1919’dan itibaren Stalin’in ve ona bağlı olan kliğin parti içerisinde giderek yükselişi ilginçtir. 
Stalin MK içerisinde üç organda (politbüro, Orgbüro ve MK sekreterliği) görev alan tek kişiydi ve 
bu açıdan MK’nın kilit adamıydı. Bütün bu görevlerinin yanı sıra devrimden hemen sonra  
Milliyetler Komiserliği’ne getirilmişti ve bu tarihten itibaren aynı  zamanda Sovnarkom üyesiydi. 
Ama anlaşılan bu görevler ona “yetmediği” için Nisan 1919 yılında bir de Devlet Denetleme Halk 
Komiserliği görevi verildi.  

 
Bütün sevk ve idareyi, küçük bir azınlığın elinde merkezileştirme eğilimi kendisini partinin 

ve devletin bütün katlarında açıkça gösteriyordu artık.  
 
Parti ve devletin üst tabakası bürokratik bir kasta dönüşmüştü  ama bir de bunların 

arasında bir iktidar mücadelesi başlamıştı. Bu bürokratik kastın kendi içerisindeki iktidar 
mücadelesini Stalin kazandı. Bu başka bir klik de olabilirdi ama bu Rusya’nın içerisine girmiş olduğu 
tarihsel yörüngeyi değiştirmezdi. İktidarın dümenini elinde bulunduranlar, Rusya’nın toplumsal 
güçlerinin tarihsel baskısı altında yine aynı yola girerlerdi. Bu açıdan bakıldığı zaman parti ve 
devletin tepesindeki iktidar mücadelesinin  aynı nitelik içerisindeki farklı eğilimlerin bir çatışması 
olduğu ortaya çıkar. Daha doğrusu küçük-burjuvazinin sağ ve sol kanatları arasında bir çatışmadır.  

 
Stalin kliği bir yandan MK içerisinde güç olmaya çalışıyordu bir yandan da dikey olarak 

partinin ana gövdesi içerisine nüfuz edecek kanalları yaratmaya çalışıyordu. MK içerisindeki üç 
organ içerisinde etkin olan klik giderek MK’nın bileşenini kendi lehine çevirmeyi başardı. Bunun 
en büyük nedeni partinin ana gövdesine açılan kanalları (birazdan değineceğimiz gibi) ellerine 
geçirmiş olmasından kaynaklanıyordu.  

 
Özellikle de parti içerisinde Lenin’in sağlık sorunlarından kaynaklanan politik faaliyetinin 

profilinin düşmesi, MK’yı iki liderin yani Stalin ve Troçki’nin “paylaşım alanına” dönüştürüyordu. 
İlk başlarda Lenin bu iki lider arasında  denge unsuruydu ve her ikisi de Lenin’i hesaba katarak 
hareket ediyordu. Ama belli bir noktadan sonra olaylar Lenin’i de aştı ve MK’yı ele geçirme kavgası,  
partinin gövdesindeki ideolojik, politik ve örgütsel “kristalleşme” ile birlikte daha da kızıştı. Lenin,  
Stalin ve kliğinin,  parti ve devlet içerisinde gelişen bürokratizmin temsilcisi olduğuna kanaat 
getirdikten sonra (hemen belirtelim ki Lenin’in bu anlayışı yanlıştı çünkü parti ve devletteki 
bürokratizmin nedeni önderlik etmiş olduğu kendi politikalarının sonucuydu, bu politikalar Stalin 
ve kliğinde sadece gerçek temsilcilerini buldular),  hasta yatağında bu kliğe karşı mücadele etmek 
için, Troçki ve Stalin arasındaki tarafsızlığa son vererek Troçki’ye yanaştı. Amacı partinin 
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merkezinde Troçki’yi “kendi eli ve ayağı”na dönüştürmek ve Stalin kliğinin partinin  ve devletin 
tepesinde indirilmesini sağlamaktı. Ama daha sonra da göreceğimiz gibi, Lenin yanılıyordu ve 
hasta yatağında bu mücadeleyi kazanamazdı. Kendisi hasta olmasaydı ve Stalin kliğini yenmiş 
olsaydı şayet o ideolojik ve politik görüşleriyle işin özü değişmezdi.  

 
Stalin’in MK sekreterliğine gelmesinden hemen sonra MK sekreterliğinin  üyesi olan ve 

sendikalar ile ilgili tartışmada Troçki’yi destekleyen ve ona yakın duran üç sekreterin (Krestinski, 
Preobrajenski ve Serebriyakov) görevine son verildi ve yerlerine Stalin’e yakın duran Molotov, 
Yaroslavski ve Mihailov seçildi. Bu MK içerisinde Troçki’nin etkisine vurulan ilk büyük darbeydi.  

 
MK sekreterliğinin parti içerisinde etkinliğinin artması,  sekreterliğinin personel sayısının 

Stalin’in göreve gelmesinden hemen sonra acayip büyümesinde kendisini gösteriyordu:  
“Bu arada parti mekanizması içinde sekreterliğin öneminin artması, personel sayısındaki sürekli 
artışta yansıyordu. Sekreterlik Mayıs 1919’da otuz kişi ile faaliyete geçmişti. Dokuzuncu parti 
kongresinde, Mart 1920’de, 150 görevli vardı, bu rakam bir yıl sonra yapılan onuncu kongrenin 
arifesinde muhafız ve kurye olarak kullanılan 140 kişilik bir askeri birlik hariç, 602’ye yükselmişti. 
”55 

 
MK içerisinde basit bir sekreterlik olan MK sekreterliği, Stalin’in bu organın başına 

geçmesiyle giderek MK çalışmalarının ağırlık merkezi haline gelmeye başladı. Politbüro ve 
Orgbüro’ya hizmet etmeye yarayan araç, giderek onların etkinliğini pratikte kendisine bağladı. 
Politbüro ve Orgbüro’nun işleri giderek MK sekreterliği içerisinde belirlenir oldu. MK içerisinde 
yaşanan bu bürokratik evrimin benzerleri, Parti ve Sovyet Kongreleri’nin pratikte MK’ya ve 
Sovnarkom’a boyun eğişinde de yaşandı. Her tarafta farklı biçimler içerisinde aynı bürokratik 
eğilim yaşanıyordu.  

 
MK sekreterliği parti içerisinde öyle stratejik bir konumdaydı ki hem MK içerisine hem de 

partinin gövdesi içerisine yayılan araçlara sahipti. MK’yı kendi lehine değiştirmeye çalışan klik 
partinin ana gövdesini de bu yönde etkileyecek araç ve kanalları da elinde bulunduruyordu. Bu 
araçlardan en önemlisi MK Sekreterliği’ne bağlı olan “Sayım ve Dağıtım Seksiyonu” (Uchraspred) 
denilen ve partinin gövdesi içerisinde atama ve nakiller ile ilgilenen daireydi. Bu daire partinin ana 
gövdesi içerisinde Stalin kiliğinin partinin kilit yerlerine yerleşmesinde çok önemli bir araç oldu. 
Faaliyetinin çapı bunu açıkça göstermektedir:  
“Onikinci parti kongresinde Stalin’in örgütlenme hakkındaki raporu, dikkatleri, bir başka kurumun 
artan önemi üzerine çekti. Onun safça fakat manidar bir tarzda belirttiği gibi,  “iyi bir siyasi çizgi”,  
bir muharebenin sadece yarısını oluşturuyordu. Direktifleri yerine getirebilecek yetenekte işçileri 
seçmek de bir zorunluluktu. 1920’den beri, partinin üç sekreterinden biri,  “sayım ve dağıtım 
seksiyonu” (Uchraspred) denilen ve parti üyelerinin sayımı ve dağıtımı---“parti üyelerinin seferber 
edilmesi, nakilleri ve atanmaları”---ile ilgilenen bölümün sorumlusuydu. İç savaşın sona ermesi ve 
terhis işleminin başlamasıyla birlikte Uchraspred’in yetkileri arttı;  Mart 1921’de onuncu parti 
kongresine sunduğu rapor, on iki aydan az bir zaman içinde 42. 000 parti üyesinin nakil ve 
atanmasından sorumlu olduğunu gösterdi. (abç) Ucraspred o dönemde, il ve bölge komitelerinin  
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yapması gereken bireysel atama işlemlerinden çok,  “kitle seferberliği” ile uğraşıyordu. Fakat idari 
aygıt büyüdüğü ve milli ekonominin yönetilmesi onun başlıca işlevlerinden biri haline geldiği için, 
tek tek atamalar daha çok önem kazandı ve Stalin’in de belirttiği gibi,  “her işçiyi iyice tanımak” 
gerekli oldu. Bu maksatla, merkez komitesi, onikinci kongreden bir kaç gün önce,  “başlıca 
işletmelerimizin yönetici organlarını komünistlerle donatmak imkanını partiye sağlamak ve 
böylece, devlet aygıtı üzerinde parti önderliğini mümkün kılmak için Uchraspred’i genişletmeye 
karar verdi”  (Çeviride açılan tırnak işareti kapatılmamış ve bu sözlerin kime ait olduğu 
belirtilmemiş ama paragraftan bunun MK’nın bir bildirisine ait olduğu ortaya çıkmaktadır---K. E) 
Bu suretle Ucraspred, devletin siyasi ya da ekonomik organları üzerinde parti tarafından 
gerçekleştirilen denetimin gözle görülmeyen fakat güçlü bir merkezi haline geldi. Ayrıca genel 
sekreter tarafından yönetildiği için, hem parti içinde hem de devlet içinde Stalin’in otoritesinin 
kurulmasında elverişli bir vasıta olduğu ortaya çıktı. Stalin’in onikinci kongredeki yorumları, 
mekanizmanın hangi manivelarla yürütüldüğü hakkında dış dünyaya verilen birkaç ender 
ipucundan biriydi. ”56 

 
Partinin evrimine benzer bir evrimi Sovyet devleti de geçiriyordu. Nasıl partinin MK’sı parti 

kongresini pratikte kendisine bağlamış ve kongrenin bileşeni, yapısı ve işleyişini önceden kendi 
bürokratik yapısına uygun olarak belirleme imkanına (elbette ki partinin gövdesinde 
gerçekleştirmiş olduğu “cerrahi operasyonlar” sonucunda) kavuşmuş ise aynı şekilde Sovyet 
Kongresi’nin içeriği de bürokratik Sovnarkom (ki partinin bürokratik MK’sının denetimi altındaydı) 
tarafından belirlenir hale gelmişti.  

 
Bürokratikleşen Sovnarkom’un yaptığı başlıca işlerden bir tanesi,  kendisini Tüm-Rusya 

Sovyet Yürütme Komitesi (VTsIK)’nin ve Sovyet Kongresi’nin denetiminden ve kontrolünden 
kurtaracak önlemleri almak oldu. Artık Kongre ve VTsIK “ayakbağı” ve “yük” olarak ve gereksiz 
zaman kaybına neden olan organlar olarak görülmeye başlanmıştı. Zaten zamanla da bu 
organların içeriği bürokratik kastın çıkarları doğrultusunda yeniden reorganize edildi. Bu andan 
itibaren de Sovnarkom’un çalışmalarını sadece tasdik eden organlara dönüştüler. Aşağıdaki şu 
satırlar Sovyet devletinin  bürokratikleşmesinin partinin bürokratikleşmesine ne kadar benzediğini 
göstermesi açısından ilginçtir:  
“1918 anayasasının,  “son derece ivedi tedbirlerin sadece Sovnarkom tarafından yürürlüğe 
konabileceğini” şart koşan maddesi, Sovnarkom’un, VTsIK’nın tedirgin edici denetiminden 
sıyrılmasına yarayan kurtarıcı bir madde oldu--- zaten istenilen de şüphesiz buydu. (. . . ) 
(. . . ) Sovnarkom RSFSC’nin asıl yöneticisi konumuna geçmişti. Sadece yürütme erkine tamamen 
hakim olmakla kalmıyor, aynı zamanda yasama erkini, kararnameler çıkararak,  sınırsız 
uyguluyordu ve VTsIK’ya ya da sözde en yüce organ olan Tüm Rusya Sovyetler Kongresi’ne 
sadece şeklen hesap vermekle yükümlüydü. (. . . )(abç) 
Merkezi Sovyet iktidarının yoğunlaşmasına parti meselelerinde bir benzeri olan ikinci bir süreç eşlik 
etti:  Otorite, yerel organların zararına merkezde yoğunlaştı (abç). RSFSC anayasası 
hazırlanmaya başlandığında bu gelişme de çoktan ileri bir aşamaya ulaşmıştı. ”57 
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Nasıl bürokratikleşen MK partinin gövdesini yeni çizgiye uygun olarak biçimlendiren 
araçları ele geçirerek dönüştürdüyse, Sovyet devletinin tepesinde Sovnarkom da devletin 
gövdesini aynı şekilde dönüştüren araçları kullandı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Nisan 1919’da, 
Stalin,  MK’daki görevlerinin ve Milliyetler Halk Komiserliği görevinin yanında Devlet Denetleme 
Halk Komiserliği3’nin de başına getirildi. Bu komiserliğin kuruluşu, parti ve devletin 
bürokratikleştiğinin kabülü anlamına geliyordu ve sözde buna çare olarak düşünülmüştü. Ama bu 
kurumun başına Stalin’in geçirilmesi (Başkası da geçse işin özü değişmezdi) kuzunun kurda teslim 
edilmesinden başka bir şey değildi. Bürokratlaşanlar ve bundan sorumlu olanlar,  bürokratizmi 
sözde denetleme görevini de üstlendiler! Bütün bunlar komediden başka bir şey değildi!  
 

Burjuva demokrasisinde bu kadar görevi üstlenen birine komünistler küfürler 
yağdırırlardı/yağdırıyorlar ama Rusya’da kimse buna ses çıkarmıyordu. Sadece Preobrajenski bu 
anormalliği dile getirdi ama pek onu dinleyen olmadı.  

 
Bürokratizme çare olarak kurulan Rabkrin’in kendisinin boğazına kadar bürokratizme 

battığı ve bir çok ayak oyununun ve entrikaların merkezi haline geldiği çok kısa bir zaman sonra 
ortaya çıktı ve partinin bürokratik önder kadroları arasında Rabkrin sorunu mini bir krize neden 
oldu:  
“Rabkrin fırtınalı bir seyir takip etti. “Rabkrin’in sorumlu işçilerinin Tüm Rusya Konferansı” Ekim 
1920’de Moskova’da düzenlendi. Bir konuşma yapan Stalin, Rabkrin’in “bazı dar kafalı devlet 
memurlarını ve hatta onların söylediklerine kulak veren bazı komünistleri öfkelendirdiğini” söyledi. 
Güçlüklerden biri, bu yeni komiserliğe uygun personel bulmaktı. Rabkrin’i, bürokrasiyle 
mücadelede önemli bir unsur olarak gören Lenin bile,  “en iyi işçiler cepheye gittikleri” için 
“Rabkrin’in daha çok bir özlemden ibaret olduğunu” kabul ediyordu. 1921’in sonlarında yakıt 
darlığı konusunda Rabkrin’in hazırladığı bir rapor, Lenin’in sansürüne uğradı; Stalin, kendi 
memurunu iyi savunan bir daire şefi gibi cevap verdi. Parti çevrelerinin çoğunda Rabkrin’e artan 
bir şüpheyle bakılıyordu. Mart 1922’de onbirinci parti kongresinde Lenin, Preobrajenski’nin 
hücumlarına karşı Stalin’i savundu; fakat bir kaç hafta sonra, Rabkrin’i Sovnarkom ile Çalışma ve 
Savunma Konseyleri tarafından yayımlanan kararnamelerin  uygulanmasını denetlemek için yeni 
bir sistemin kolu haline getirmeyi önerince, Troçki,  “Rabkrin’de çalışanların, esas itibariyle, başka 
alanlarda başarı gösteremeyen işçiler olduklarını” belirterek ve “Rabkrin’e bağlı organlarda 
entrikanın yaygın hale gelmesinden ve herkesin diline düşmesinden” yakınarak ona şiddetle 
hücum etti. Lenin soğukkanlılıkla cevap vererek, Rabkrin’i lağvetmenin değil, ıslah etmenin söz 
konusu olduğunu belirtti. ” 58 

 
Ama Rabkrin tek entrikaların ve ayak oyunlarının döndüğü bir kurum değildi. Bu 

değerlendirme onun başka işlevlerinin yanında çok masum kalır. Isaac Deutscher’in başka bir 
tespiti yine var ki,  bürokratik yapının bastırma biçim ve metodlarına baktığımız zaman doğruluk 
payının büyük olduğu görülmektedir:  
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“Deutscher’in belirtmiş olduğu gibi, Stalin, Rabkrin’i, hükümet içinde kendine bağlı özel polis 
kuvvetine dönüştürdü. Bu kurumun başı olarak, tüm devlet aygıtını, onun işleyişini ve personelini 
herhangi bir komiserlikten daha yakından kontrol eder duruma geldi. ”59 

 
Yine Rabkrin bürokratizmin boyutlarının anlaşılması noktasında ilginç bir gösterge de 

sunmaktadır. Lenin biraz geç uyanarak, Rabkrin’in de Stalin kliğinin elinde giderek 
bürokratlaştığını görünce bu kurumu ıslah etmek için yeni çareler aramaya başladı. 1922’nin 
sonlarında hasta yatağında, parti ve Rabkrin içerisindeki bürokratlaşmayı azaltacak ya da 
durduracak bir plan hazırladı. Ama Lenin’in hazırlamış olduğu plan, aslında yaşamının son 
dönemlerinde Stalin’e ve kliğine karşı vermiş olduğu dolaylı iktidar mücadelesinden başka bir şey 
değildi.  

 
 Lenin’in hasta yatağında hazırladığı ve Nisan 1923 yılında XII. Kongre’nin pratiğe geçirmiş 

olduğu plan, bu sefer de başka bir noktayı su yüzüne çıkardı: Parti Kongresi’nin kendisi de 
tamamen bürokratlaşmıştı. Kongre partinin gövdesini yansıttığından, bundan partinin 
bürokratlaşmasının artık tamamlandığı ortaya çıkıyordu.  

 
Lenin parti ve Rabkrin’i ıslah etmek için, işçi kökenli bir çok üyenin MK’ya alınmasını 

öneriyordu ve yine kongrenin MK ile aynı haklara sahip olan ama ondan bağımsız olan ve partiyi 
ve Rabkrin’i yakından denetleyen Merkez Kontrol Komisyonu (MKK)’nun da genişletilmesini 
öneriyordu:  
 
“Pekçok işçinin Merkez Komitesi bünyesine alınması,  pekçok sağlıklı olduğu söylenemeyecek olan 
idari aygıtımızın iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. . . MK üyesi durumuna gelecek birkaç düzine 
işçinin, devlet aygıtımızın kontrolü, iyileştirilmesi,  yeniden şekillendirilmesi işini diğer herkesten 
daha iyi yapacağı kanısındayım. . .  
“MK’nın işçi sınıfından gelen üyeleri, sovyet organları içinde son beş yıllık sürede konumlarını 
yükseltmiş olan işçilerden daha düşük durumda olan işçi katmanlarından gelmelidir;  bunlar, 
tabandaki işçi ve köylülere yakın olan insanlar olmalıdır. . . MK ve Politik Büro’nun tüm 
oturumlarına katılacak bu tür işçileri, sovyet sisteminin sadık yandaşları olan bir çalışanlar grubu 
yaratacağına, ilkin MK’nın kendisine bir istikrar kazandıracaklarına, ikinci olarak, devlet aygıtının 
yenilenmesi ve iyileştirilmesi işinde etkin bir işlev göreceklerine inanıyorum. ” 
(. . . ) 
“Kongre’nin Merkez Kontrol Komisyonu’na 75 ile 100 arasında yeni üye seçmesini öneriyorum. 
Bunlar işçi ve köylüler olmalılar ve Merkez Komitesi’nin diğer üyeleriyle aynı haklara sahip 
olacakları için, diğer üyeler gibi partinin kontrol işlevini üstlenmelidirler. ”  

 
Lenin’in önermiş olduğu önlemler bürokrasiye karşı panzehir olamazdı. Çünkü Lenin parti 

ve devletteki bürokratlaşmanın nedenini ve temellerini anlamıyordu. Bu bürokratizmin 
kökenlerinin BP’nin yanlış ekonomi politikalarının neden olduğu diğer politikaların bir sonucu 
olduğunu bir türlü göremiyordu. Onun için ileri sürmüş olduğu önlemler yani işçi sınıfı içerisinden 
gelen işçilerden medet umması onu bir zamanlar mücadele vermiş olduğu  “İşçi Sınıfının 
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Kendiliğindenci Mücadelesinden” medet ummaya götürüyordu. Nasıl bir zamanlar Rusya’da, 
partinin inşaası sorununda Ekonomistler,  ideolojik yetersizlikten dolayı, komünist hareketi Çarlık 
devleti ve kapitalist sistem karşısında politik ve örgütsel olarak yanlış konumlandırıyor ve bundan 
dolayı işçi sınıfının kendiliğinden eğilimine kapılıyorduysalar,  şimdi de,  iktidar döneminde,  
proletarya diktatörlüğünün uluslararası emperyalist sistem karşısında ideolojik yetersizlikten 
dolayı yanlış konumlandırılmasından dolayı,  doğru politik ve örgütsel görevlerin tespit 
edilememesi, Lenin ve BP’yi işçi sınıfının kendiliğinden eğilimlerine bel bağlamaya götürüyordu. 
Bunun da bir tür oportünizm olduğu kendiliğinden anlaşılır.  

 
Bürokratizm tek örgütsel önlemler alınarak önlenemez ve durdurulamazdı. Çünkü sorunun 

kaynağı gördüğümüz gibi tek örgütlenmeden kaynaklanmıyordu. XII. Parti Kongresi, Lenin’in 
önerilerini pratiğe geçirdi ama bırakınız bürokrasinin durdurulmasını, onun daha da 
pekiştirilmesini sağladı. Üstelik MKK’nun başına Stalin en sadık adamlarından birisi olan 
Ordjonikidze’yi geçirdi.  

 
Bürokratizmi denetleyen kurumun kendisi bu duruma düştükten sonra diğer kurumların 

ne halde olduğunu “Allah bilir” artık.  
 

Sovyet devletinin bürokratikleşmesindeki boyutu gösteren en önemli örneklerden birisi de 
Sovyet adli yapısının örgütlenmesinde ama özellikle de savcıların atanmasında görülmektedir. 
Adalet Halk Komiseri Krilenko,  ülkedeki bütün savcıların başsavcı tarafından atanmasını ve görev 
bölgelerindeki yürütme komitelerinin by pass edilmesini öneriyordu. Nasıl MK ve HKK,  pratikte, 
parti ve Sovyet kongrelerinin  denetiminden sürekli kurtulmaya çalışıyorlarsa aynı eğilim başka 
kurumlar içerisinde  farklı biçimlerde yaşanıyordu. Adli yapının örgütlenmesinde de aynı 
bürokratik eğilim kendisini gösteriyordu:  
“Mayıs 1922’de Adalet Halk Komiseri Krilenko, bütün ülkedeki savcıların başsavcı tarafından 
atanmalarını ve görev bölgelerindeki yürütme komitelerinden çok, başsavcıya karşı sorumlu 
olmalarını öngören bir kararname hazırladı. Hem başsavcıya hem yerel yürütme komitelerine karşı 
sorumlu olmak gibi “ikili bir bağımlılık” talep edildiği için bu öneri 13 Mayıs 1922’de VTsIK’da 
şiddetli eleştirilere hedef oldu. Bolşeviklerden bazıları bu görüşe katılıyorlardı; Lenin ise, RSFSC’nin 
her yerinde “bir tek meşruiyet olması gerektiğinden”,  adli çalışmaların merkezi otorite tarafından  
atanmaları ve denetlenmeleri görüşünün reddedilemeyeceğini savunan bir muhtıra vererek 
Krilenko’nun imdadına yetişti. Böylece, hizaya gelen VTsIK, RSFSC’nin ilk ceza yasasının kabulü 
vesilesiyle 26 Mayıs 1922’de bu öneriyi kabul etti,  iktidarın şekli yoğunlaşması yolunda bir adım 
daha atılmış oldu. ”60 

 
Sürekli bir şekilde idareyi küçük bir azınlığın eline verme ve organları sadece bu azınlığın 

kararlarını uygulayacak pasif bir dişli gibi görme hastalığı burada da görülüyor. Adli yapının bu 
bürokratik örgütlenmesi,  genel olarak Sovyet devletinin bürokratik örgütlenmesinin hem 
sonucudur hem de onun bir göstergesidir. Her tarafta görülen yerel komitelerin zararına ve 
merkezin bürokratik yararına olan süreç adli yapıda da kendisini gösteriyordu. Bürokratik iktidar 
adli yapının bu bürokratik örgütlenmesini her ne kadar Lenin’in ağzında Rusya’nın her tarafında 
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tek bir meşruiyetin olması gerektiğini ileri sürerek belirtiyorduysa da aslında bunu daha yetkin, 
hızlı ve etkili bir bastırma mekanizması yaratmak için  istiyordu. Devletin karşısındaki cephenin 
büyümesi ve devletin toplumsal temelinin daralması, onu, hukukun örgütlenmesinde de 
bürokratik yöntemlere itiyordu. İşin aslı buydu.  

 
Bu bürokratik eğilim, parti ve devlet içerisinde gelişirken ve güçlenirken, bunun başka 

politik alanlara yansımaması tuhaf olurdu. Çok kısa bir zaman sonra partinin bu bürokratik ve 
revizyonist çizgisi,  ulusal sorunda da kendisini ortaya koydu ve RKP’nin bu noktadaki çizgisi 
pratikte sosyal-şoven bir biçime büründü.  

Rus Komünist Partisi (RKP) içerisindeki Rus sosyal-şovenizminin kökenleri, Rus içsavaşı 
döneminde ama özellikle de “Savaş Komünizmi” döneminde yapılan hatalar ile sıkı bağlantı 
halindedir.  

 

6- Savaş Komünizmi ve Sosyal Şovenizmin Gelişmesi 
 

Bolşeviklerin hemen Ekim Devrimi’nden sonra,  ulusal sorunda sosyal-şoven bir konuma 
sürüklenmelerine neden olan durum,  Rus ekonomisini,  uygulamış oldukları yanlış politikalar ile 
içerisine düşürmüş oldukları feci ekonomik durumun bir soncudur.  
     

Rus ekonomisinin bu feci durumu,  Bolşeviklerin bütün esnek politika araçlarını ellerinden 
aldı ve onları fazla seçeneği olmayan bir durum ile karşı karşıya bıraktı. Bu noktada ne demek 
istediğimizi üç somut örnek aracılığı ile kısaca açıklamaya çalışacağız. Bu örnekler Ukrayna,  
Uzakdoğu Cumhuriyeti (Sibirya) ve Transkafkasya Cumhuriyetleri olan Gürcistan,  Ermenistan ve 
Azarbeycan ile ilgilidir. Bu noktada başka örnekler de verilebilir ancak bu üç örnek konunun 
çerçevesinin anlaşılması noktasında yeterlidir.  
     

Ekim Devrimi’nden sonra Bolşevik Parti (BP)’nin karakterinde yaşanan evrim ve değişiklik,  
devrim tarafından yıkıma sürüklenen Rus ekonomisinin üstyapıya uygulamış olduğu tarihsel 
baskının ve bu baskının politik parti ve liderleri etkisi altına almasının sonucunda ortaya çıkan bir 
durumdur. Ama altyapının üstyapıya uygulamış olduğu bu tarihsel baskı,  üstyapıdaki,  ideolojik 
ve politik eğilimler tarafından ama özellikle de BP  tarafından bazen dolaylı bazen dolaysız  bir 
şekilde algılanırken,  dolaylı bir  şekilde de pratik politikaya dönüştürülüyordu. Ekonominin 
uygulamış olduğu baskı,  parti önderleri tarafından ideolojik bir yanılsamaya uğratılarak yani 
içeriği değiştirilerek,  kitlelere değişik bir biçimde aktarılıyordu. Örneğin daha önce de 

gördüğümüz gibi,  “kırlarda komünist ekonominin temellerinin atılması” Kulaklar’ın ellerindeki 
tahılın zor yoluyla ele geçirilmesinde bir taktik manevradan başka bir şey değildi. Aynı politik 
mantık başka biçimler içerisinde başka sorunlara da uyarlandı:  Ulusal sorun,  Komünist 
Enternasyonal,  Parti içerisindeki muhaliflere karşı vs.  

                                                 
 Aslında bu Kulak terimi de tartışmalıdır. Burada bunu kullanmamın nedeni devrimci literatürde yaygın bir şekilde 

kullanıldığı içindir.  Kırlardaki zenginler için kullanılan bu terim aslında Bolşevikler tarafından daha çok küçük ve 

orta boy işletmelerinin sahipleri için kullanılmıştır. Bu noktayı akıldan çıkartmamak gerekir.  
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Ekonominin acil ihtiyaçlarının hemen karşılanması zorunluluğu ( şehirler için bu tahıl,  kırlar 

için de sanayi mallarıydı) ama Sovyet hükümetinin  bu acil ihtiyaçları karşılayacak politik araç 
ve  metodlardan yoksun oluşu ya da yapmış olduğu politik hatalardan dolayı bu araçlardan yoksun 
oluşu (bu araçlardan en önemlisi ekonominin yeniden-üretimi için gerekli olan toplumsal 
sermayenin boyutlarını koruyamamış olması ve yarı-proleterlerin toplumsal ve politik desteğini 
kaybetmiş olmasıdır),  BP ve Sovyet hükümetini demogojik,  aceleci ve bürokratik bir politik 
anlayışa sürükledi. Artık BP’nin Marksist biçime uydurarak ortaya koymuş olduğu politik taktik ve 
söylemler,  Rus ekonomisinin acil ihtiyaçlarının üstünü örten “incir yaprağı”ndan başka bir şey 
değildiler. İşte parti ve devletin içerisine sürüklenmiş olduğu bu durum,  BP’nin ulusal sorundaki 
anlayışını da etkisi altına aldı ve Rus ekonomisinin ama bazen de Sovyet hükümetinin güvenliğini 
sağlama doğrultusunda sosyal-şoven bir biçime büründü.  
     

Aşağıdaki üç örnek içerisinde de görüleceği gibi,  Çarlık devletinin çökmesinden sonra,  
politik bağımsızlığını elde eden ülkelerde,  sosyalist devrimlerin gündeme getirilmesi ve zamanının 
belirlenmesi,  bu ülkelerdeki işçi ve emekçi yığınlarının politik bilinçlerinin gelişimlerinin belirli bir 
anında ortaya çıkan bir köklü politik dönüşümlerin değil,  yani bu ülkelerin kendi iç dinamiklerinin 
sonucu değil,  Rus ekonomisinin acil ihtiyaçları temelinde ve Sovyet Rusya’nın güvenlik kaygıları 
temelinde,  bürokratik zorlama ve aceleci bir şekilde ve de Kızıl Ordu sayesinde,  kitlelerin daha 
hazır olmadığı bir anda zorlama ile dayatılan sözde sosyalist devrimlerdi. Lafı fazla gevelemeye 
gerek yoktur:  Sosyalist devrimler adı altında Çarlık Rusya’sının eski klasik sömürgeleri,  Bolşevik 
siyaset altında,  modern bir biçimde Sovyet Rusya’nın sömürgeleri haline geliyorlardı.  
     

İşin ilginç tarafı aynı dönemde ABD de W. Wilson önderliğinde yeni-sömürgeciliği 
emperyalist dünya siyasetinin merkezine doğru taşıyordu ve bu noktada Sovyet Rusya ABD 
emperyalizmi ile yarışıyordu.  
 

a) Sovyet Hükümeti ve Ukrayna 
 

Ekim Devrimi’nden bir kaç ay sonra,  Ukrayna sosyalist devrimi sorununun acil bir şekilde 
Rus Komünist Partisi (RKP)’nin ve Sovyet hükümetinin gündemine girmesi tesadüf değildi.  
     

Bolşevikler uygulamış oldukları yanlış politikalar sonucunda,  pratikte tarafsız ve 
resmiyette Sovyet hükümetine bağlı ve ona daha yakın olan bir Ukrayna’yı,  iki ay gibi kısa bir 
zaman zarfında,  Alman emperyalizminin  egemenliği altına sokmakla kalmadılar,  Ukrayna’yı ele 
geçiren Almanya,  Ukrayna’ya dayanarak Sovyet Rusya’nın içlerine kadar sokularak,  Sovyet 
hükümetini Brest-Litovsk’taki feci anlaşmaya zorladı.  
     

Brest-Litovsk anlaşmasına giden yol,  Bolşeviklerin yanlış ekonomi politikalarının dış 
politikaya yansımasının ya da onu etkisi altına almasının bir sonucu olarak ortaya çıktı ve Sovyet 
hükümetini tek dışta değil ama içte de çok zor duruma soktu. Çünkü Brest-Litovsk anlaşmasından 
sonra,  Rusya’da Sol Sosyalist-Devrimciler (SD) hükümetten ayrılarak rejime karşı muhalefet 
hareketinin  başına geçtiler yani Kulaklar ve sağ SD ve sağ Menşevikler ile birleştiler vede 
Bolşevikleri “Savaş Komünizmi” politikasına doğru ittiler.  
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Peki Sovyet hükümetinin Ukrayna sorunu karşısındaki hataları nasıl başladı ve buna neler 

neden oldu?   
     

Şubat 1917’de Çarlığın yıkılması ve Geçici Hükümet’in  kurulmasından sonra,  merkezi 
devlet yapısının zayıflamasının sonucu olarak,  Rusya’da bağımlı ve ezilen uluslar içerisinde 
bağımsızlık hareketleri daha da gelişti ve merkezi otoritenin  bırakmış olduğu boşluğu doldurmaya 
başladılar. Bu durum Ukrayna’da da ortaya çıktı.  
 
“Bu gelişmemiş milli hareketi,  Şubat Devrimi birdenbire güçlendirdi. Üç önder buldu kendine: biri 
Ukrayna’nın Tarihi adlı kitabıyla hareketi edebi ve tarihi bir temele oturtan geniş bilgili profesör 
Hruşevski’ydi;  diğeri,  1905 olaylarına karışmış devrimci aydın Vinniçenko’ydu;  Petliyura ise,  kendi 
kendini yetiştirmişti ve sonuncusu gazetecilik olmak üzere çeşitli meslekleri denemişti. İlk ikisi 
samimi milliyetçilerdi,  üçüncüsü de faal bir serüvenci. Mart 1917’de  Hruşevski’nin başkanlığında,  
sosyalist devrimcileri,  sosyal-demokratları,  sosyal-federalistleri (Ukraynalı radikal bir grup) ve 
milli azınlıkları temsil eden merkezi bir Ukrayna Radası (ya da Sovyeti) kuruldu. Nisan’da milli bir 
Ukrayna kongresi tarafından onaylandılar. Rada’nın hiçbir resmi niteliği olmadığı anlaşılıyor;  ve 
başlangıçta,  hareketin esasında sosyal ve kültürel olan niteliğine uygun olarak,  siyasi bir görev 
üstlenmedi ya da yürütmedi. Fakat,  yavaş yavaş ve zamanla Rada,  altı yüz üyeli çekirdek bir millet 
meclisi olarak ortaya çıktı. Petrograd Geçici Hükümeti ile görüşmelerde bulunmak için yaptığı 
sonuçsuz girişimlerden sonra,  Rada 13 Haziran 1917’de ‘Rusya’dan ayrılmamak ve Rus devleti ile 
ilişkilerini kesmemekle beraber’,  ‘Özerk Ukrayna Cumhuriyeti’nin’ kurulduğunu ilan eden bir 
kararname (“birinci ilke”) yayımladı ve hızla bir milli hükümet şekline bürünen,  hükümet 
görevlerini yerine getiren bir ‘genel sekreterlik’ kurarak başına Vinniçenko’yu getirdi. O zamana 
kadar vakit kazanmaktan ibaret bir taktik uygulayan Petrograd Geçici Hükümeti,  istemeye 
istemeye,  Kurucu Meclis’in nihai hükmüne bağlı olmak kaydıyla,  onlara özerklik tanıdı. Fakat bu 
sonuç Rada’nın ve genel sekreterliğin güçlü oluşundan çok Geçici Hükümet’in güçsüzlüğünün bir 
belirtisiydi. ”61   
 

Ekim Devrimi’ne kadar gerek Ukrayna Rada’sı gerekse de Geçici Hükümet,  birbirleri 
karşısında dengeli bir politika izliyorlardı. Bu politikada her ikisinin de çıkarı vardı. Ukrayna’nın 
Rusya’dan ayrılmamasının çeşitli politik,  ekonomik ve askeri nedenleri vardı.  
     

Ekim Devrimi’nde sonra merkezi otoritenin tam çöküşü ile birlikte  “7/20 Kasım 1917’de 
Rada,  ‘Rus Cumhuriyeti’nden ayrılmamak,  onun birliğini devam ettirmek’,  ‘eşit ve özgür halklar 
federasyonu’ haline gelmesi için ona yardım etmek niyetinde olduğunu tekrarlamakla birlikte,  bir 
Ukrayna Halk Cumhuriyeti ilan etti (“Üçüncü İlke”). 62 
     

Yeni Ukrayna Cumhuriyeti ekonomik olarak daha çok güçsüzdü. Öyle ki hükümet,  
ekonominin çeşitli sektörlerinde devlet için çalışan işçi ve memurların maaşını ödemede zorluk 
çekiyordu ve bu noktada Rusya’ya bağımlıydı. Ama Ekim Devrimi ile birlikte Rus ekonomisi 
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çökünce ve Rusya’dan Ukrayna’ya doğru kaynak akışı kesilince,  Ukrayna daha fazla bir biçimde 
bağımsız bir ekonomik sürece doğru yol almaya başladı. Bu noktadaki en önemli girişim de yeni 
bir Ukrayna parasının tedavüle çıkması oldu:  
 
“Daha 29 Kasım/12 Aralık 1917’ye kadar Rada,  demiryolu işçilerinin ücretlerini ödemek için,  
Petrograd Devlet Bankası’ndan  para talep ediyordu. Bu talebin reddedilmesi,  Rada’yı Aralık 
1917’de kendi banknotlarını tedavüle çıkarmak mecburiyetinde bıraktı. ”63 

 
Ukrayna’nın Sovyet sisteminin yasallığı içerisinde kalmak istemesinin bir diğer nedeni de,  

bir yandan yanıbaşında olan Alman emperyalizminin işgal tehditi ve Çarlık imparatorluğunun 
restorasyonunu isteyen gerici güçlerin hala daha bir tehdit oluşturmasıydı. Şayet eski rejim tekrar 
restore edilirse Ukrayna’nın bağımsızlığı da  kısa bir süre sonra ortadan kaldırılırdı. Bu noktada 
gerek Ukrayna gerekse de Rusya ortak politik çıkarlara sahiptiler. Yine aynı şekilde Ukrayna’nın 
gerek Alman emperyalizminin gerekse de İngiliz-Fransız emperyalizminin boyunduruluğu altına 
girmesi,  Sovyet Rusya’nın açıktan tehdit edilmesine yol açacağı için gerek Geçici Hükümet 
döneminde gerekse de Sovyet Hükümeti’nin ilk günlerinde Ukrayna’da fiili durumun sürmesi 
Rusya açısından önemliydi.  
     

Ukrayna’nın Sovyet sisteminin yasallığı içerisinde kalmak istemesininin bir diğer nedeni de 
Rada’da varolan Bolşevik ve Sol SD’lerin Ukrayna’daki uzantılarıydı. Rada’nın Rusya’ya karşı 
düşmanca hareket etmesi Ukrayna iç politikasını krize sokacağından dolayı,  Ukrayna’daki burjuva 
hükümet Sovyet Rusya karşısında dengeli bir politika izliyordu.  
     

İşte Bolşevikler bu üç noktadaki politik eğilimleri tersine çevirerek Ukrayna’yı Sovyet 
Rusya’ya karşı düşmanca bir pozisyona sürükleyerek,  onun çok önemli tarafsızlığını yokettiler. O 
tarafsızlık ki Rusya’ya bir çok manevra alanı açıyordu.  
     

Ukrayna’nın Sovyet Rusya’ya karşı düşmanca bir pozisyona sürüklenmesine neden olan 
olaylara Rus ekonomisinin  hemen Ekim Devrim’inden sonra sürüklenmiş olduğu feci durum 
neden olmuştur.  
     

Ekim Devrimi’nin yanlış ekonomi politikalarının yıkıma sürüklediği Rus ekonomisinin 
hemen devrimden sonra en önemli sorunu,  sanayi ile tarım arasındaki meta değişimi hacminin 
dramatik bir şekilde  küçülmesi ve bu temelde de kentleri etkisi altına alan açlık tehlikesi ile 
mücadele etmek olmuştur.  
     

Ekim Devrimi’ne kadar kırlardan kentlere tahıl akışı,  sanayi ile tarım arasındaki değişime 
dayanıyordu. Kent merkezlerinde yoğunlaşan sanayi,  bir yandan kırsal alan için gerekli sanayi 
mallarını üretiyordu,  bir yandan da ülkedeki toplumsal sermaye birikiminin temelini teşkil 
ediyordu ve bu temelde kırsal alan ile yapılan ticaret için gerekli olan sermayeyi sağlıyordu. Bu 
sermaye birikiminin en önemli özelliği ise,  Çarlık Ruble’sinin göreceli istikrarını sağlamasıydı ve 
kırsal alan ile ticarette köylülerin bu paraya rağbet etmesiydi ve güvenmesiydi. Paraya olan bu 
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güven olmaksızın,  köylülerin bu para ile ticaret yapmayacakları ve bu temelde kentleri 
beslemeyecekleri açıktı. Ama ekonominin ağırlık merkezi olan sanayinin yapısı ise emperyalist 
dünya ekonomisi ile kurulan özel ilişkilerin bir sonucunda oluşmuştu. Rus sanayisi bağımlı bir 
yapıya sahipti ve emperyalist ekonomiye göbekten bağımlıydı. Rus sanayisini güçlendirmenin ve 
ayakta tutmanın tek yolu,  onu emperyalist dünya ekonomisinden tecrit etmemekti. Çarlık devleti 
1897 yılında yapmış olduğu büyük ekonomik ve mali reform ile Rus ekonomisini daha fazla dünya 
ekonomisine bağlamıştı ve dışa açık bir yapıya sokmuştu. Onun bu özelliğini ortadan kaldıran bir 
politika,  Rusya’nın bütün toplumsal damarlarını tek kelimeyle felç ederdi. Çarlık devleti Rus 
rublesinin istikrarını,  yabancı sermayenin Rusya’ya çekilmesi temelinde oluşturmuştu.  
     

İşte Bolşevikler Ekim Devrimi’nden sonra,  yabancı sermayeye “büyük darbe”  vurmakla 
aslında “baltayı kendi ayakları”na vurdular. Yabancı sermaye karşısındaki yanlış politika sanayinin 
çöküşüne neden olarak,  sanayiyi ve bu temelde de kentleri,  tarım ve kırlar karşısında olanaksız,  
”silahsız” ve çaresiz bıraktı.  
     

Rus ekonomisindeki bu köklü bozulma ile birlikte,  Bolşeviklerin politikaları da ani bir 
şekilde değişikliğe uğradı ve müttefikleri ile araları bozulmaya başladı. Bu  durum Ukrayna 
sorununda da ortaya çıktı. Ekim Devrimi’ne kadar genç Ukrayna Cumhuriyeti devlet memurlarının 
maaşlarını merkezden aldığı ödenekler ile ödüyordu. Ekim Devrimi’nden sonra demiryolu 
işçilerinin maaşlarının ödenmesi için yapmış olduğu başvuruya Bolşevik-Sol SD hükümeti olumsuz 
yanıt verdi. Bunun nedeni Sovyet hükümetinin Hazinesi’nin devrimden sonra çökmüş olmasıydı. 
Artık ekonomik açıdan Rusya,  Ukrayna açısından cazibesini de kaybediyordu,  ki bu durum 
Ukrayna burjuvazisini dönüşü olmayan bir yola yani tam bağımsızlığa götürecek olan ve kendi 
ekonomisinin yönetimini ele almaya götürecek olan yeni bir para birimini Ukrayna’da tedavüle 
sürmesine neden oldu.  
     

Hemen devrimden bir ay gibi kısa bir süre sonra,  Sovyet Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti 
arasındaki ilişkiler,  Rusya’da açlığın boyutlarının artmaya başlamasıyla gerginleşmeye başladı. 
Ukrayna eskiden beri Rusya için bir tahıl deposuydu ve Ukrayna’nın tahılı Rus kent merkezlerini 
beslemek için zaruriydi. İşte tam da sorun bu noktada ortaya çıkıyordu. Madem Rusya’ya tahıl 
gerekliydi bunu ticaret yolu ile yani parasını vererek elde edemez miydi?  
     

Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi,  devrimden sonra devlet hazinesi çökmüştü 
ve elde ticaret yapacak sermaye kalmamıştı. Bolşeviklerin ticaret yapacakları sermayeleri yoktu 
ve devrimden sonra ele geçirdikleri birikimi de bir iki ay içerisinde harcadılar. Ülkenin ekonomik 
aktivitesi yanlış politikalardan dolayı paramparça edildiği için,  bu aktivitenin ürünü olan Hazine 
de çöküşe uğradı. Çünkü Hazine’nin gelirleri şunlardan oluşuyordu:  
 

 Gelirlerin en büyük kısmı,  yabancı ve yerli sanayi,  ticaret ve banka kapitalistlerinden elde 
edilen vergilerden oluşuyordu.  

 Bunu halktan alınan vergiler takip ediyordu.  

 Devlete ait işletmelerin gelirleri (ki bunlar yerli ve yabancı sermaye ile yakın ilişkilere 
sahiptiler)  

 Hazine’nin kısa dönemli borçlanması ve uzun dönemli tahvil  ihraç etmesi.  
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 Devletin sinyoraj hakkından yani para basmadan elde ettiği gelir ki bu da bir tür dolaylı 
vergiydi.  

 Tüketim mallarından almış olduğu vergiler vs.  
 

İşte devrimden önce devlet,  bu kendi ekonomik aktivitesini,  yerli ve yabancı sermayeyi de 
teşvik edecek bir biçimde kullanarak Rus ekonomisinin genel çerçevesini oluşturuyordu. Bu 
ekonomik çerçeve bir bütündü ve birbirleriyle sıkı bir şekilde iç içe geçmişti.  
     

Yabancı sermayeye vurulan darbe,  onun ile yakın ilişki içerisinde olan yerli sanayiyi de vurdu 
ve çok kısa bir zaman sonra sanayi adeta çöktü ve bunu ticaret ve banka sermayesi izledi. Bu 
çöküşün devlet hazinesine yansıması ve onu çöküşe sürüklemesi kaçınılmazdı.  
     

Sanayi,  ticaret ve bankacılık çöküşe uğradığı için milyonlarca işçi ve emekçi işlerini kaybettiler 
ve onlardan da vergi alınamaz oldu. Bununla birlikte tüketim mallarının hacmi dramatik bir şekilde 
düştü ve devlet dolaylı vergilerden de mahrum kaldı. Kendiliğinden anlaşılır ki,  hazinesi çöken bir 
devletin borçlanması da imkansızdır. Çünkü çıkaracağı hazine bonolarına ve tahvillere kimse itibar 
etmez. Böylece Bolşevikler hazine aracılığı ile borçlanmadan da mahrum kaldılar ve  bu durum 
onların bütün manevra alanlarını yoketti. Böylece tek bir çare elde kalmıştı:  Para basma.  
     

Bolşevikler çaresizlikten para basmaya yöneldiler. Bastıkları para kadar halkın cebindeki 
paranın bir kısmını çekip aldılar yani onları daha da yoksullaştırdılar ve belli bir süre sonra da Rus 
Rublesi’nin toplumsal itibarını yokettiler. İtibarı yokolan rubleyi kimse kullanmaz oldu ve böylece 
“ekonominin ayrışması” denen şey ortaya çıktı. Yani tarım ve sanayi malları karşılıklı olarak karşıt 
uçlarda değişmeden birikmeye başladı. Özellikle bu durum tarımda söz konusuydu. Köylüler 
tahılını pazara artık satmak için getirmiyorlardı,  çünkü paranın değeri para basmadan dolayı her 
gün düşüyordu.  
     

Toplumsal ekonominin temel işbölümünü oluşturan sanayi ile tarım arasındaki değişimin 
durması,  kentlerdeki açlığı şiddetlendirdi ve bu da rejimi tehdit etmeye başladı. İşte bu andan 
itibaren Bolşevikler yoğun bir şekilde demogojiye başvurmaya başladılar.  
     

Açlık kentleri ve rejimi tehdit etmeye başlayınca,  Bolşeviklerin taktik ve metodlarında köklü 
bir değişiklik ortaya çıktı. Açlığın neden olmuş olduğu zaman baskısı yani sorunun aciliyeti ve 
hemen çözümünün zorunlu olması,  Bolşevikleri zorlama tedbirlere sürükledi. Bu zorlama ise 
bürokratik zorun en son haddine kadar geliştirilmesine ve bürokratik bozulma dediğimiz şeyin 
ortaya çıkmasına neden oldu.  
     

Toplumsal eğilimlerin kendi doğal seyirlerine uygun olmayan bir şekilde bu zorlanması,  ona 
başka bir sosyal biçimin geçirilmesi demekti. Bu durum Bolşeviklerin Ukrayna polirikasında da 
ortaya çıktı. Açlık Rusya’yı etkisi altına almaya başlayınca ve Ukrayna’nın tahıl deposu olduğu 
düşünülürse,  Sovyet devletinin Ukrayna’ya fazla ilgisiz kalması düşünülemezdi. Bolşeviklerin 
amacı Ukrayna’da sözde bir “sosyalist devrim”  gerçekleştirmek ve bu “devrim” aracılığı ile para 
vermeden (çünkü paraları yoktu) Ukrayna köylülerinin  tahılına el koymak ve bu tahılı demiryolu 
ile Rusya’ya akıtmakı. Zaten Ukrayna’daki burjuva hükümet ile gerginlik politikasına geçmeden 
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önce  bunu açık bir şekilde belirttiler. Radek Pravda’da Rusya’daki açlığın giderilmesinin 
Ukrayna’da bir sosyalist devrim ile mümkün olacağını belirten bir makale yazdı:   
 
“Bu siyasi içerikli kınamaların ardında Petrograd ve Moskova’daki açlık tehlikesi ve Ukrayna’nın 
buğdayına olan ivedi ihtiyaç yatıyordu. Radek Pravda’da şöyle yazıyordu:  ‘Yiyecek istiyorsanız 
eğer,  Rada’ya Ölüm diye bağırın. ”64 
 

Bolşevikler,  bütün sorunlarda olduğu gibi bu sorunda da asıl niyetlerini gizlemeyi 
başardılar ve Ukrayna Hükümeti’ni başka bir sorun üzerinden sıkıştırmaya başladılar:  
 
“Don bölgesinde “beyaz” generallerden Kornilov ve Don Kazakları’nın atamanı Kaledin tarafından 
anti-Bolşevik bir ordu kurulması sonucu,  ilişkiler kopma noktasına geldi. Sovyet hükümetinin 
Rada’dan özel şikayetleri,  esas itibariyle,  askeri bir şekle büründü. Rada,  tüm Ukrayna birliklerini 
Ukrayna’ya geri çağırarak,  orduları birbirinden ayırmaya çalışıyordu;  bu da,  mevcut cepheleri 
biraz daha parçalamaya ve terhis işleminin yarattığı karışıklığın artmasına yol açıyordu;  Ukrayna 
topraklarındaki Sovyet birliklerini ya da Kızıl Muhafız birliklerini silahsızlandırıyordu. Rada,  Sovyet 
birliklerinin “beyaz”lara karşı bir cephe oluşturmak üzere Ukrayna’dan geçmelerine izin vermiyor,  
buna karşılık,  Don bölgesinde Kaledin’e katılmaya giden Kazak birliklerinin geçmesine ses 
çıkarmıyordu. Brest-Litovsk’ta İttifak Devletleri,  ile 2/15 Aralık 1917’de imzalanan ateşkes 
anlaşması,  Sovyet hükümetinin yetersiz askeri kaynaklarının yükünü hafifletti. 4/17 Aralık 
1917’de,  Ukrayna Rada’sına,  kamuoyuna da açıklanan uzun bir mektup yollandı. Mektup,  kendi 
kaderini tayin hakkı ilkesi adına,  “Ukrayna Halk Cumhuriyeti”nin tanındığını bildirerek başlıyor,  
fakat Rada’yı,  “uzun süredir Sovyetleri ve Ukrayna’da Sovyet iktidarını tanımayı reddetmekle ifade 
edilen kaçamak bir burjuva politikası izlemekle” suçluyor ve yukarıda sayılan üç uygulamaya 
derhal son vermesi isteniyordu. Mektup olumlu bir talepte de bulunuyordu:  Rada’nın,  “karşı-
devrimci Kadet-Kaledin ayaklanmasına karşı mücadele eden devrim kuvvetlerine yardım etmesi” 
isteniyordu. Kırk sekiz saat içinde tatmin edici bir cevap vermediği taktirde Rada’nın “Rusya’da ve 
Ukrayna’da Sovyet iktidarı ile açık savaş halinde olduğu” kabul edilecektir,  deniyordu. ” 65 

Sovyet Hükümeti,  Ukrayna Hükümeti’ni Beyaz ordulara karşı safları bölmek ile suçluyordu 
ve buna bir son vermesini istiyordu. Hiç kuşkusuz Ukrayna Hükümeti,  Ukrayna’da Sovyetlerin 
gelişmesi,  birleşmesi ve Sovyet Rusya tarafından  desteklenmesi karşısında giderek Sovyet 
Hükümeti’nden uzaklaşıyor yani bir nevi tarafsızlığına son veriyordu ve Kızıl Ordu’nun Ukrayna’ya 
müdahale etmemesi için,  Sovyet Hükümeti’nin mümkün olduğu kadar çok düşman ile karşı 
karşıya kalmasını sağlayarak yıpratmaya çalışıyordu. Ama Ukrayna Hükümeti’nin bu tarafsızlığını 
ortadan kaldıran ve onu zamansız bir şekilde (yani Ukrayna’da daha işçi ve emekçilerin politik 
gelişimi bir sosyalist devrim yapabilme tarihsel düzeyine çıkmadan) emperyalistlere  doğru iten 
Sovyet Hükümeti’dir.  
     

Bu noktada şöyle bir soru ortaya çıkıyor:  Madem Ukrayna Hükümeti ortak düşmana karşı 
safları bölüyor ve Sovyet Rusya’nın cephe hatlarını zayıflatıyor,  o zaman Ukrayna’yı da düşman 
ilan ederek bu zayıflayan cephe daha da zayıflatılmış olmuyor muydu?  

                                                 
64 a. g. e. s. 273) 
65 a. g. e. s. 271-272 
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Bir yandan Beyaz Ordular ile savaşırken,  bir yandan Alman emperyalizmi ile savaş mı barış 

mı yapılacağı belli değilken,  Ukrayna’yı da düşman cephesine itmek ve böylece Alman 
emperyalizmini,  burjuva Ukrayna Hükümeti’ni ve Çarlığın restorasyonunu kurmak isteyen gerici 
güçleri tek bir ortak cephe hattında birleştirmek ve bunların hepsini karşısına almak  ne kadar 
akılcı ve doğru bir politikaydı?  
     

Zaten Bolşeviklerin yanlış bir politika uyguladıkları,  bölge ve dünya politik güç dengesini 
yeterince doğru değerlendirmedikleri çok kısa bir zaman sonra ortaya çıktı. Zayıf bir Ukrayna 
(üstelik resmiyette kendisine bağlı) ile anlaşmayan Sovyet Hükümeti,  iki ay sonra,  Ukrayna’yı ele 
geçiren ve Rusya’nın içlerine doğru yayılan Alman emperyalizmi ile  çok ağır koşullarda anlaşmak 
zorunda kaldı.  
     

Sovyet Hükümeti,  Ukrayna’ya ültimatom vermeden bir gün önce,  Kiev’de Ukrayna Sovyet 
Kongresi’ni topladı. Sovyet Hükümeti Ukrayna Hükümeti’ne bir yandan dıştan baskı yaparken bir 
yandan da içten onu sıkıştıracak ve devirecek unsurları topluyordu. Bu noktada Sovyet 
Hükümeti’nin ültimatomunun ne anlama geldiği açıktı. Sovyet Hükümeti hiçbir şart altında 
talepleri kabul edilse de geri çekilmeyecekti ve asıl amacının burjuva Ukrayna Hükümeti’ni 
devirmek olduğu belliydi.  
     

Bunun üzerine Ukrayna Hükümeti köklü bir politika değişikliğine yöneldi. Sovyet 
Hükümeti’nin ültimatomundan sonra emperyalistler ile yoğun bir görüşmelere başladı. Önce 
Fransız emperyalizmi ile görüşmeler yapıldı ancak Fransızların Ukrayna’yı öyle maddi olarak 
destekleyecek bir durumları yoktu. Ukrayna  Hükümeti emperyalistler nezdinde  arayışlarını 
sürdürürken,  Ukrayna’da sözde bir “sosyalist devrim” için koşullar “zorla” yaratılıyordu.  
     

Sovyet Hükümeti’nin Ukrayna’daki faaliyetleri giderek daha fazla bir “acele”ye ve 
“zorlama”ya büründü. Acelecilik ve zorlama giderek Ukrayna’da bütün politik faaliyete egemen 
oldu. Hiç kuşkusuz bunun altında Rusya’daki açlığın yayılmasının ve ekonominin her geçen gün 
çökmesinin olduğu açıktı.  
     

Sovyet Hükümeti açısından Ukrayna’daki sözde “sosyalist devrim”in  (siz boyunduruluk 
altına alma diye okuyun) aciliyeti,  Ukrayna’da Komünist Partisi’nin kuruluşuna da damgasını 
vurdu. Tepeden tırnağa küçük-burjuva bir parti olan sözde bir Komünist Partisi kuruldu:  
 
“Ültimatom yollanmadan önce Kiev’de,  Tüm Ukrayna İşçi,  Köylü ve Asker Temsilcileri Kongresi 
başlıyordu. Bu kongreye hazırlık amacıyla yerel Bolşevik parti kurulu toplanmış ve kendine 
“Ukrayna Sosyal Demokrasisinin Rusya Sosyal-Demokrat İşçi Partisi (Bolşevik)” adını takmıştı. Bu 
melez adda,  parti birliğini Ukrayna’daki milliyetçi duygulara verilen bir tavizle bağdaştırmak gibi 
çok acemice bir amaç güdülmüştü. Ancak bu ad değişikliği kongrede Bolşeviklerin Rada 
taraftarlarınca yuhalanmalarını önlemedi. ”66 
 

                                                 
66 a. g. e. s. 273-274) 
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Ukrayna Sovyet Kongresi,  halkın ileri kesimlerinin fiili desteğini almadan ve Rusya’ya 
özellikle de onun Kızıl Ordu’suna dayanarak,  bir savaş hükümeti kurdu. Kendi öz gücünden ve 
güveninden ziyade Rusya’ya güveniyordu. Bu da “sosyalist devrim”in halkın geniş kitleleri 
tarafından desteklenmediği,  ona yukarıdan  empoze edilmek istendiğinin açık bir göstergesiydi.  
     

Sovyet Kongresi’nin Ukrayna’da iktidarı alacak kadar güçlü olmadığının en önemli 
göstergesi,  iktidarın Kiev’de değil önce Harkov’da alınmış olmasıdır. İktidarın alınmasından önce 
Sovyet Kongresi Kiev’i terk ederek Harkov’a gitmiş ve orada yeni bir Sovyet Kongresi düzenleyerek 
iktidarı önce Harkov’da almıştır. Bunun nedeni de zaten bellidir:  Harkov’daki savaş hükümeti Kızıl 
Ordu ile desteklenecek ve adım adım Kiev’e yürünecekti ki öyle oldu.  
     

Harkov’da yeni bir hükümet kurulurken Rada dördüncü ilkeyi yayınladı ve resmiyette 
Rusya’dan da ayrıldı:  

 
“Rada 9/22 Ocak 1918’de,  “Ukrayna halkının özgür,  bağımsız ve egemen devleti” olarak Ukrayna 
Cumhuriyeti’ni ilan eden bir “dördüncü ilke” yayımladı ve bağımsızlığı Alman hükümeti tarafından 
on gün sonra tanındı. Fakat bu formaliteler yerine getirildiği sırada Sovyet birlikleri Kiev’i kuşatmak 
üzereydiler ve 26 Ocak/8 Şubat 1918’de Kiev’e girdiler; Rada devrildi;  bir kaç gün sonra,  yeni 
Ukrayna Sovyetler Hükümeti orada kuruldu. ” (E. H. Carr, a. g. e. s. 275) 
 

Rada’nın devrilmeden önce dördüncü ilkeyi yayınlamasının anlamı açıktı:  Sovyet Rusya’nın 
Ukrayna’daki “işbirlikçileri”ne karşılık,  burjuva Ukrayna Hükümeti de bir emperyalist devlet ile 
işbirliğine gidecek ve onları dengeleyecekti.  
    

Bolşevikler Kiev’e ilerlerken,  Rada da Alman emperyalizmi ile barış imzalayarak onları 
yardıma çağırdı. Aslında Alman emperyalizmi bu anı yani Ukrayna Cumhuriyeti ile Sovyet Rusya 
arasındaki ittifaklık ilişkisinin çözülmesini uzun zamandan beri bekliyordu. Rusya’nın içlerine 
doğru ancak bu ittifaklık ilişkisi çözüldüğü taktirde kolayca ilerleyebileceğini biliyordu. Bu 
olmaksızın Almanya bu cephede savaşı devam ettiremezdi. Daha ileride göreceğimiz gibi aynı 
durum Kafkasya’da da gerçekleşti. Almanya Ukrayna’yı direkt işgal etmekten ziyade oradaki bir 
gücün kendisini çağırmasını bekliyordu. Bunu yapmamış olsaydı Bolşeviklerin düştüğü durumun 
aynısına kendisi düşmüş olurdu. Almanya Rada ile yapmış olduğu anlaşma sonrasında hızla 
Ukrayna’yı işgal etti. 8 Şubat 1918’de Kiev’i ele geçiren Bolşevikler üç hafta sonra Alman 
birliklerine dayanamayarak Kiev’i Petliyura komutasındaki Rada kuvvetlerine tekrar geri bırakarak 
geri çekildiler.  
     

Alman emperyalizmi kısa bir süre sonra Ukrayna’da Skoropadski başkanlığında bir askeri 
diktatörlük kurdu ve Nisan 1918’de Rada’yı da yani Ukrayna Meclisi’ni de ortadan kaldırdı. Böylece 
Rus Sovyet Hükümeti’nin hayallerini süsleyen Ukrayna’nın tahılı tamamen Alman emperyalizminin 
eline geçti. Ama bundan başka Sovyet Rusya bölgede politik ve askeri stratejik üstünlüğünü 
kaybetti.  
     

Bu olaylardan önce resmiyette kendisine bağlı ve Alman emperyalizmi ile Sovyet Rusya 
arasında tarafsız bir tampon bölge konumunda olan ve bundan dolayı Rusya’ya Ukrayna 
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üzerinden  bir askeri müdahale ihtimali olmayan bir durum sözkonusuyken,  şimdi Ukrayna 
tamamen güçlü bir emperyalist devletin eline geçmiş durumda ve üstelik onun üzerinden 
Rusya’nın içlerine doğru ilerleyen bir Alman ordusu sözkonusuydu. Bunun sonucunda Bolşevikler 
feci sonuçları olan Mart 1918’deki Brest-Litovsk anlaşmasını kabul etmek zorunda kaldılar. Zayıf 
Ukrayna burjuvazisi ile anlaşamayanlar,  şimdi kendi koşullarını acımasız bir şekilde dayatan Alman 
emperyalizmi ile anlaşmak zorunda kalmışlardı. Üstelik Bolşevikler hem içeride hem de dışarıda 
politik ve askeri açıdan  stratejik olarak da kötü bir duruma düşmüşlerdi.  
     

Ukrayna burjuvazisini eski Çarlık güçlerine karşı cepheyi zayıflattıkları için devirmeye 
kalkan Bolşevikler,  şimdi üç önemli düşmanı kendi karşılarında tek bir cephe hattı oluşturacak 
şekilde birleştirmiş oldular:  Alman emperyalizmi,  Ukrayna burjuvazisi ve eski Çarlık büyük 
burjuvazisi,  liberal ve küçük-burjuva güçleri.  
     

Peki şimdi sormak gerekir:  akıl ve mantık bunun neresinde?  
     

Üstelik Ukrayna meselesi herhangi bir meseleye de benzemiyordu. Bu sorunda yapılan 
hata,  Rus proletaryasını felaketle sonuçlanacak olan ve Parti yönetiminin aslında ısrarla kaçındığı 
Savaş Komünizmi’ne götüren yolda önemli bir kilometre taşı olmuştur.  
     

Bolşevikler bütün bu olaylar sonucunda,  Ukrayna sorununda Sol SD’ler ile birbirine 
düştüler ve diktatörlüğün üzerine oturmuş olduğu çok önemli bir sosyal dayanağı kaybettiler. Yani 
diktatörlüğün toplumsal temeli daralmış oldu. Aslında Bolşevikler ile Sol SD’ler arasında daha 
önceden başlayan sorunlar Ukrayna sorununda kopma ile sonuçlandı.    
     

Ekim Devrimi’nden sonra kurulan Sovyet Hükümeti,  Bolşeviklerin çoğunluğunu 
oluşturduğu Sol SD’ler ile oluşturulmuş bir koalisyon hükümetiydi. Lenin,  kır yoksullarının politik 
temsilcisi olan Sol SD’ler ile ittifakı çok önemsiyordu. Bu ittifak olmaksızın Rusya’yı 
yönetemeyecekleri açıktı. Ama devrimden kısa bir zaman sonra,  ekonomide yapılan hataların 
sonucunda halk perişan bir duruma düşünce,  şehirlerde huzursuzluk artınca ve Çeka giderek daha 
fazla terör eylemlerine başvurunca,  BP ile Sol SD’lerin arası açılmaya başladı. Sol SD’ler bu 
durumda hükümette kaldıkları sürece BP’nin yanlış politikalarının cezasını da ödüyorlardı ve halk 
önünde giderek daha fazla teşhir oluyorlardı. Mart 1918’e kadar bu duruma dayandılar ancak 
BP’nin yanlış politikaları sonucunda Ukrayna’nın tamamen kaybedilmesini ve Alman emperyalizmi 
ile çok kötü koşullar altında anlaşılmasını kabul etmediler. BP artık Sol SD’leri kontrol edemiyordu. 
Sonunda BP ie Sol SD’ler arasındaki ittifak koptu ve bu durum BP’yi daha fazla Savaş Komünizmi’ne 
yaklaştırdı.  
     

Ukrayna’da Almanların kurmuş oldukları askeri diktatörlük Kasım 1918’e kadar sürdü. 
Almanya yenilince Ukrayna’daki askeri diktatörlük de yıkıldı ve Vinniçenko ve Petliyura tekrar 
devletin başına geçtiler. Askeri rejimin devrilmesinden sonra bile Bolşevikler iktidarı ele 
geçiremediler:  
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“ Alman yenilgisinin ve Skoropadski’nin kaçışının yarattığı kaos içinde bile,  Bolşeviklerin 
Ukrayna’da iktidarı doğrudan doğruya ele geçirememiş olmaları burada örgütlü bir desteklerinin 
bulunmadığını gösterir. ” 67 

Çok kısa bir süre sonra Kursk’ta Piyatakov önderliğinde bir Ukrayna İşçi ve Köylü Hükümeti 
kuruldu. Daha sonra da Kızıl Ordu yardımı ile Kiev ele geçirildi. Yeni Ukrayna Hükümeti’ni temsil 
eden:  
 
“Rakovski,  Piyatakov,  Bubnov ve Kriving tanınmış bolşeviklerdi;  fakat Ukrayna halkının 
sözcülüğünü üstlenecek bir nitelikleri yoktu. ”68 
 

Eylül 1919’da İtilaf devletleri tarafından desteklenen Denikin’in “gönüllü ordusu” Kuzey’e 
doğru ilerlemeye başladı. Bu durum karşısında Bolşevikler geri çekildi ve Kiev önce Petliyura 
birliklerinin daha sonra da Denikin’in eline geçti. Yani eski Çarlık güçlerinin eline geçti. Hiç 
kuşkusuz bu durum Bolşevik siyasetin yanlışlığını gösterir. Eğer Denikin burada iktidarı ele 
geçirdiyse,  bu durum,  Sovyet Hükümeti ile Ukrayna burjuvazisi arasındaki müttefiklik ilişkilerinin 
kopmasının sonucudur ve bu ikisinin Denikin karşısında bölünmesi,  Bolşeviklerin başlatmış olduğu 
düşmanlığın sonucunda ortaya çıkmıştır. Az ileride aynı durumun Sibirya’da da yaşandığını 
göreceğiz. Denikin’in kurmuş olduğu gerici rejim o kadar zalimdi ki bu durum halka Bolşeviklerin 
yapmış olduğu kötü muameleyi unutturdu:  

 
“Köylüler arasında Denikin’in işgal kuvvetlerinin çok daha sert baskısına karşı duyulan nefret,  
Sovyet hakimiyetinin yarattığı hoşnutsuzluğu unutturmuştu. ”69 

 
Aralık 1919’da Kızıl Ordu Denikin’i yenince Kiev tekrar Sovyetlerin kontrolüne geçti. 

Ukrayna’da Sovyet otoritesi 1921’in ortalarından itibaren sağlamlaşmaya başladı.  
     

Ukrayna’nın başında olan “siyasi elit”,  Rusya’da komünizm ve bolşevik biçim altında ortaya 
çıkan yeni bürokrasinin bir tür işbirlikçisi konumundaydı.  
     

BP,  zaman içerisinde kendi bünyesindeki farklı milliyetlerden gelen kadrolar aracılığı ile 
“işbirlikçi bir kast” yarattı. BP Komünist Parti’den yarı-proleter bir partiye dönüşürken kendi 
bağrındaki geri ulusların komünistlerinin bir kısmını da işbirlikçi bir tabakaya dönüştürdü. Aksi 
taktirde bu geri ulusları yönetemezdi. Sömürgecilik her zaman bir işbirlikçi tabaka gerektirir.  
     

Ukrayna’nın Sovyet Rusya’nın bir yeni-sömürgesi olduğu o kadar çok açıktı ki,  Troçki 2 
Kasım 1920 tarihinde Lenin ve Politbüro’ya göndermiş olduğu bir mesajında şöyle yazıyordu:  
 
“Ukrayna’daki Sovyet rejimi,  bugüne kadar,  (zayıf da olsa) büyük ölçüde Moskova’daki otoritenin,  
Büyük Rus komünistlerinin ve Kızıl Ordusu’nun marifetiyle varlığını sürdüregelmiştir…Ekonomik 

                                                 
67 a. g. e. s. 276 
68 a. g. e. s. 278 
69 a. g. e. s. 279 
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açıdan,  Ukrayna hala Moskova’nın bürokratik merkeziyetçiliğinin himayesinde anarşik bir yapıya 
sahiptir. ”70 

Zaten Ukrayna’daki Sovyet yönetiminin kadrolarının büyük bir çoğunluğu Ukrayna’nın 
ulusal özelliklerini yansıtmaktan ziyade,  Rus ulusal özelliklerini yansıtıyorlardı ve bu durum da 
göze batıyordu:  

 
“Ukraynalı burjuva aydınlara göre yeni rejimin kusuru önderlerinin büyük bir kısmının,  doğuştan 
bile değilse kafaca ve yetişme tarzı bakımından Büyük Rus olmasıydı. Bu izlenim kolay silinmedi. ” 
71 
 

Ukrayna Komünist hareketi adına ortaya çıkan “Ukraynalı komünistler”,  Ukrayna 
milliyetçiliğini geliştirecek korkusuyla Ukrayna’nın ulusal özelliklerinin gelişmesine karşı 
çıkıyorlardı. Öyle ki Lenin’in Ukrayna’nın ulusal özelliklerinin gelişmesi için verdiği bir önergeye 
karşı dahi direndiler.  
     

Bu kliğin,  Lenin ile başlayan ve Stalin kliği ile zirveye ulaşan Büyük Rus Şovenizmine ve 
SSCB biçiminde kurulan Rus sosyal emperyalizmine adapte olmada zorlanmadığı kendiliğinden 
anlaşılır.  
     

Buraya kadar Ukrayna meselesinde Bolşeviklerin hatalarını ortaya koyduk. Ama burada 
sorun tek yanlışı belirlemek değil bunun alternatifi olan politikayı da belirlemektir.  
     

Bolşeviklerin hatalarının kökenleri,  Sovyet Hükümeti’nin emperyalizm karşısındaki 
yanlış  uluslararası ekonomik ve politik mevzilenmesinden oluşur. Bu genel stratejik düzeyde 
yapılan bir hatanın sonuçları hiç bir zaman taktik alanda elde edilecek bir ya da bir kaç başarı 
tarafından ortadan kaldırılamaz. Yanlış stratejik yapının olumsuz sonuçları er ya da geç kendisini 
dayatacaktır.  
     

Yanlış ekonomi politikalar Bolşeviklerin stratejik önceliklerini değiştirdi ve “zamanın 
stratejik kullanımı” olanaklarını ellerinden aldı. Bundan dolayı onları aceleci ve zamansız 
hareketlere doğru sürükledi ve bu da bir çok hatalar zincirine neden olarak,  rejimin içten ve dıştan 
kuşatılmasına ve tarihsel ve toplumsal temelinin daralmasına neden oldu. Eğer bu duruma 
düşmeselerdi hem zamanın stratejik kullanımını hem de stratejik öncelikler noktasında daha 
avantajlı bir konumda olacaklardı ve tarihsel olaylar göstermiştir ki süreç onların lehine 
gelişecekti.  
     

Eğer Sovyet Hükümeti,  emperyalizm karşısında Stratejik Saldırı değil Stratejik Savunma 
pozisyonunda kalsaydı ve bu stratejik biçim altında ekonomik,  politik ve askeri taktiklerini 
belirleseydi hiç kuşkusuz sonuç daha farklı olurdu.  
     

                                                 
70 Troçki, aktaran Tony Cliff, LENİN cilt 4, s. 240, Z Yay 
71 Tony Cliff,a. g. e. s. 282 
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Stratejik saldırının taktikleri olan yabancı sermayeyi kamulaştırma,  dış borçları iptal etme 
ve dış ticaret tekeli oluşturma yerine,  tek yerli büyük sermaye kamulaştırılsaydı ve bu  temelde 
sanayinin çöküşü engellenseydi aynı zamanda devlet bütçesinin çöküşü de engellenmiş olacaktı. 
Yabancı sermaye ile belli bir süre uzlaşma,  ona teslim olunduğu anlamına gelmez. Devlet bütçesini 
ayakta tutabilen Bolşevikler,  devletin elindeki sermaye birikimine dayanarak ya da onun 
borçlanma olanağına dayanarak halk için gerekli olan tahılı ticaret yolu ile elde etmiş olacaklardı. 
Bu politikada yeni olan bir şey yok. Zaten Geçici Hükümet tarafından bu politika uygulanıyordu. 
Bu noktada sadece onun politikası devam ettirilecekti.  
     

Gerekli tahılı ticaret yolu ile elde eden Sovyet Hükümeti zamansız bir şekilde ve zorlama 
ile ne Ukrayna’da ne de başka bir yerde “sosyalist devrim” gerçekleştirme işine girmemiş olacaktı 
ve böylece de ne içeride ne de dışarıda sıkışmamış olacaktı. Hatta dış ticaret yolu ile elde ettiği 
tahılı iç piyasaya sürerek içeride spekülatif fiyat oluşumunu da piyasa mekanizmalarını kullanarak 
kırmış olacaktı. Bunun sonucunda ne Sol SD’ler hükümetin dışında bir politik oluşum arama işine 
girişeceklerdi ne de Kulaklar devrime düşman olurlardı. Çünkü rejim onları zorlamayacaktı. 
Böylece Sol SD’ler ile Kulaklar değil bir ittifak kurmak,  araları daha da açılacaktı.  
     

Böylece Bolşevikler bu ekonomik manevra ile zaman kazanacaklardı ve Ukrayna’nın 
özellikle de onun burjuvazisinin düşmanlığını zamansız bir şekilde üzerlerine çekmeyeceklerdi. 
Tam tersine sıkışmış olan Alman emperyalizmi Ukrayna’yı sıkıştıracak ve ona her seferinde kabul 
edilemez istekler sürerek Ukrayna burjuvazisini ve hükümetini daha fazla Sovyet Hükümeti’ne 
yaklaştıracaktı. Bu aynı zamanda Ukrayna Hükümeti’nin içeride Ukrayna Komünist Hareketi’ne ve 
Sol SD’lere daha fazla yaslanması anlamına gelirdi ki bir adım sonrası iktidarın bu sonuncular 
lehine kaybedilmesi olurdu. Bu durum aynı zamanda Ukrayna işçi ve emekçilerinin politik eğitimi 
için gerekli zamanı da sağlardı ve devrim dış dinamikler üzerine değil iç dinamikler üzerine 
otururdu. Ama bütün bunlar Ukrayna burjuvazisinin ve Alman emperyalizminin hataları 
sonucunda ortaya çıkardı ve onların tarihsel teşhirini Ukrayna halkı nezdinde tamamlardı.  
     

Hatta bu strateji emperyalistler ile Rus işbirlikçi  burjuvazisinin arasını da açardı ve 
Rusya’da ekonomik çıkarları korunan emperyalistler Rusya’yı işgale birleşik bir şekilde 
yeltenmezlerdi. Sovyet Hükümeti karşısında yalnız kalan  eski Çarlık artıklarını yoketmek de halk 
için tek kolay değil aynı zaman da zevkli bir iş olurdu.  
     

Böyle bir stratejiyi bilinçli değil ama sezgisel bir şekilde,  Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu 
sırasında Mustafa Kemal ve arkadaşları uygulamışlardır. Osmanlı imparatorluğunun borçlarını 
devralarak ve  emperyalistlerin Türkiye’de yapmış oldukları yatırımları güvence altına alan yeni 
hükümet bu emperyalistler ile savaş yapmadan çekilmelerini sağlamıştır. Bunun sonucunda 
Yunanistan savaş alanında yalnız kalmıştır ve yeni hükümet böylece Yunanistan karşısında kolay 
bir askeri zafer elde etmiştir.  
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b) Sovyet Hükümeti ve Sibirya 
  
 Bolşeviklerin  Rusya’da yapmış olduğu ekonomik ve politik hatalar, yeni bağımsızlığını 
kazanan cumhuriyetlerde olumsuz bir şekilde ortaya çıkıyordu. Sovyet Hükümeti kendi çevresinde 
ortaya çıkan yeni hükümetleri, tarafsız ve kendisine düşman olmayan bir politik düzlemde 
tutamıyordu. Burada iktidara gelen burjuva hükümetler,  Sovyet Hükümeti’ne karşı hemen 
düşmanca faaliyetlerin merkezi haline geliyorlardı. Bu da Rusya’nın askeri kuşatılmasına neden 
oluyordu. Böylece bu yeni cumhuriyetlerin iç politikasında etkili olamayan komünistler,  Kızıl 
Ordu’nun müdahalesine bel bağlıyorlardı.  
  

Peki neden bu böyle oluyordu?  
  

Çünkü Bolşevikler Rusya’da yapmış oldukları hataların bedelini buralarda da ödüyorlardı. 
Bolşevik politikanın en büyük hatası,  iktidarın ele alınması sırasında sağlanan küçük-burjuvazinin 
tarafsızlaştırılması politikasının içsavaş süresince sürdürülememesi ve bu temelde  onun 
emperyalist  burjuvazi ve Rus büyük burjuvazisinden koparılamamasıdır. Tam tersine yapılan 
hatalar sonucunda,  bu sınıf,  tarafsızlıktan eski Çarlık güçleri ve emperyalistler ile sıkı  bir ittifaka 
doğru itilmiştir. Bunun altında yatan en önemli neden ise Rusya’da yapılan politik hatalardır.  
 Rusya’dan ayrılan yeni cumhuriyetlerde iktidara gelen burjuvalar çoğunlukla,  Bolşeviklerin 
Rusya’da kanlı bıçaklı olduğu sağ SD’ler ve  sağ Menşevikler’in buralardaki uzantılarıydı. Bu 
hareketler kısa bir zaman sonra ya emperyalistlerin işbirlikçisi durumuna geldiler ya da Bolşevikler 
ile büyük burjuvazi arasında kalarak ve her iki tarafla da kanlı bıçaklı olarak iktidarı kaybettiler. 
Ama bu noktada Bolşevikler’in hataları tayin edici bir yere sahiptir.  
 
 Ekim Devrimi’nde hemen sonra Sibirya’da (daha sonra Uzakdoğu Cumhuriyeti adını aldı) 
olaylar şu şekilde gelişti:  
“ Ekim Devrimi’nden sonraki ilk altı ay (boyunca-KE) Sibirya’da bir iktidar boşluğu oldu. 
Sovyet İktidarı Sibirya’da yer yer kuruluyor ve kalıcı olmuyordu: Moskova ile ve sivil ya da askeri 
diğer yerel otoritelerle zaman zaman ilişkiye geçen yerel Sovyetler çoğu bölgelerde belli belirdiz 
bir denetim uyguluyorlardı. Bu belirsiz durum dış ülkelerin askeri harekatıyla sona erdi. 5 Nisan 
1918’de Japon kuvvetleri, Japonların  can ve mal güvenliğini sağlamak bahanesiyle,  Vladivostok’a 
çıkartma yaptı ve sonra da, Trans-Sibirya demiryolu boyunca Baykal gölüne kadar ilerledi. Mayıs 
1918’de eski Çek savaş esirlerinden meydana gelen ve Vladivostok’u terketmeleri Sovyet Hükümeti 
ile görüşme sonucu kararlaştırılmış olan Çek alayları Batı Sibirya’da Bolşevikler ile karşılaştılar ve 
mevzilerini korumak için düzenli bir askeri harekata giriştiler. İtilaf Devletleri’nden de destek alarak 
Volga boyunca batıya ilerlediler ve böylece Sibirya’nın tamamını Sovyet iktidarından yalıtıp Doğu 
Avrupa Rusya’sının bazı bölgelerini geçici olarak Sibirya’ya ilhak ettiler. Çekler kilit noktası 
Samara’yı 8 Haziran 1918’de işgal ettiler.  
 Bu şartlarda,  doğu Avrupa ve Asya Rusya’sında çeşitli Bolşevik aleyhtarı “hükümetler” 
kurulmaya başladı. Kurucu Meclis’in eski üyelerinden,  tümü sosyalist, hemen hepsi Sağ SD olan,  
ancak bir kaç Menşevik de içeren bir grup,  Çek alayının himayesinde Samara’da geçici bir hükümet 
kurdu. Omsk’ta,  Temmuz 1918’de burjuva nitelikli bir Sibirya Hükümeti oluşturuldu ve kuruluşunu 
takip eden dört ay boyunca batı Sibirya’da kısmen bir otorite sağladı. Daha doğuda, Sibirya 
Kazakları’nın atamanı Semenov,  1917 kışı boyunca Harbin’de bir ordu kurdu ve Mart 1918’de 
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Sibirya’ya yürüdü. Görünüşe göre,  başlangıçta Fransız hükümetince desteklenmişti. Fakat,  1918 
yazında Japon işgal kuvvetleri gelince hemen onlarla anlaştı ve onların işbirliği ile,  Çita’ya yerleşti. 
Böylece,  Trans-Baykal’ın önemli bir kısmına egemen oluyordu.  
 Bu ayrı ayrı müdahaleleri tek bir Bolşevik aleyhtarı otorite kurarak takviye etmeyi 
amaçlayan ilk girişim Eylül 1918’de Ufa konferansında gerçekleşti. Semenov,  hiç şüphesiz Japon 
efendilerinin isteği üzerine,  konferansı boykot etti. Fakat Omsk Sibirya hükümetinin,  Samara 
hükümetinin,  sözde milli Kazak, Türk-Tatar ve Başkırt hükümetlerinin,  bazı Kazak askeri 
hükümetlerinin ve meşruluk dereceleri belirsiz bazı küçük çapta otoritelerin temsilcileri konferansa 
katılmıştı;  konferans 23 Eylül 1918’de “geçici bir tüm Rusya hükümeti” kurulmasını kararlaştırdı. 
Bir kurucu meclis toplanıncaya kadar hükümet,  sağ SD önder Avksentiyev’in başkanlığında beş 
üyeden oluşan bir direktuar tarafından yönetilecekti. Hükümet merkezi Omsk’tu. Bununla birlikte 
konferans,  iç karartıcı haberlerin geldiği bir ortamda yapılmıştı. Toplantı devam ederken Sovyet 
Orduları Kazan ve Simbirsk’i Çek’lerden geri aldı. Samara ise Ekim başında düştü. Yeni “tüm Rusya” 
hükümetinin otoritesi kısa zamanda,  sadece batı Sibirya ile sınırlandı ve iki aydan az sürdü. 18 
Kasım 1918’de Vladivostok’tan henüz gelmiş olan amiral Kolçak İngiltere’nin desteği ve silah 
zoruyla hükümeti devirerek “yüce komutan” ilan edildi. Bu girişimin sonucu olarak,  Samara 
hükümetinin artakalan üyelerinin çoğu Bolşevikler’le uzlaştı. ”72 
 

 
 Bu uzun alıntıyı yapmamın nedeni okurun olayların genel çerçevesini görmesi içindir. 
Çünkü az aşağıda yazacaklarım,  olayların bu genel çerçevesi bilinmeden anlaşılmaz.  
 
 Bu uzun alıntıda dikkatin çekilmesi gereken nokta,  sağ SD önder Avksentiyev’in 
başkanlığında kurulan geçici hükümetin,  İngilizler tarafından desteklenen amiral Kolçak birlikleri 
tarafından devrilmesidir. Çünkü burada çok açık bir şekilde küçük-burjuvazi ile büyük burjuvazi 
arasında bir çelişkinin olduğu görülmektedir,  ki bu çelişki düşmanca bir biçime bürünmüştür. Yani 
bu noktada Sibirya’da küçük-burjuvazi ile büyük burjuvazi arasında bir müttefiklik ilişkisinden 
bahsedemeyiz. Tam tersine birbirlerine düşman olan bir durum söz konusudur.  
 
 İktidarı ele geçiren Kolçak Sibirya’da faşist bir askeri diktatörlük kurmuştur ve  oradaki halk 
örgütlenmesine büyük bir darbe vurmuştur. Avksentiyev’in burjuva-demokratik hükümetinin 
yerine çok daha gerici bir hükümet gelmiştir ve bu durum Ukrayna’da yaşanan  duruma benzer bir 
durum ortaya çıkarmıştır. Sovyet Hükümeti bu sefer de Sibirya üzerinden güçlü bir ordunun tehditi 
altına girmiştir.  
 
 Bu noktada sorulması gereken soru şudur:  Kolçak’ın Avksentiyev hükümetinin üzerine 
gitmesine ve onu yıkmasına neden olan durum nedir?  
 
 Burjuva-demokratik Avksentiyev hükümetinin devrilmesine neden olan durum,  Rusya’da 
Bolşevikler ile  Sol ve Sağ SD’ler arasındaki ilişkilerin tam düşmanca bir düzeye çıkması (elbette 
Bolşevikler’in hatalarından dolayı) ve bu sonuncuların Sovyet yasallığının dışına tam itilmeleridir. 
Kolçak ve İngilizler,  Avksentiyev hükümetine bir müdahalede bulunulduğunda,  Sovyet 
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hükümetinin bu hükümete yardıma gelmeyeceğini biliyorlardı. Zaten Avksentiyev’in SD hükümeti 
Sovyet Hükümeti’nden de yardım isteyemezdi. Çünkü Kolçak’ın ordularının bu hükümeti devirmek 
için harekete geçtiği sırada,  Rusya’da Bolşevikler ile SD’ler içsavaş temelinde iktidar mücadelesine 
tutuşmuşlardı. Demek ki Kolçak ve İngilizler’in Avksentiyev hükümetini devirme girişimleri 
herhangi bir dönemde değil,  Bolşevikler ile SD’ler arasındaki politik bölünmenin düşmanca bir 
düzeye ve geri dönülemez bir düzeye yükseldiği dönemde olmuştur.  
 
 İşte bu durum çok önemli bir sonuç yaratıyordu:  Sibirya’da koşullar bir proletarya yarı-
proletaryanın ittifakından oluşacak bir devrim için daha yetersizdi ama Kolçak birliklerinin 
durdurulması için tek sağ ve sol SD’lerin Bolşevikler’den ayrı güçleri de yetersizdi ki zaten bu 
birliklerin ilerleyişine direnemeden iktidarı kaybettiler.  
 
 Stratejik açıdan baktığımız zaman,  Sibirya’nın küçük-burjuva bir hükümetten,  
emperyalistlere dayanan büyük burjuva ve tamamen gerici bir politik gücün eline geçmesi, 
Bolşevikler açısından stratejik bir gerilemedir. Çünkü Kızıl Ordu’nun bu yöne doğru daha fazla 
seferber olmasına ve bu temelde de Rus halkının daha ağır koşullar içerisine sürüklenmesine 
neden olmuştur. Savaş ise bürokratik zorun en son haddine kadar geliştirilmesi demek 
olduğundan,  parti ve devletin bürokratik bozulmasını (diğer koşullar ile birlikte) hızlandırmıştır. 
Bundan dolayı stratejik bir gerilemedir, çünkü parti ve devletin niteliğindeki bozulmanın 
gelişmesine ve hızlanmasına neden olmuştur.  
 
 Halbuki Kolçak’ın ilerlemesi,  Sibirya’da proletarya,  yarı-proletraya ve küçük-burjuvazinin 
oluşturacağı bir birleşik cepte temelinde pekala durdurulabilirdi. Bolşevikler nasıl Ağustos 1917’de 
Kornilov’un Kerenski hükümetini devirmesini,  proletarya,  yarı-proletarya ve küçük-burjuvazinin 
ittifakı sayesinde bir kaç aylığına kurtardılarsa bunu Sibirya’da da yapabilirlerdi. Böylece hem 
devrim için tarihsel koşulların gelişmesi hızlanırdı hem de komünist hareket büyük kitleleri ve yarı-
proletaryayı kazanmak için gerekli ikna gücüne sahip olurdu. Kolçak’ın sonu da Kornilov’un sonuna 
benzerdi ve bu politik prestij Avksentiyev hükümetini daha fazla Sovyet hükümetine ve 
komünistlere bağlardı. Bu koşullarda Sovyet hükümetinin desteğini alan Sibirya hükümetine kimse 
saldırmazdı ve aynı şekilde Sibirya hükümeti de Sovyet Rusya için bir düşman olmaktan belirli bir 
süre çıkardı.  
 
 Sibirya’daki küçük-burjuva hükümetin yıkılması,  Rusya’da Bolşevikler’in küçük-burjuvaziyi 
Sovyet yasallığının dışına itmesi ve böylece onlar ile düşman olmasının sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Sibirya’da bu olaylar olurken,  sağ ve sol SD’er Kulaklar ile birlikte Sovyet hükümeti’ne karşı,  Savaş 
Komünizm’den dolayı ayaklanma yapıyordu. Bu koşullar altında Sibirya’da Bolşevikler ile SD’ler 
nasıl uzlaşabilirlerdi?  
 
 Halbuki savaş komünizmine sürüklenmeyi ortadan kaldıran ve Sağ ve Sol SD’leri Sovyet 
Kongresi içerisinde tutmayı becerebilen bir politika,  çevre ülkelere karşı  daha esnek bir politika 
uygulayabilirdi. Bu dönemde Rusya’da birbirine düşman olan ve içsavaş temelinde sıkı bir iktidar 
mücadelesine tutuşan Bolşevikler ve SD’ler aynı zamanda çevre ülkelerde de yani bağımsızlığını 
kazanan yeni cumhuriyetlerde de bu iktidar mücadelesini veriyorlardı. SD’ler bu çevre ülkelerdeki 
iktidarlarını Rusya’da Bolşevikleri devirmek için kaldıraç noktasına çevirmeye çalışıyorlardı. İşte bu 
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durum karşısında Bolşevikler de Kızıl Ordu aracılığı ile buralara müdahale edip bu iktidarları 
yıkıyorlardı ve kendilerine bağlı sözde “sosyalist iktidar”lar kuruyorlardı.  
 
 Ama Kızıl Ordu’nun bu her tarafa seferber edilmesi,  bürokratik zorun daha fazla harekete 
geçirilmesine neden oluyordu.  
 
 Halbuki Sibirya’da Kolçak birlikleri,  birleşik bir Bolşevik-SD politik cephesi tarafından 
kolaylıkla durdurulabilirdi. 1917 Ağustos’un da Rusya’da olduğu gibi. Çünkü Kolçak’ın politik gücü 
aşırı-sağ yani faşist-milliyetçi politik tabana dayanıyordu. Kazanmasının nedeni de halk 
hareketinin bölünmesiydi. Şayet bu politik cephe gerçekleşmiş olsaydı, Kolçak birlikleri Sibirya’nın 
uzak bir köşesine sürülürlerdi ve bundan dolayı da Sovyet Hükümeti Kolçak ordusu ile savaşmak 
zorunda kalmazdı. Nasıl Alman emperyalizminin Ukrayna’nın öte tarafında durdurulma imkanı 
vardıysa aynı şekilde Kolçak’ın da Sibirya’nın en uç kısmında durdurulma olanağı vardı. Bunu da 
Sibirya’daki küçük-burjuva hükümetin tarafsızlaştırılması temelinde yapmak mümkünken,  
Bolşevikler bunu yapamadılar ve böylece Batı,  Doğu, Güney ve Kuzey’den güçlü ordular 
tarafından kuşatıldılar. Bu durumu bertaraf etmek için de Kızıl Ordu’yu güçlendirmek ve 
bürokratik zoru geliştirmek zorunda kaldılar.  
 
 Bolşevikler’in Sibirya’da yapmış olduğu hataların kaynağı da yine Rusya’da yapılan 
hataların sonucudur yani Sovyet Rusya’nın emperyalizm karşısındaki yanlış ekonomik ve politik 
konumlanmasının sonucudur.  
 
 Ukrayna’da olduğu gibi Sibirya’da da Bolşevikler,  bütün burjuva sınıfları aynı cephe 
hattında birleştirdiler. Bundan dolayı da bu birleşik kampın yenilmesi için de gerekli olan 
toplumsal çabaların ölçüsü  ve bunun Rus halkı üzerinde yapmış olduğu basınç da devasa 
boyutlara ve yer yer Bolşevik terörün ortaya çıkmasına neden oldu.  
 
 Kolçak’ın gücünün altında İngiliz ve Fransızlar’ın desteği yatıyordu. Bolşevikler yabancı 
sermaye karşısında doğru bir tutum belirleyebilselerdi,  İngiliz ve  Fransızlar’ı Kolçak’tan rahatlıkla 
tecrit edebilirlerdi. Yine aynı şekilde SD’leri Sovyet yasallığının içerisinde tutarak Sibirya’da tarafsız 
bir hükümet kurmalarını sağlayarak, Sibirya’yı Japon ve Kolçak birlikleri ile Sovyet Rusya arasında 
tampon bir bölgeye dönüştürebilirlerdi. Böylece Komünist Enternasyonal’in ağırlık merkezi de 
korunmuş olurdu.  
 
 Kolçak’ın iktidarı ele almasından  önce başarılamayan politik cephe,  Kolçak ve onun yerine 
geçen Denikin’in yenilmesinden sonra gerçekleştirildi. Denikin’in yenilmesinden sonra iktidar 
önce SD ağırlıklı bir “Politik Merkez” denen bir hareketin eline geçti. Ciddi bir kitle desteği olmadığı 
görülünce iktidarı bir Bolşevik “Askeri Devrimci Komite”ye devretti (22 Ocak 1920). Bu komitenin 
yaptığı ilk iş,  İşçi, Köylü ve Asker Sovyetleri  toplamak oldu. Adı Uzakdoğu Bağımsız Demokratik 
Cumhuriyeti olan bir cumhuriyet 14 Mayıs 1920’de resmen kuruldu ve Sovyet Hükümeti 
tarafından da resmen tanındı.  
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 Sovyet Hükümeti’nin otoritesini Doğu Sibirya’ya kadar genişletmesi kaçınılmaz olarak, onu,  
Uzakdoğu’nun bazı yerlerini Nisan 1918’de “Japonların can ve mal güvenliğini sağlamak” bahanesi 
ile işgal etmiş olan Japon emperyalizmi ile karşı karşıya getirdi.  
 
 Ama Japon emperyalizmi karşısında Sovyetler’in işi daha kolaydı. Bunun nedeni Japon 
emperyalizmi içerisinde sivil ve asker kesim arasında işgal topraklar noktasında politik anlaşmazlık 
mevcuttu. Siviller Anglo-Sakson emperyalistlerinin yani ABD ve İngiltere’nin Japonya’ya politik ve 
askeri baskısını arttıracağından dolayı buralardan çekilmesini istiyorlardı. Bu noktada ABD ve 
İngiltere,  Japon yayılmacılığını önlemek için,  Sovyet Rusya’ya yakın duruyorlardı. Önce Sovyet 
Hükümeti bu durumu anlamadı ama daha sonra ABD’de yapılan diplomatik görüşmelerde bu 
durum su yüzüne çıkınca Sovyet Rusya biraz rahatladı.  
 
 Uzakdoğu’da Japon işgalinin son bulmasına neden olan en önemli durum,  emperyalistler 
arasındaki çıkar çatışması oldu. Bu somut durum dahi,  Bolşevikler’in yabancı sermaye karşısında 
yanlış bir stratejilerinin olduğunu göstermeye yeter. Şayet baştan itibaren emperyalistlere ve 
yabancı sermayeye karşı  “saldırı stratejisi” değil, “savunma stratejisi” izlenseydi ve onlar ile taktik 
uzlaşma noktaları bulunulsaydı,  hem içsavaş yıkıcı geçmeyecekti hem de Sovyet Hükümeti içten 
ve dıştan kuşatılmış olmayacaktı. Bolşevikler bu esnek politika sayesinde,  emperyalistler 
arasındaki çelişkileri kendi leyhlerine sonuna kadar kullanma olanağına kavuşacaklardı.  
 
 Japon emperyalizminin Sibirya’nın bazı bölgelerinde çekilmesinin uzun sürmesinin nedeni,  
kendi ekonomik çıkarlarını garanti altına almak istemesinden kaynaklanıyordu. Halbuki daha önce 
yabancı sermaye karşısında yapılan hatalar olmasa Japon işgalinin politik bir dayanağı 
kalmayacaktı. Ayrıca Japonya’nın Ekim 1922 yılında Sibirya’nın bazı bölgelerinde çekilmesinin 
NEP’in başlangıcına tekabül etmesi de ilginçtir. Bolşevikler’in yabancı sermayeye karşı imtiyazları 
genişletmeye başladıkları bir anda da Japonya’nın işgali son buldu. Bu da ayrıca not edilmesi 
gereken bir nokta.  
  
Uzakdoğu’da iktidarın ele geçirilmesinden bir yıl sonra yapılan seçimlerde (Ocak 1921) şu sonuçlar 
ortaya çıktı:  
“Ocak 1921’de yapılan Kurucu Meclis seçimlerinde, komünistlerle bir blok oluşturan “köylü 
kökenli” bir parti 180 temsilci,  komünistler ise 92 temsilci çıkardı. Bu iki grup oyların üçte ikisini 
alıyordu. SD’ler ve Menşevikler 20 kadar temsilci çıkarmıştı. Kurucu Meclis’te “kendi kaderini tayın 
hakkı ve tam özerklik” talebiyle boy gösteren Buryat-Moğollar 13 temsilciliği kazanmıştı. ” 73 

 
Bu seçim sonuçlarından sonra köylüler ile “komünistler” yani Rusya’nın Uzakdoğu’daki 

uzantıları bir koalisyon hükümeti kurdu. Ama bu hükümet Sovyet Rusya’ya göbekten bağlı bir 
hükümetti:  
“SD’ler ve Menşevikler, köylüler ve komünistlerden oluşan hükümeti terör uygulamakla ve Rusya 
Komünist Partisi’nin Uzak Doğu bürosunun aleti olmakla suçluyorlardı;  buna karşılık kendileri de 
Japonlar’dan para yardımı almakla suçlanıyordu. 17 Nisan 1921’de kabul edilen anayasa burjuva-
demokratik görünümü korumaktaydı. Çoğunluğu köylülerle komünistlerden meydana gelen bir 
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hükümet kuruldu;  bakanlar kurulu bu yönetime karşı sorumlu olacaktı;  Moskova’ya karşı tam 
bağımsızlık görünümü korundu. Fakat Kolçak’a karşı Kızıl Ordu’ya komuta etmiş generallerden 
Bluçer,  cumhuriyet ordusunun başkomutanı oldu. Bu göreve, ileride Sovyetler Birliği’nin gözde 
generallerinden biri haline gelecek olan Uboreviç getirildi bir süre sonra. Siyasi yöneticilere ve sivil 
yönetime ilişkin hakikat ne olursa olsun,  ordunun başlangıçtan beri,  doğrudan doğruya 
Moskova’nın denetimi altında olduğundan şüphe etmek için hiçbir sebep yoktur. ” 74 

 
 Japonlar Ekim 1922’de Uzakdoğu Cumhuriyeti’nin deniz bölgelerinden çekildi ve burada 
kurmuş oldukları kukla hükümet de devrildi ve böylece Uzakdoğu Cumhuriyeti’nin otoritesi Pasifik 
Okyanusu’na kadar genişledi. Ama bu cumhuriyet Sovyet Rusya’nın “işbirlikçileri” aracılığı ile 
yönetilen bir yeni-sömürgeydi. Bu noktada E. H. Carr şunları yazarken hiç kuşkusuz haklıydı:  
“10 Kasım 1920’de Kurucu Meclis,  bir oylamayla,  kendi varlığına son vererek RSFSC’ne katıldığını 
ilan etti. Eski Rus İmparatorluğu’nun dört bir yana dağılmış unsurlarının bir bütün içinde 
birleşmeleri yolunda yeni bir adımdı bu. ” (a. g. e. s. 332) 

 
 Rus sosyal-şovenizmi temelinde ve onların işbirlikçileri aracılığı ile yeni bir Rus 
emperyalizmi adım adım inşaa oluyordu.  
 

c) Sovyet Hükümeti ve Transkafkasya 
 

 Kafkasya’da  Şubat Devrimi ile birlikte Çarlık İmparatorluğu’nun bırakmış olduğu otorite 
boşluğunu Gürcü, Ermeni ve Azeriler’in  oluşturmuş oldukları Transkafkasya Meclisi doldurdu. 
Ekim Devrimi’nden sonra Sovyet Hükümeti bu meclise dayalı bir komiserlik kurarak,  Sovyet 
Hükümeti ile bu bölge arasındaki politik ilişkileri düzenledi:  
 
“Yapısı ve yönelimi bakımından Gürcü ağırlıklı bir kuruluştu bu. Başkanı radikal Gürcü politikacı 
Gegeçkori idi ve Gürcü Menşevik önder Jordanya’nın başkanlığındaki yerel işçi, Köylü ve Asker 
Temsilcileri “bölge merkezi” ile yan yana görev yapıyordu. Komiserlik başlangıçta,  bir hükümet 
kurmaya ya da Transkafkasya’nın bağımsızlığını talep etmeye kalkışmadı. “Transkafkasya 
devrimci demokrasisi” adına 18 Kasım/1 Aralık 1917’de yayımladığı ilk bildiride,  “Rus devrimince 
ilan edilen milliyetlerin kayıtsız şartsız kendi kaderlerini tayın hakkı”nı dile getiriyor,  fakat yalnız 
Kurucu Meclis Petrograd’da toplantıya çağrılıncaya kadar otorite talebinde bulunuyordu. Bununla 
birlikte komiserliğin bakış açısı,  esas itibariyle Bolşevik alehtarıydı;  Kurucu Meclis’in 
dağıtılmasından sonra,  Rusya Sovyet Hükümeti’ni tanımayı reddetmesi de,  iddiaları ne olursa 
olsun,  ona de facto bir bağımsızlık statüsü veriyordu. ”75 

 
 Transkafkasya Cumhuriyetleri ile Sovyet Rusya arasındaki ilişkiler Mayıs 1918’e doğru 
kopma noktasına geldi. Bunun nedeni Sovyet Rusya’nın buradaki cumhuriyetlere sormadan 
Türkiye ile yaptığı ateşkes anlaşması ve Türkiye’ye bıraktığı bazı sınır illeridir. Bunun üzerine 
Transkafkasya Cumhuriyetleri,  22 Nisan 1918’de tamamen Rusya’dan ayrılma kararı aldılar ve 
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“Transkafkasya Bağımsız Federatif Cumhuriyeti”ni ilan ettiler. Ama bu cumhuriyet içerisinde 
Ermeni,  Gürcü ve Azeriler’in aralarındaki çelişkiler de çok güçlüydü:  
 
“Gürcüler Batum’la ilgili Türk talebine karşı direnmek için ortaklarının kayıtsız şartsız desteğini 
bekliyorlardı. Fakat Ermeniler’in Gürcüler’den şikayetleri, Türkler’den şikayet ettikleri kadar 
derindi;  Azerbeycanlılar ise yakınları ve dindaşları Türkler’i hristiyan ortaklarına yeğliyorlardı. 
Cumhuriye içinde Gürcistan’ın hakim bir rol oynamasını Ermenistan da,  Azebeycan da 
kıskanıyordu. Bu üç ülkenin herbirinde milli anlaşmazlıklar egemen parti---Gürcistan’da 
Menşevikler,  Ermenistan’da Taşnaklar ve Azerbaycan’da Musavat (Eşitlik) partisi--- tarafından 
yaratılıp körükleniyordu. İşbirliği kısa sürede sona erdi. 26 Mayıs 1918’de Transkafkasya meclisi,  
cumhuriyeti feshetmek için toplandı;  aynı gün,  bir Gürcü millet meclisi,  bağımsız bir Gürcü 
cumhuriyeti ilan etti. İki gün sonra bağımsız Ermeni ve Azerbaycan cumhuriyetleri ilan edildi. ” 76 

 
 Önce Rusya’dan ayrılan Kafkas Cumhuriyetleri daha sonra da kendi aralarında ayrıldılar ve 
çok kısa bir zaman sonra da Alman emperyalizmi ve Osmanlı İmparatorluğu ittifakkının işgaline 
uğradılar.  
  

Kafkasya’da ortaya çıkan durum Ukrayna’nın bir benzeridir. Nasıl Sovyet Rusya resmiyette 
kendisine bağlı olan bir cumhuriyeti adım adım önce kaybetti ve daha sonra da Alman 
emperyalizminin işgali altına soktuysa,  burada da aynısı oldu.  
 
 Sovyet Rusya resmiyette kendisine bağlı olan Transkafkasya Cumhuriyetleri’ni,  aceleci bir 
şekilde ve onlara sormadan,  onların topraklarını Osmanlı İmparatorluğu ve Alman 
emperyalizmine verdikten sonra ve onları böylece kaybettikten sonra,  daha sonra da onların bu 
devletlerin işgali altına girmesine neden olmuştur. Bunun en büyük nedeni Alman 
emperyalizminin Brest-Litovsk’ta Bolşevikler’i Osmanlı İmparatorluğu sınırında ateşkese 
zorlamasıydı. Ukrayna cephesi üzerinden gelen Alman baskısı,  tek bu cephe üzerindeki etkileri ile 
sınırlı kalmıyordu. Alman emperyalizmi Brest-Litovsk’ta Kafkasya ile ilgili olarak da taviz 
koparıyordu ve bu temelde Bolşevikler’den şunları istiyordu:  
 
“Bu arada,  5/18 Aralık 1917’de Türkler’le bir ateşkes imzalanmış ve Türk cephesindeki son Rus 
orduları da dağıtılmıştı. Görüşmelerde Transkafkasya’nın hiçbir rol oynamadığı 2 Mart 1918 tarihli 
Brest-Litovsk anlaşması, Kars ve Batum Gürcü illeri ile,  esas itibariyle Ermeniler’in yaşadığı 
Ardahan’ın Türkiye’ye bırakılmasını öngören bir madde içeriyordu. Anlaşma başlıca Gürcü 
önderler tarafından şiddetle yerildi;  Transkafkasya komiserliği ise haberi olmaksızın ve onayı 
alınmadan,  Transkafkasya illerinin  Türkiye’ye bırakılmasını resmen protesto etti. Türkiye 15 Nisan 
1918’de Batum’u işgal ederek yeni kazandığı bu yerlere bir an önce sahip çıktı ve genişletmek gibi 
bir niyet gösterdi. ” 77 

 
 Bolşevikler’in Almanlar’ı durdurmak için verdiği bu tavizler aynı zamanda Transkafkasya 
cumhuriyetlerinin onun etki alanından çıkmasına da neden oluyordu. Eğer bu cumhuriyetler 
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resmiyette Sovyet Rusya’dan kopmak istemiyorlardıysa,  bunun nedeni,  Rusya’nın kendi sınırlarını 
güvence altına almaları içindi. Eğer Sovyet Rusya bunu yapamıyorsa onunla aynı federasyon 
içerisinde kalmanın da bir anlamı kalmamıştı artık.  
 
 Böylece Sovyet Rusya,  Ukrayna’da yapmış olduğu hatanın bedelini ve bunun sonuçlarını 
Kafkasya’da da ödüyordu. Bolşevikler Brest-Litovsk’tan dolayı içeride Sol SD’leri kaybederken,  
Kafkasya’da da bu cumhuriyetleri kaybetti. Bütün bunlar,  Ekim Devrimi’nin felç etmiş olduğu 
ekonomik yaşamın sorunlarının,  yoğunlaşıp politik süreci etkisi altına almasının sonuçlarıydı.  
 
 Sovyet Rusya bağlamında,  tarihsel olayların bu karmaşık diyalektiği ilk bakışta görülmez. 
Bunun bir çok nedeni vardır ama bütün bunları ilk bakışta anlamamıza engel teşkil eden şey,  bu 
olayları ölçebileceğimiz bir tarihsel ölçütümüzün olmayışıdır. Bu tarihsel  ölçüt sorunu çözüldüğü 
andan itibaren,  bu karmaşık sorunlar yumağı,  iplik söküğü gibi kendiliğinden çözülür. Bu tarihsel 
ölçüt de,  bir sosyalist devrimin yabancı sermaye ya da emperyalist sermaye karşısındaki tutumu 
sorunu ile sıkı sıkıya birbirine bağlıdır.  
 
 Bütün bu analizlerden sonra şu sonuç ortaya çıkmaktadır:  Bolşevikler,  devrimin ekonomi 
politikalarında yanlış yapmasalardı ve doğru politik orantıları tutturabilselerdi,  zamansız bir 
şekilde Ukrayna’nın üzerine gitmemiş olacaklardı ve Alman baskısını Ukrayna önlerinde 
durdurmuş olacaklardı ve bunun Rusya’ya baskısı da fazla olmayacaktı. Böylece Kafkasya’da da bu 
cumhuriyetleri tatmin etmeyen bir ateşkes anlaşmasını imzalamayarak,  uzun süre sürüncemede 
bırakarak bu cumhuriyetlerin kendi politik etki alanından çıkmasını da önlemiş olacaktı.  

 
Burada işin püf noktası şudur ve bu noktayı asla akıldan çıkarmamak gerekir: Eğer Alman 

emperyalizmi ve Osmanlı İmparatorluğu birlikleri,  Batı ve Güney Doğu’dan yani Ukrayna ve 
Kafkasya üzerinden ilerleyebildilerse ve Ukrayna’yı ve Kafkasya’yı işgal edebildilerse,  bu Sovyet 
Rusya ile Ukrayna ve Transkafkasya Cumhuriyetleri arasındaki ittifak ilişkilerinin çözülmesinin 
sonucunda ortaya çıkmıştır ki bu çözülmenin en önemli nedeni Sovyet Rusya’nın politik 
hatalarıdır.  

 
Bu müttefiklik ilişkisi çözülmeseydi,  Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu buraları işgal 

edemezlerdi. Dikkat edilirse eğer hem Ukrayna’da hem Kafkasya’da hem de Sibirya’da,  buraların 
kaybedilmesi ve Sovyet Rusya’nın düşmanlarının eline geçmesi,  buradaki egemen yerel politik 
güçler ile Sovyet Rusya arasındaki politik ve askeri ilişkilerin zayıflamasının sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Sovyet Rusya ile bu bölgeler arasında politik ilişkiler zayıflamasaydı kesinlikle Almanya 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun buraları işgal etme güçleri yoktu, ki zaten 5-6 ay sonra bu devletler 
savaşı kaybederek içeride de iktidarı kaybettiler. Bu durum dahi,  bu müttefiklik ilişkisi 
çözülmeseydi sıkışanın gelecekte Sovyet Rusya ve müttefikleri değil Almanya ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun olacağıydı.  

 
Bu noktada çıkan en önemli sonuç şudur:  Sovyet Rusya’nın zamanı stratejik bir şekilde 

yani istediği gibi kullanamamasının altında,  onun emperyalizm karşısında yapmış olduğu hatalı 
tarihsel konumlanmadır.  
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1918 yazına gelindiğinde Kafkasya’da durum şuydu:  
“  Dolayısıyla, 1918 yazında,  Transkafkasya’nın Almanya ile Türkiye arasında payedildiği 

ve Sovyet yönetiminde kalan istikrarsız Baku şehri hariç,  tümüyle Rusya’dan koptuğu görüldü. ”78 
 
Üstelik bu durum Almanya’nın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en kötü olduğu bir durumda 

yaşanıyordu. Çünkü bir kaç ay sonra bu devletler savaşı kaybettiler. Sovyet Rusya bölgede o kadar 
etkisiz kalmıştı ki,  Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu savaşı kaybedip buralardan çekilirken 
buradaki boşluğu dolduramadı:  

“Ekim Devrimi’nden beri Transkafkasya politikasının belirgin özelliği Rus iktidarının 
yokluğuydu. Görünüşte bu boşluk, bağımsız yerel hükümetlerce,  gerçekte ise önce Almanya ve 
Türkiye’nin,  sonra da İngiltere’nin askeri gücüyle doldurulmuştu. Büyük Britanya sonunda geri 
çekildiğinde Rus iktidarı onun yerini almaya hazırdı. Sovyet Hükümeti,  yabancı kuvvetlerin kuklası 
olduğu gerekçesiyle,  üç Transkafkasya  cumhuriyetini boykot etmişti. Bu cumhuriyetler, şimdi de,  
kendi güçsüzlüklerinden ötürü yenik düşüyorlardı. 1920 Nisanı sonunda,  İngiliz birliklerinin 
çekilirken iktidarda bıraktıkları,  Ocak 1920’de İtilaf Devletleri’nce tanınmış olan Azerbaycan 
hükümeti, Baku’da patlak veren bir komünist isyan sonucu büyük bir güçlükle karşılaşmaksızın 
devrildi. Baku devrimci proletaryası ve Azerbaycan emekçi köylüleri adına hareket eden “Bakü 
askeri devrimci komitesi” feshedilen hükümeti hain ilan ederek,  “dünya emperyalizmine karşı 
birlikte mücadele uğruna kardeşçe bir ittifak” kurulması için Moskova’ya başvurdu. Bu yardım 
hızla gelecekti. Bir Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ilan edildi. Kirov,  Orjonikidze,  
Mikoyan---bir Rus, bir Gürcü,  bir Ermeni--- Transkafkasya’da Sovyet iktidarının temellerini atmak 
için geldiler. ”79 

 
 
  Kafkasya’daki sözde “sosyalist devrimler” Kızıl Ordu sayesinde gerçekleştirildi. Buradaki 
sözde “sosyalist hükümetler” halk desteğinden yoksunlardı ve iktidarlarını Kızıl Ordu’ya dayanarak 
sürdürüyorlardı. Kaldı ki Ermenistan’a “sosyalist hükümet” açıktan dışarıdan getirildi. Bolşevik 
politikanın buralarda kabul görmemesinin altında ekonomide yapmış oldukları hataların payı 
büyüktür. Örneğin bu durum Ermenistan’daki olaylarda çok açıktır:  
“…Kasım ayında, Türkler hemen hemen tam bir zafer kazanmışken ve Ermenistan hükümeti 
dağılma halindeyken Sovyet birlikleri kuzeydoğudan ilerlediler,  beraberinde getirdikleri 
devrimci bir komite,  başkenti Erivan olan yeni bir Ermenistan Sosyalist Cumhuriyeti ilan etti. 
Yeniden kurulan Ermeni hükümet Moskova tarafından hemen tanındı ve 2 Aralık 1920’de Türkiye 
ile bir barış anlaşması imzalandı. Kuşa çevrilmiş bir Ermenistan bu işten,  bağımsız bir Sovyet 
Cumhuriyeti olarak çıktı. Ancak rejimin yerleşmesi direniş ile karşılaştı. 1921 yılı Şubat ortasında 
halk Erivan’ı ve başlıca diğer şehirleri ele geçirerek yeni yöneticilerine isyan etti. Ermeni bir Bolşevik 
tarihçiye göre,  “kendi güçsüzlüğünü kabul eden” devrimci komite,  “Sovyet Rusya’yı yardıma 
çağırdı ve kendisi küçük bir askeri birliğin koruyuculuğunda kaçarak Ermenistan’ın kurtarılmasını,  
Kızıl Ordu’ya bıraktı. ” İsyanın,  resmi hububat talebinin ağırlığından kaynaklanmış olduğu 
belirtilmektedir. Düzenin tam olarak kurulması ancak Nisan başlangıcında,  NEP’in ilanından 
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sonra,  gerçekleşti. Bu isyanda,  ekonomik ve milli hoşnutsuzlukların oynadığı rollerin hangi 
ağırlıkta olduğu konusunda ancak tahmin yütütülebilir. ”  (abç) 80 

 
 Bütün bunların bir sosyalist devrim ile ne alakası var. Buralardaki sözde “sosyalist 
hükümetler” Kızıl Ordu tarafından,  bir güç tarafından zorla empoze ediliyordu ve  adına da Sovyet 
rejimi deniliyordu. Bu metodlar düpe düz yeni bir sömürgecilik biçiminden başka bir şey değildi. 
Sovyet Rusya’nın buralara müdahalesi,  kendi çıkarları doğrultusunda ama özellikle de güvenlik ve 
ekonomik çıkarlar temelinde şekilleniyordu.  
 
 Ermenistan’da ve Azerbaycan’da  olduğu gibi,  Kızıl Ordu tarafından zorla Sovyetleştirme 
Gürcistan’da  da gerçekleştirildi. Rejim neredeyse sadece Kızıl Ordu’nun gücüne dayanıyordu. 
Lenin bu durumdan o kadar korktu ki,  Menşevikler’in hükümete dahi alınmasını istedi. Bu durum 
Sovyet Rusya ile Kafkasya’daki cumhuriyetler arasındaki ilişkilerin Enternasyonalist bir temelde 
değil sömürgecilik temeline oturduğunun en iyi kanıtıdır:  
 
“…Sovyet orduları ise sınır bölgelerinde yığınak yapmıştı. Sovyet Ermenistanı Sovyet ve Gürcü 
Bolşevik kuvvetleri sınırı (Gürcü sınırını—KE) geçtiler;  iki gün sonra,  Türkiye bir ültimatom vererek,  
Ardahan ve Artvin bölgelerinin iadesini istedi;  bu istek yerine getirildi. 25 Şubat 1921’de Tiflis 
teslim oldu ve galipler bir Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ilan ettiler. Türkistan’ın çalkantılı 
bölgelerini temizleme harekatı hariç,  SSCB’ni oluşturacak bölgelerde Kızıl Ordu’nun son 
harekatıydı bu ve dış düşmanla savaş tehlikesinin bir kez daha ufukta görüneceği,  yaklaşık yirmi 
yıl sonrasına kadar görülecek son zorla Sovyetleştirme örneğini oluşturuyordu. Lenin’in bu 
konudaki olağandışı tedirginliği,  Orjonikidze’ye yolladığı 3 Mart 1921 tarihli mektubunda dile 
geliyordu:  Lenin,  “Gürcü aydınlara ve küçük tüccarlara karşı bir taviz politikası” önermekle 
kalmıyor,  aynı zamanda,  “Jordanya ve diğer Gürcü Menşevikler’le bir koalisyona gidilmesini de 
salık veriyordu. ”81 

 
 Kafkaslar’daki Sovyet politikasının bir yeni-sömürgecilik politikası olduğu,  “komünist” 
sıfatının ise bu yeni-sömürgeci  politikayı gizleyen ve cilalayan bir “incir yaprağı” olduğu çok kısa 
bir zaman sonra açıkça ortaya çıktı. Kafkaslar’da Büyük Rus Şovenizmi’nin komünist kimliği altına 
saklandığını 1922 yılında bizzat Lenin’in kendisi itiraf etti ve bunu bir nevi tarihsel olarak tescil etti. 
Yine bundan bir yıl önce,  Mart 1921’deki Onuncu Parti Kongresi,  artık saklanamayan ve ayyuka 
çıkan Büyük Rus Şovenizmini resmi olarak belirten ve kınayan ilk Kongre oldu. Ama bütün bu 
tespitler gidişatı hiçbir şekilde değiştirmedi.  

 
Artık Lenin’in başında olduğu Rusya  SSCB biçiminde  yeni bir Sosyal-emperyalist ve eski 

Çarlık sömürgeleri de yeni-sömürgeler haline gelmişlerdi. Rus içsavaşındaki bu deneyimi yani Kızıl 
Ordu’ya dayanarak işbirlikçi rejimler oluşturma politikasını, Rus sosyal-emperyalizmi,  İkinci Dünya 
Savaşı sırasında ve sonrasında Orta ve Doğu Avrupa’da da daha sonra uyguladı. Savaş sonrasında 
Kızıl Ordu’nun ilerlemiş olduğu en ileri cephe hattı boyunca,  Doğu Berlin’den Rusya’ya kadar olan 
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yerlerde yeni-sömürgeler oluşturuldu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan durum aslında 
Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında ortaya çıkan durumun tarihsel bir uzantısıdır.  
 
 Aslında Sovyet Rusya’daki sömürgecilik süreci,  Enternasyonalizm’in bozulması ile RKP’nin 
oportünizme ve revizyonizme dönüşmesi ile iç içe geçen bir süreç olarak yaşanmıştır. Biz bu 
sömürgecilik sürecini mantıksal olarak BP’nin revizyonizme evrilmesinden ayrı inceledikse eğer,  
bu olayları ayrıştırmak ve analizi kolaylaştırmak içindi.  
 
 İşte bu noktadan itibaren,  RKP ile III. Enternasyonal arasındaki ilişkileri incelemek gerekir 
ve nasıl RKP’nin tek Rusya’daki sosyalist devrimin tarihsel temelini değil ama dünya sosyalist 
devriminin de tarihsel temelini nasıl daralttığını ve yenilgiye götürdüğünü de incelemek gerekir.  
 

 

7- « Savaş Komünizmi »,  III. Enternasyonal’in Revizyonist 
Kuruluşu ve Avrupa ve Dünya Sosyalist Devriminin Yenilgisi (I) 
 

Rus komünist hareketinin, Lenin ve Bolşevikler’in yapmış oldukları hatalar sonucunda 
sürüklenmiş oldukları korkunç tarihsel girdabın içerisine, çok kısa bir zaman sonra Rusya Komünist 
Partisi (RKP) aracılığıyla başta Avrupa Komünist hareketi olmak üzere dünya komünist hareketi de 
sürüklendi.  
 

Çoğu zaman Ekim Devrimi’nin dünya sosyalist devrimi üzerine etkisi pasif bir şekilde ele 
alınır. Aslında Ekim Devrimi,  komünist niteliğini kaybetmeye başladığı 1918’in başlarından 
itibaren,  dünya sosyalist devrimi üzerine aktif olarak olumsuz bir etkide bulunmuştur ve dünya 
sosyalist devriminin tarihsel temelini revizyonizm lehine daraltmıştır.  
  

Ekim Devrimi’nin ve bu temelde Lenin ve Bolşevikler’in hatalarının nedenlerini 
kavrayabilmek için, herşeyden  önce Ekim Devrimi’ni doğru bir tarihsel ve mantıksal bağlam 
içerisine yerleştirmek gerekir. Bu doğru bir şekilde yapılmaksızın bu devrimden doğru sonuçlar 
çıkarmak hemen hemen imkansızdır.  
 

Bu noktada Tony Cliff’in Ekim Devrimi ile dünya sosyalist devrimi arasındaki ilişkiyi ele alan 
düşüncelerinin eleştirisi temelinde sorunu ele alacağız ve çözümlemeye çalışacağız. Çünkü onun 
bu noktadaki düşüncesi,  dünya komünist hareketi içerisinde ister Leninist ister Troçkist ister 
Stalinist isterse de başka bir dogmaya ait olsunlar genel kabul görmüş bir düşüncedir.  
Tony Cliff bu nokta ile ilgili olarak şöyle yazmıştır :  
 
« Dünya sosyalizm için olgunlaşmıştı ve hatta belki de fazlasıyla olgunlaşmıştı. Bir devrim 
olmasaydı insanlık bir çöküntü ve şekilsileşme ile karşı karşıya kalma tehlikesi ile yüzyüzeydi. 
Devrim Rusya’da patladı çünkü dünya kapitalist zinciri en zayıf noktasından koptu. Devrimin 
Rusya’dan daha gelişkin bir kapitalist ülkede,  örneğin Birleşik Devletler’de muzaffer olması tabii 
daha iyi olurdu. Ne var ki,  proleter devrimleri bir düzen içinde gerçekleşmiyor:  Devrimler kapitalist 
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sistemin akıl dışılığının bir sonucu olarak gerçekleşiyor. Eğer 1917 Devrimi bir ‘erken doğum’ ise 
bu sadece onun tek bir ülkeyle sınırlı olmasındandır:  Ekim Devrimi bir hata değildi ama bu devrimin 
Rusya’nın sınırlarından taşamaması sadece basit bir hata değil sosyal demorat partilerin birinci 
dereceden sorumlu oldukları bir suçtur. »82 
 

Bu alıntıda T. Cliff’in Ekim Devrimi  ile ilgili olarak çıkarmış olduğu çok önemli iki sonuç 
vardır:  
1-    Birincisi « Dünya sosyalizm için olgunlaşmıştı ve hatta belki de fazlasıyla olgunlaşmıştı » tespiti;  
2-    İkincisi ise,  «. . . bu devrimin Rusya’nın sınırlarından taşamaması sadece basit bir hata değil 
sosyal-demokrat partilerin birinci derecede sorumlu oldukları bir suçtur » tespitidir.  
 

T. Cliff’in çıkarmış olduğu bu her iki sonuç da yanlıştır. Bu iki noktayı biraz ayrıntılı ele almak 
gerekir.  
 

Birinci nokta ilgili olarak, T. Cliff  Ekim Devrimi’nin tarihsel zorunluluğunu devrimi üretici 
güçlerin düzeyi ile ilişkilendirerek açıklıyor. Onun Ekim Devrimi’ni üretici güçlerin  düzeyi ile 
ilişkilendirerek açıklama anlayışı ve metodu biçimsel olarak doğru olmasına karşın, bütün sorun 
bu ilişkilendirmeyi yanlış yapmasıdır yani metodun içeriğinin yanlış olmasıdır. Aslında bu anlayış 
bütün revizyonist eğilimlerin ortak özelliğidir. Bütün revizyonist akımlar bu sorunda ortak bir 
pozisyona sahiptirler.  
 

Ekim Devrimi hiç kuşkusuz üretici güçlerin belirli bir baskısı temelinde ortaya çıkmıştır ama 
bu bütün revizyonist akımların iddia ettikleri gibi,  üretici güçlerin sosyalizm düzeyine çıkmasının 
sonucunda değil,  kapitalist üretim ilişkilerinin bir biçimden diğerine evrilme döneminde  ve bu 
evrilmenin yada geçişin neden olduğu dünya çapında tarihsel alt-üst oluş dönemine denk 
gelmesinden kaynaklanmıştır. Az ileride bu noktayı daha arıntılı olarak ele alacağız ama şimdilik 
şu kadarını belirtelim ki,  kapitalizm ilk ortaya çıktığı andan itibaren bir dünya sistemi olarak 
şekillendiği için ve bu şekillenmeyi de bir biçim (ki o zaman ki üretici güçlerin gelişme düzeyine 
tekabül eder) içerisinde gerçekleştirdiği için,  üretici güçler dünya çapında bu biçimi aşan bir 
düzeye geldiği zaman,  dünya genelinde bu düzeye uygun üretim ilişkileri kurma zorunluluğu 
belirir. Üretici güçlerin gelişmişlik düzeyine uygun olarak yeni üretim ilişkileri işte bu baskının 
sonucunda oluşur. Alt-üst oluş sırasında eğer üretici güçlerin düzeyine uygun olmayan bir biçim 
(hemen Ekim Devrimi sonrasındaki yanlış ekonomi poitikalarda olduğu gibi) ortaya çıkarsa,  üretici 
güçler katı ve uzlaşmaz bir şekilde bu biçimi reddederek kendisine yeni bir biçim arar ve bunu 
bulur da (iktidarın komünist hareketin ellerinden kayması ve BP ve Sovyetin yozlaşması).  
 

İkinci nokta ile ilgili olarak yani Sosyal-Demokrat partilerin politik insiyatifi ele geçirmeleri 
ve Komünist partileri kitlelerden tecrit etmeleri ve bu gücü ve olanağı elde etmeleri,  bizat 
Komünist partilerin ama özellikle de Bolşevik Parti’nin hatalarının sonucudur.  
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III. Enternasyonal’in yanlış revizyonist temeller üzerinde kurulmasına neden olan durum,  
bundan önceki bölümde yani Rusya’nın etrafındaki cumhuriyetlere karşı (Ukrayna,  Transkafkasya,  
Uzakdoğu Cumhuriyeti vs) yapılan hatanın bir benzeridir.  
 

Yanlış ekonomi politikalar sonucunda,  korkunç bir ekonomik darboğaza sürüklenen Sovyet 
Rusya,  nasıl zamansız bir şekilde kendi etrafındaki Cumhuriyetlerde « zorla 
sovyetleştirme »ye  yani « zorlama sosyalist devrimler »e   başvurmuşsa,  aynı şekilde III. 
Enternasyonal’i de bir tür « zorlama » ve bundan dolayı da « acil bir şekilde Komünist Partiler 
oluşturma » politikası temelinde ele almak zorunda kalmıştır. Az ileride gösterileceği gibi bu 
« zorlama » ve « itme »,  III. Enternasyonal içerisinde bürokratik metodları ve bunun sonucu olan 
küçük-burjuva ideolojik ve politik anlayışı öne çıkarmış ve bu temelde III. Enternasyonal’i 
(kuruluşundan itibaren) Sovyet dış politikasının uzantısı haline getirerek,  Avrupa ve dünya 
sosyalist devriminin tarihsel temellerini daraltmıştır.  
 

Konunun bütünlüklü bir görünümünü elde etmek için bu iki noktanın ayrıntılı olarak 
geliştirilmesi gerekir.  
 

a) Değerlerin Dünya Çapında Üretim Fiyatlarına Dönüşmesi ve 
Dünya Çapında Genel Bir Kar Oranının Oluşumu ve Güç Dengesi 
Teorisi 

 
Ekim Devrimi’nin ortaya çıkışının ve yenilgisinin tarihsel koşullarını anlayabilmek için 

herşeyden önce onu, tarihsel ve mantıksal olarak kapitalist üretim ilişkileri içerisine doğru 
yerleştirmek gerekir. Bu doğru yapılmadığı taktirde,  bütün diğer alt sorunlara yanlış cevaplar 
verilecektir. Ama Ekim Devrimi’ni bu tarihsel ve mantıksal yerine de ancak tek bir şekilde 
yerleştirebiliriz:  Genel Kar Oranı ve Biçimleri sorununu doğru ele alarak. Bu da bizi kaçınılmaz 
olarak Marx’ın Kapital’inin III. cildine ve orada açımlanan ilkelere götürür.  
 

Bugüne kadar denebilir ki hiçbir Marksistin aklına,  Ekim Devrimi’ni Genel Kar Oranı ve 
Biçimleri sorunu ile ilişkilendirme ve bu temelde onun tarihsel gerçekliğini açıklama anlayışı 
gelmemiştir. Halbu ki F. Engels’in ölmeden önce « vasiyeti »,  bu noktanın yani Genel Kar Oranı ve 
Biçimleri sorununun,  Marksistler tarafından daha da geliştirilmesi ve bilinmeyen taraflarının 
ortaya çıkarılmasıydı. (Bakınız F. Engels’in Sombart’a yazmış oduğu 5 Mart 1895 tarihli   mektuba).  
 

Marksist literatürde emperyalizm sorunu ele alındığında ya Genel Kar Oranı ile  ilişkisi hiç 
ele alınmamış yada ele alınmışsa da yanlış ele alınmıştır. Bu noktada Lenin’in,  Hilferding’in,  
Buharin’in vs. çalışmaları örnek olarak verilebilir. Genel Kar Oranı ve biçimleri sorununu doğru 
anlayabilmek için herşeyden önce bir noktayı doğru anlamak zorunludur:  Değerlerin Üretim 
fiyatlarına dönüşmesi. Bu nokta doğru anlaşılmaksızın, bu noktanın neden olduğu diğer 
fenomenler doğru anlaşılmaz vede mantıksal zincirde sürekli aksamalara ve kopmalara neden 
olur.  
 

Daha önce bu noktaya bir başka makalede kısaca değinerek şöyle yazmıştım:  
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« Gerek ticari kapitalizm döneminde gerekse de sanayi kapitalizmi döneminde olsun,  kapitalist 
üretim tarzı ortaya çıktığı tarihsel andan itibaren hep bütünlüklü bir yapıya sahip olmuştur. Başka 
bir şekilde belirtirsek eğer,  kapitalist üretim ilişkilerinin tarihsel yörüngesine giren bir toplum (ister 
tek ticaret aracılığıyla olsun isterse de hem ticaret hem de sanayi aracılığıyla olsun) hiçbir zaman 
artık bu yörüngenin dışına bir daha da çıkamaz. Böylece uluslararası ticaret ve sermaye ihraçları 
yoluyla evrensel kapitalist sistemin bir parçası olur. Kapitalist bütün ile ilk temasını gerçekleştiren 
bir toplum,  yani onun bir parçası haline gelen bir toplum,  bütünün genel çemberi içerisine 
hapsolurken,  aynı zamanda eşit genel kar oranının oluşumu sürecine de dahil olur. Böylece 
uluslararası ticaret aracılığıyla dünya ekonomisi zemini üzerinde,  evrensel sistemin bütün 
halkaları ile iç içe geçerek değer yasasının evrensel egemenliği altına girer. Bunun en önemli 
sonucu,  birbirinden tecrit edilmiş bir şekilde üretilmiş sanılan ve çeşitli iç pazarlarda üretilen artı-
değerlerin,  uluslararası ticaret aracılığıyla,  bir bütünün parçaları olarak bir araya getirilmesi ve 
ilişkiye sokulmasıdır. Uluslararası ticaret aracılığıyla ilişki içerisine sokulan bütün dünya toplumsal 
artı-değerinin herbiri,  rekabet aracılığıyla gerçek ya da göreli değerlerine kavuşurlar. Peki bu ne 
anlama gelir?  Bu şu anlama gelir:  herhangi bir işkolunda artı-değerin üretimi ile onun pazarda 
realize edilmesi,  değer olarak birbirine tekabül etmeyebilir. Zaten farklı üretim ölçeklerinin eşitsiz 
bir şekilde varolduğu kapitalist toplumda,  üretim fiyatları değerlerinden sapma gösterirler. Bu 
durum,  zaten değerlerin üretim fiyatlarına dönüşmesi denen şeydir. Üretilen ama 
gerçekleştirilemeyen artı-değerler de ortadan kaybolmazlar,  sadece başka kapitalistlerin 
ceplerine akar. Çünkü dünya çapındaki toplam artı-değer toplam kara eşittir. Yine aynı şekilde 
bütün üretim alanlarında üretilen değerler de (maliyet artı artı-değer),  üretim fiyatları ( maliyet 
artı ortalama kar) toplamına eşittir. »83 
 

Uluslararası ticaret ile ilişki içerisine sokulan farklı toplumların farklı bileşimlerdeki 
emekleridir. Bu ilişki bir kere kurulduğu andan itibaren « Kara Delik » gibi sürekli büyür ve gelişir 
vede artık geri dönüşü olmayan bir sürece evrilir. Kurulan bu ilişki emekler arasında bir ilişki 
olduğu için aynı zamanda bunun toplumal ifadesi olan değerler arasında bir ilişkidir. Böylece ilişki 
içerisine sokulan farklı değerler ve bunların nitel ve nicel durumlarıdır. Her ülkenin emeğinin 
tarihsel örgütlenmesine bağlı olarak bir değer bileşimi vardır ve bu bileşimin niteliği ve niceliği, 
diğer değerler ile ilişki içerisinde yani bütün üzerinden belirlenilir ve de onun genel içerisindeki 
ağırlığını belirler. Değerin bu tarihsel yapısı,  üstyapının eğilimlerinin (felsefi,  ideolojik,  politik,  
sanatsal,  kültürel vs. ) gelişme derecesini de belirler.  
 

Değerlerin üretim fiyatına dönüşmesine biraz daha yakından bakmak gerekir:  
 
« Metaların değerleri üzerinde değişilmeleri ile üretim-fiyatları üzerinde değişilmeleri,  toplumsal 
üretimin farklı gelişme derecelerine tekabül eder. Küçük meta üretiminin toplumsal üretimin 
temelini teşkil ettiği çeşitli dönemlerde (bu köleci,  feodal ve kapitalizmin yeni yeni nüfuz etmeye 
başladığı ama daha tam gelişme sağlayamadığı dönemlerdir),  üretim araçlarının üreticilerin 
mülkiyetinde olduğu ve daha gelişmiş bir iç pazarın oluşmadığı koşullarda,  üreticilerin ürünleri 
olan metalar aşağı-yukarı aynı toplumsal üretim koşullarında gerçekleşiyordu ve bunun 
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sonucunda da metaların fiyatları ile değerleri de çakışıyordu. Ya da fiyatın değerden sapması pek 
önemsizdi. Bundan dolayı metalar değerleri üzerinden satılıyordu. Çünkü üreticiler,  işbölümünün 
fazla gelişmemiş olmasından dolayı ve küçük yerleşim bölgelerinde yaşadıklarından dolayı,  
kabaca ve göz kararıyla birbirlerinin metaları için harcadıkları emek-zamanlarını yaklaşık olarak 
tahmin edebiliyorlardı. Özellikle paranın ortada olmadığı ya da değişime girmediği yani trampa 
sisteminin ağırlıkta olduğu durumlarda metalar değerleri üzerinden satılıyordu. Ancak küçük meta 
üretiminin önce manüfaktür daha sonra da büyük ölçekli sanayi tarafından aşılmasından ya da 
çözülmesinden sonra ve yine aynı şekilde paranın yoğun bir şekilde değişim ilişkileri içerisine 
girmesinden sonra artık metalar değerleri üzerinden yani maliyet artı artı-değer üzerinden değil,  
üretim-fiyatları yani maliyet artı ortalama kar oranı üzerinden değişilmeye başlandı. Burada 
değerin oluşumunun ve gerçekleşmesinin sadece biçim değiştirmesi söz konusudur.  
 
Burada şu sonuç çıkmaktadır:  Tarihte metaların değerleri üzerinden değişilmeleri üretim-fiyatları 
üzerinde değişilmelerinden önce gelir.  
 
“Fiyatlar ile fiyat hareketlerinin,  değer yasasının egemenliği altında olması bir yana,  metaların 
değerlerine,  yalnız teorik değil,  tarihsel bakımdan da üretim fiyatlarına ön geldiği gözüyle 
bakılması tamamen yerinde olur. Bu,  üretim araçlarının emekçiye ait olduğu koşullar için 
geçerlidir ve hem eski çağlarda ve hem de modern dünyada kendi emeği ile yaşayan toprak sahibi 
çiftçiye ve zanaatçıya uygulanır. ” (abç) (84) 
 
F. Engels de bu noktayı Kapital’in III. Cildine yazdığı ekte açık bir şekilde belirtmiştir:  
“Şu halde,  marksist değer yasası,  ürünleri,  metalara dönüştüren değişimin başlangıcından 15. 
yüzyıla değin süren bir dönem için,  genel bir ekonomik geçerliğe sahip olmuştur. ”85 
 
Yine az ileride şöyle yazmıştır:  
“Şu halde,  değer yasası,  beş ile yedi bin yıllık bir dönem boyunca egemenliğini sürdürmüştür. ”86 
 
Ama bütün bunlar ne anlama gelir?  Ya da başka bir şekilde sorarsak eğer,  metaların değerleri 
üzerinden değil de üretim-fiyatları üzerinden değişilmelerinin sonuçları nelerdir?  
Bir metanın başka bir meta ile (para da olabilir) değişirken almış olduğu değer formunu (bu göreli 
değeridir),  onun bu değişimden bağımsız olarak,  üretimi esnasında kendi içerisinde barındırmış 
olduğu emek-zamanı sonucunda almış olduğu değer formundan (bu da onun mutlak değeridir) 
ayırt etmek gerekir.  
 
“Dolayısıyla,  iki metanın değerleri,  karşılıklı olarak kendi kullanım-değerleriyle de ifade edilseler,  
kendi para fiyatlarıyla da ifade edilseler (. . . ) bu göreli ya da karşılaştırmalı değerler ya da fiyatlar 
aynıdır,  ve bunlardaki değişiklikler,  terimin birinci anlamındaki göreli değerlerinde ortaya çıkan 
değişikliklerden,  yani onların kendi üretimleri için gereken ve içlerinde somutlaşan emek-
zamanındaki değişikliklerden ayırdedilmelidir. ” 87 

                                                 
84 Marx, Kapital cilt-III, age, s. 160 
85 F. Engels, Kapital cilt-III, s. 787) 
86 Engels, age, s. 788 
87 Marx, Artı-Değer Teorileri, Kitap-II, s. 159 
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Metaların mutlak değerleri üzerinden değil de göreli yani karşılaştırmalı değerleri 

üzerinden değişilmeleri,  para aracılığıyla olduğu için bütün süreç çok karmaşık bir biçime bürünür. 
Para,  metaların mutlak değerlerini değil değişim esnasında büründükleri göreli değerleri gösterir. 
Onun için:  

 
“. . . paranın göreli değeri,  tüm metaların sayısız fiyatında ifade edilmiştir,  metanın değişim-
değerinin parayla ifade edildiği bu fiyatların herbirinde,  paranın değişim-değeri,  metanın 
kullanım-değer ile ifade edilmiştir. ” (abç)88 
 

O halde bundan çıkan sonuç nedir?  
 

Bütün paranın değişim-değerinin toplamı (miktarı artı tur sayısının çarpımı),  toplumsal 
üretimin bütün alanlarında üretilen metaların değerlerinin toplamına eşittir. Her ne kadar para,  
değişim esnasında metaların göreli değerlerini yansıtıyorsa da,  bütün toplamı içerisinde paranın 
değişim-değeri miktarı,  metaların mutlak değerlerinin toplamına eşittir.  
 

Ama o zaman bu durum bizi başka bir noktaya götürür. Madem ki,  toplam üzerinden ele 
alındığında,  değerler toplamı fiyatlar (ama bu fiyatlar,  değerlerin değişim sırasında para olarak 
ifade edilmelerinden başka bir şey değildirler) toplamına eşittir,  o zaman,  bütün üretim 
alanlarındaki değerler (maliyet artı artı-değer),  bütün üretim-fiyatlarının (maliyet artı genel kar 
oranı) toplamına yani bütün üretim alanlarına dağılan yatırılmış sermaye artı toplam kara eşittir:  

 
“Dolayısıyla,  bütün üretim alanlarındaki karlar toplamının,  artı-değerler toplamına eşit olması 
gerekir ve toplam toplumsal ürünün üretim-fiyatlarının toplamı,  bu ürünün toplam değerine 
eşittir. ”89 
 

Demek ki toplam toplumsal artı-değer toplam toplumsal kara eşittir. Ancak bu toplam artı-
değer çeşitli üretim alanları arasında farklı miktarlarda dağılmıştır. Bunun nedeni üretimde 
bulunan sermayelerin farklı organik bileşimlere sahip olmaları ve bundan dolayı da farklı 
üretkenlik düzeylerine sahip olmalarıdır. Bu farklı üretkenlik düzeyleri de değerlerin oluşumu süreci 
üzerinde etkide bulunarak farklı değer biçimlerinin oluşumuna neden olurlar. Bu durum kaçınılmaz 
bir şekilde pazarda fiyatların oluşumu üzerinde etkide bulunur. Fiyat hareketleri,  değer yasasının 
egemenliği altında bulunduğu için,  pazar mekanizmaları (arz ve talep,  rekabet vs. ) değerleri 
üretim-fiyatlarına dönüştürerek,  toplam artı-değeri,  farklı üretim alanları arasında eşit bir kar 
oranı getirecek bir biçimde dağıtır.  

 
“Farklı üretim alanlarındaki artı-değerlerin eşitlenmesi,  bu toplam artı-değerin mutlak 
büyüklüğünü etkilemez,  yalnızca,  farklı üretim alanları arasındaki dağılımını değiştirir. Bu artı-
değerin belirlenmesi ise,  yalnızca değerin,  emek-zamanıyla belirlenmesinden kaynaklanır. ” 90 

                                                 
88 Marx, age, s. 188 
89 Marx, Kapital-III, s. 156 
90 Marx, Artı-Değer Teorileri, Kitap-II, s. 177, K.Erdem, Enternasyonalizmin Bazı Teorik Sorunları Üzerine-
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Değerlerin, (ki bu değerlerin içerisinde somutlaştığı şey metadır) dünya çapında ticaret 

aracılığı ile ilişki içerisine girmesi, bu ekonomik temel üzerinde devletlerin politik olarak ilişki 
içerisine girmesine neden olur ve birbirleriyle etkileşiminin de temelini oluşturur. Değerin niteliği, 
niceliği ve yoğunluğu, politik yapının içeriğini, biçimini ve gelişme derecesini de belirler.  
 

Tarihte ilk defa 15. yüzyıldan itibarendir ki, giderek değerler üretim fiyatına dönüşmeye 
başlamıştır ve bu dönüşüme uygun olarak da uluslararası bir politik denge oluşmaya başlamıştır. 
Bu yüzyıldan itibaren sürekli biçimi ve yoğunluğu değişse de sürekli olarak bir uluslararası politik 
denge oluşmuştur ve bu dengenin değişmesi de her zaman dünya çapında değişikliklere neden 
olmuştur.  
 

Teorinin bu politik yanını sezgisel olarak ortaya çıkaranlar gariptir ki Marksistler değil 
emperyalist teorisyenler olmuştur ve bunu özellikle bir teori biçimine sokan ise Henry Kissinger 
olmuştur. H. Kissinger Diplomasi kitabında  bu prensibi kitabının temeline oturtmuştur.  
 

H. Kissinger kitabının daha ilk sayfalarında  Güç Dengesi ile ilgili olarak şöyle yazar:  
 

« Avrupa, ilk tercihi olan ortaçağ’ın dünya imparatorluğu rüyası çökünce ve eski hayalin külleri 
içinden aşağı yukarı birbirine denk güçte devletler ortaya çıkınca, ister istemez güç dengesi 
politikasını kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu şekilde kurulan  bir grup devlet, birbirleriyle 
uğraşmak zorunda kalınca yalnızca iki olasılık ortaya çıktı:  Ya bu devletlerden birisi, çok 
güçlenerek diğerlerini egemenliği altına alacak ve bir imparatorluk yaratacaktır veya hiçbir devlet 
bu amacı gerçekleştirecek kadar güçlenemeyecektir. İkinci olasılıkta,  uluslararası topluluğun en 
saldırgan üyesinin istekleri diğer devletlerin bir araya gelmesiyle, başka bir deyişle, güç dengesi 
yoluyla kontrol altında tutulmuştur.  

Güç dengesi sistemi, krizleri, hatta savaşları önlemek iddiasında değildir. Düzgün işlediği 
zaman, hem bir devletin diğerlerini egemenliği altına alma arzusunu, hem de anlaşmazlıkları 
sınırlamak amacındadır. Bu sistemin amacı, barıştan çok istikrarın ve aşırılıktan kaçınmanın 
sağlanmasıdır. Bir güç dengesi düzenlemesi, tanımı gereği uluslararası sistemin her üyesini tatmin 
edemez. Fakat hoşnut olmayan tarafın hoşnutsuzluğu,  uluslararası düzeni bozmaya kalkışacağı 
düzeyin altında kaldığı sürece,  sistem en iyi şekilde çalışmış demektir.  

Güç dengesi teorisyenleri, bu sistemin,  uluslararası ilişkilerin doğal şekli olduğu izlenimini 
yaratmaktadırlar. Gerçekte,  insanlık tarihinde güç dengesi sistemleri çok seyrek olarak 
yeralmıştır. Batı Yarımküresinde hiç görülmemiştir;  çağdaş Çin topraklarında ise, iki bin yıl önceki 
savaşçı devletler devrinden  beri güç dengesi sistemi olmamıştır. İnsanlığın büyük bölümü ve 
tarihin en uzun devreleri için tipik devlet modeli,  imparatorluktur. İmparatorluklar ise,  
uluslararası sistem içinde hareket etmeye ilgi duymazlar,  bizzat kendileri uluslararası sistem olma 
çabası içindedirler. İmparatorlukların güç dengesine gereksinimi yoktur. Birleşik-Devletler, 
Asya’da Amerikalarda ve Çin tarihinin çoğu döneminde dış politikalarını böyle yürütmüştür.  

Batı’da güç güç dengesi sistemlerinin uygulandığı örneklere,  Eski Yunanistan’ın ve 
Rönesans İtalyası’nın şehir devletleri arasındaki sistemde ve 1648 Vestfalya Barış Antlaşması’nın 
ortaya çıkardığı Avrupa devlet sisteminde rastlanır. Bu sistemlerin ayırıcı özelliği, birbirine denk 
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güçte devletlerin varolması gerçeğini yücelterek, dünya düzeni için yol gösteren bir ilke haline 
getirmek olmuştur.  

Entellektüel olarak da güç dengesi kavramı, Aydınlanma Dönemi’nin belli başlı politik 
düşünürlerinin inançlarını yansıtmaktadır. Bu düşünürlerin görüşlerine göre, politik dünya dahil, 
tüm evren, her biri diğerini dengeleyen akılcı prensiplere göre yönetilmektedir. Mantıklı insanlar 
tarafından görünüşte rastlantısal olarak yapılan eylemler, sonunda ortak iyiliğe dönüşmektedir. 
Otuz yıl Savaşları’nı izleyen neredeyse sürekli anlaşmazlıklarla dolu yüzyılın ise,  bu görüşü 
desteklediği pek söylenemez.  

Adam Smith,  Ulusların Zenginliği [The Wealth of Nations] kitabında « görünmeyen bir 
elin » bencil kişisel ekonomik eylemleri damıtarak, bunu genel ekonomik refaha dönüştürdüğünü 
söylemektedir. Madison,  Federalist Yazılar’da,  kendi çıkarlarını bencilce savunan bir çok politik 
« hizbin »,  yeterince büyük bir cumhuriyette, sonunda bir çeşit otomatik  mekanizma yoluyla bir 
iç uyum yaratabileceğini savunmuştur. Montesquieu tarafından algılandığı ve Amerikan 
Anayasası’nda somutlaştığı biçimiyle, kuvvetler ayrılığı, kontrol ve denge (checks and balances) 
kavramları da aynı görüşü yansıtmaktadır. Kuvvetler ayrılığından maksat, uyumlu bir yönetime 
ulaşmak değil, diktatörlüğü önlemektir;  hükümetin her kanadı kendi çıkarını takip ederken 
aşırılıkları sınırlar ve böylece  ortak iyiliğe hizmet eder. Aynı  prensipler, uluslararası ilişkilere de 
uygulanacaktı. Kendi bencil çıkarlarını savunan her devletin, sanki seçme özgürlüğü 
sağlanınca  görünmeyen bir el herkesin refahını garanti ediyormuş gibi, ilerlemeye katkıda 
bulunacağı varsayılıyordu. » 91 
 

H. Kissinger’in Güç Dengesi analizi yer yer sorunlu ve eksiktir. Güç Dengesi teorisinin 
özelliklerini kısaca şöyle sıralayabiliriz:  
 
1-İmparatorluk biçimindeki politik örgütlenmeden farklı olarak,  burjuva ulus-devlet biçiminde 
ortaya çıkan politik örgütlenme, başka ulus ve devletlerle olan ilişkilerini,  onları yoketmek ve 
kendine katmadan ziyade, farklı devlet ve ulusların biçimsel egemenliklerini kabul ederek, onlarla 
ilişkilerini çeşitli nüfuz dereceleri biçiminde düzenlemeye çalışmıştır. Bunun sonucu olarak,  
birbirleriyle ilişki kuran devletlerin, birbirlerini etkileme ve belirli nüfuz alanları kurma 
mücadeleleri genel bir güç dengesini ve bu güç dengesinin çeşitli gelişme derecelerini ortaya 
çıkarmıştır.  
 
2-İmparatorluğun sınırsız yayılma eğiliminden, devletlerin « birarada » yaşama anlayışına geçişin 
altında yatan tarihsel neden,  kapitalizmin gelişmesiyle ulusal eğilimlerin gelişmesi, güçlenmesi ve 
evrensel süreçleri etkilemesi yatmaktadır. Bu durum imparatorluğun sınır tanımayan gelişimini 
sınırlandırmış ve belirli bir noktadan sonra da kaybolmasına neden olmuştur ki, bu son durum 
kapitalizmin giderek evrenselleşmesinin sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Demek ki Güç 
Dengesi politikasının ortaya çıkması,  kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesi ile bağlantılı bir 
durumdur.  
 

                                                 
91 Henry Kissinger,Diplomasi,s.12-13-14, Türkiye İş Bankası Yayınları 
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3-Burjuva üretim ilişkileri, feodal toplumun bağrında tedrici geliştiği için,  ilk önceleri « Güç 
Dengesi » politikası feodal biçimler içerisinde gelişmiş ve ilk başlarda yeni ile eski biçimlerin karışık 
biçimlerine yolaçmıştır. Bundan dolayı ilk başlarda farkedilmesi güç olmuştur.  
 
4-Devletlerin biçimsel olarak bir araya gelmelerine ve bu temelde birbirlerini tanıyarak ilişki 
kurmalarına ve çıkarlarını bu temelde geliştirmek istemelerine neden olan durum, Değer 
Yasası’nın dünya çapında etkili olmasıdır. Değer Yasası önce ticaret aracılığı ile devletleri birbirine 
yakınlaştırmış,  sonra da birbirlerine bağlamıştır. Bu karşılıklı bağlanma,  karşılıklı olarak devletlerin 
çıkar farklılaşmalarına yolaçmış,  onları dünya pazarında birbirlerine muhtaç hale getirmiştir vede 
bundan dolayı onların birbirlerine karşı yıkıcı eğilimlerini bir dereceye kadar zayıflatmıştır.  
 
5-Toplumların dünya ekonomisi içerisinde,  işbölümü ve uzmanlaşma aracılığıyla birbirlerine 
bağlanmaları, birbirlerini biçimsel olarak karşılıklı tanımaya götürmüştür. Bunun nedeni oluşan ve 
gelişmekte olan dünya pazarının korunmasının herkesin çıkarına olmasıdır. Bu pazarın gelişmesine 
ve işlemesine engel teşkil eden her devlet, geneli karşısına alır ve büyük kayıplara maruz kalır. 
Kaldı ki, her devletin iç ekonomik ve politik dengesi artık dünya pazarı ile kurmuş olduğu dış 
ekonomik ve politik dengeye bağlıdır.  
 
6-Güç Dengesi teorisinin odağında rekabet vardır. Rekabet devletlerin kendi ulusal ve toplumsal 
çıkarlarını en son hadde kadar savunmasına neden olmaktadır. Bu durum dünya genelinde 
ortalama bir politik dengenin oluşmasına ( eşitlik anlamında değil,  gücün derecesi anlamında) 
neden olur. Her devletin kendi ulusal çıkarlarnı son hadde kadar savunma eğilimi,  dünya 
pazarındaki rekabetin aslında harekete geçirdiği ve kaderlerini bu dünya pazarında varolma 
mücadelesine bağlayan ulusal dinamiklerin bir yansmasıdır. Devleti oluşturan sınıf ve katmanların,  
içeride kendi konumlarını sağlamlaştırması ve sürekli kılması aynı zamanda dış politikada azami 
derecede kendi çıkarlarını savunmaya ve geliştirmeye bağlıdır. Dünya pazarı olgusu ve bu pazar 
içerisinde belirli bir işbölümü ve uzmanlaşma temelinde yer alınması durumu,  kaçınılmaz bir 
şekilde bu iç ve dış iç içe geçmişliğe neden olmaktadır.  
 
7-Devletler arasındaki rekabet,  ekonomik rekabetin yoğunlaşmış biçimi olup aynı zamanda 
devletlerin birbirlerine karşı güvensizliklerinin de nedenini oluşturur. Güvensizlik karşılıklı olarak 
devletlerin ittifak politikaları geliştirmelerine neden olmaktadır. Politik rekabetin en gelişmiş 
biçimi olan savaş durumunda ise bu ittifak politikaları, düşman kampların,  ekonomik,  politik,  
entellektüel, ideolojik ve kültürel kapasitelerinin en son sınırlarına kadar geliştirilmesinde kaldıraç 
rolü oynarlar.  
 
8-Güç Dengesinin amacı, dünya pazarında avantajlı bir konuma sahip olmaya çalışmak ve onun 
avantajlarını azami derecede ülke ekonomisine aktarmaya çalışmaktır. Bunun için de dünya 
çapında politik hedef ve ittifak politikalarına ihtiyaç vardır.  
 
9-Devletlerin rekabetinin nedeni dünya ekonomisindeki anarşik üretimdir. Anarşik üretimin en 
önemli özelliği,  herşeyin olup bittikten sonra farkedilmesidir ki, genellikle bu kriz aracılığı ile olur. 
Nasıl krizler kapitalist ekonominin düzenleyicisi ise,  politik rekabetin en son temelde düzenleyicisi 
ise savaşlardır. Savaşlar (iç ve dış) toplumların politik yapılarını ya da genel olarak toplumsal 
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örgütlenmelerini üretici güçler ile uygunluk arzedecek bir düzeye getirir. Bu getirme işlemi bir güç 
dengesinin oluşması ile sonuçlanır.  
 
10-Savaşlar genellikle yeni üretim tarzının (genel değil özel anlamda yani bir üretim tarzının kendi 
farklı gelişme aşamaları anlamında) üretici güçlerinin,  dünya çapında,  pazarların durumunu 
giderek daha fazla aşması olgusundan kaynaklanır. Pazarlar ile üretken güçler arasındaki gerilim 
arttıkça, savaş sorunun çözümü için bir araç olarak devreye girmeye başlar. Pazarlar ile üretken 
güçler arasındaki bu çelişkinin oluşması ve nihayetinde savaş ile çözülmesinin de nedeni 
rekabettir. Üretici güçlerin pazarlardan daha hızlı büyümesi olgusu, anarşik üretimin sonucudur 
ve ona sıkı sıkıya bağlıdır.  
 
11-Nasıl ekonomik krizler,  küçük ve rekabet edemeyen üretim ölçeklerini tarihsel olarak saf dışı 
bırakarak,  büyük ölçekli üretimin önündeki engelleri kaldırırsa ve bu temelde ekonomik dengenin 
kurulmasına yolaçıyorsa,  aynı şekilde savaşlar da, toplumun üretim yapısıyla uyuşmayan ve 
zamanı geçmiş ya da geçmekte olan politik yapı ve kurumların yıkılmalarına ve yerlerine toplumun 
ihtiyaçlarına az çok yanıt veren yeni politik yapıların kurulmalarına ( ilerici ve gerici anlamında 
değil) neden olmaktadırlar.  
 
12-Kapitalizmin doğuşundan günümüze kadar olan zaman zarfında, dünya pazarının kendisini 
sürekli geliştirme eğilimi sırasında, bu eğilimin gelişme momentlerine en iyi  şekilde yanıt veren 
ve onun kendisini daha da geliştirmesine imkan tanıyan en üstün politik demokrasi burjuva 
demokrasisi olmuştur. Onun içindir ki dünya pazarı tarihsel gelişimi içerisinde burjuva 
demokrasisini sürekli muştular ve onu dünyanın her tarafına yaymaya çalışır. Bugüne kadar 
burjuva demokrasisi en istikrarlı ve sürekli politik biçim olmuştur ve karşısındaki bütün otoriter 
politik yapıları elemine etmeyi başarmıştır. Bunun nedeni üretici güçlerin dünya çapında 
gelişmesine en uygun biçimi oluşturmuş olmasıdır.  
 
13-Güç Dengesi,  devletlerin eşit ağırlıkta ilişkiye girmelerini varsaymaz. Evrensel güç oluşumunun 
kendisini konu edinir. Bu noktada en önemli ayırım şudur: Güç Dengesinin kendisini,  onun 
biçimleri ile birbirine karıştırmamak gerekir.  
 
14-Güç Dengesinin ekonomik karşılığı,  Genel Kar Oranı (GKO)’dır. Aynı şekilde Güç Dengesinin 
çeşitli biçimlerinin karşılığı ise GKO’nın çeşitli biçimleridir. Onun içindir ki,  Güç Dengesi teorisinin 
doğru anlaşılması,  onun içeriğinin doğru anlaşılmasına bağlıdır,  ki H. Kissinger’in yaptığı gibi bu 
noktayı Adam Smith’de değil,  Marx’ta aramak gerekir. Marx’ın GKO ve Biçimleri sorununu ele 
aldığı teorik serim, bu teorinin bilimsel içeriğini oluşturur.  

 

b) Genel Kar Oranının Dünya Çapında Rekabet Yolu ile Eşitlenme 
Baskısı ve Üstyapı 

 
 

Genel Kar Oranının (GKO) rekabet yoluyla eşitlenmesi, aslında GKO sorununun bir « an »ı 
ya da biçimidir. Bu eşitlenmenin bir geçmişi ve bir de geleceği vardır.  



 113 

 
GKO’nın eşitlenmesi yeni üretim tarznın genelleşmesidir. Geçmiş üretim tarzı içerisinde en 

iyi üretkenliğe sahip olan sermaye katmanı, tarihsel gelişimin belirli bir aşamasında eski üretim 
tarzını tamamen çözer ve kendi ideolojik,  ekonomik, politik ve kültürel değerlerini egemen 
kılmaya başlar. Bu aynı zamanda yeni bir üretim tarzının ortaya çıkmasıdır. Bu andan itibaren 
sermayenin bütün diğer katmanları, en iyi üretkenliğe sahip olan ( ki aynı zamanda en büyük 
sermaye katmanıdır) bu sermaye katmanının düzen ve kurallarına göre kendisini değiştirmeye 
başlar ve bu yeni sürece kendisini adapte ederler. Bu adaptasyon süreci oldukça sancılı olur ve 
bazı sermaye gupları bu sürece adapte olamayarak ya iflas ederler ve sermayeleri başka ellere 
geçer (bu aynı zamanda sermayenin merkezileşmesidir) ya da başka sermayeler ile birleşerek 
varlıklarını devam ettirmeye çalışırlar. Ama her halukarda ayakta kalmaları yeni niteliğin 
özelliklerini benimsemelerine ve bu temelde kendilerini geliştirmelerine bağlıdır. Bu durum yeni 
üretim tarzının genelleşmesine yani daha da gelişmesine götürür. GKO’nın dünya çapında 
eşitlenmesi, eski üretim tarzı içerisinde çıkan yeni üretim tarzının gelişmesi ve genelleşmesidir.  
 

Daha üstün bir tarihsel düzeye tekabül eden ve bu tarihsel düzeyden güç alan yeni sermaye 
biçimi, gelişiminin ilk dönemlerinde toplumsal üstünlüğünden kaynaklanan bir hegemonya elde 
eder ve bu hegemonya ona liderlik rolü verir. Ticari kapitalizm dönemini saymazsak eğer,  sanayii 
kapitalizmi döneminde bu özelliklere sahip iki devlet bu rolü oynayabilmiştir:  İngiltere ve ABD.  
 

Yeni üretim tarzının ilk dönemlerinde, bu üretim tarzının ortaya çıkmasında büyük rol 
oynayan ülke ya da ülkelerin sermaye grupları hiç kuşkusuz diğer ülkelerden farklı olarak bir artı-
kara sahip olurlar. Ama rekabet kapitalist üretim tarzının itici gücü ve temel eğilimi olduğu için 
zamanla aynı niteliğe sahip olan başka sermaye grupları kar hadlerini bu artı-kara yaklaştırma 
eğilimine sahip olurlar. Yani geriden gelen kapitalist gruplar kar oranlarını en ileride bulunan 
grupların kar oranları düzeyine getirdikleri içindir ki kar oranları eşitlenir. Bu madalyonun diğer 
tarafından bakıldığında üretici güçlerin gelişmesi ve kar oranlarının tedrici düşüşünden başka bir 
şey değildir. Kısacası genel kar oranı düşerken genel kar oranı dünya çapında eşitlenir. Bundan şu 
sonuç çıkar:  GKO’nın dünya çapında eşitlenmesi rekabeti daha da şiddetlendirir. Rekabetin 
şiddetlenmesi üretici güçlerin daha da gelişmesine ve onların baskısı temelinde yeni ideolojik ve 
politik eğilimlerin devreye girmesine neden olur. Eşitlenme eğiliminin baskısı milyonlarca 
yollardan üstyapıdaki eğilimleri baskısı altına alır ve onları üretici güçlerin gelişimleri ile uyumlu 
olacak bir şekilde harekete geçirir. Hiç kuşkusuz bu süreç yabancılaşma ile el ele giden bir süreçtir.  
 

Ama burada çok önemli bir sorun belirmektedir:  Nasıl oluyor da aynı niteliğe ve niceliğe 
sahip olan ama farklı üretkenlik düzeyine sahip olan sermaye katmanları belirli bir andan sonra 
birbirine düşman olabilecek bir biçimde bölünmektedirler?  
 

Kapitalist üretim anarşik bir yapıya sahip olduğu için sürekli bir şekilde rekabeti doğurmak 
zorundadır ve bu rekabet de azami kar hırsına yol açmak zorundadır. Azami kar hırsı da aynı kar 
oranlarını elde etme ile sonuçlanmaktadır.  
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Kapitalist üretim, sürekli farklı gelişme aşamalarına sahip olan sermaye katmanlarının 
varlığını öngördüğü için, rekabet de farklı gelişme aşamalarına sahip olan sermayelerin 
rekabetidir. Bu farklı katmanların varlığı farklı ideolojik ve politik yapıları harekete geçirir.  
 

Bu duruma yakından bakmak gerekir.  
 

Rekabet üretici güçlerin gelişiminin itici gücü olduğu için, bir kapitalist grubun ya da 
katmanın sisteme egemen olmasını dıştalar. Onun için büyük sermaye egemenliğini belirli bir 
tarihsel dönemde ancak hegemonya temelinde kurabilir ve bundan da bu toplumsal 
egemenliğinin göreceli olduğu anlaşılır.  
 

Ne zaman büyük sermaye, toplumsal egemenliğini dünya çapında kurmaya kalksa, onun 
toplumsal egemenliğinin bağrında, gelecekte bu egemenliği aşındıracak ve onu dünya çapında 
dengeleyecek yeni unsurla da üretici güçlerin düzeyine uygun olarak ortaya çıkar. Dünya 
toplumunun bu dengelenme ihtiyacı ve bu temelde de rekabet aracılığı ile ileriye sıçraması bir 
zorunluluktur. Bu dengelenme ihtiyacı, üstyapıdaki eğilimleri baskı altına alır ve onları bu 
dengelenme ihtiyacının özelliklerine uygun olarak tarih sahnesinin ilerisine çıkarır veya gerisine 
iter.  
 

Örneğin I. Dünya savaşı sırasında ve sonrasında yeni bir uluslararası düzen, burjuva 
demokrasisinin tarihsel genişlemesi ve gelişmesi temelinde kurulurken, neredeyse eşanlı olarak,  
uluslararası burjuva demokrasisinin (ki o zaman ki büyük sermayenin egemen politik biçimiydi) 
hemen yanında komünist ve faşist hareketler hızla gelişmeye ve kök salmaya başladılar. Birincisi 
(komünist) üretici güçlerin gelişiminin düzeyine ve ayak uyduramayarak yozlaşmaya ve bürokratik 
bir biçime dönüştü ve bundan dolayı daha sonraları sermayenin dünya çapında dengelenme 
sürecinde hegemonyayı faşist hareketlere kaptırdı.  
 

I. Dünya savaşı sonrasında sermayenin uluslararasılaşmasının daha da geliştiği sırada, 
evrensel ideolojik ve politik hareketler (burjuva demokrasisi,  komünizm,  faşizm) ön plana 
çıkmaya başladılar. Bunun nedeni dünya çapında büyüyen ve genişleyen kapitalist üretici güçlerin 
kendisine toplumsal biçim olarak bu biçimleri uygun bulmasıydı. Uluslararasılaşan üretici güçler, 
uluslararası karaktere sahip ideolojik ve politik hareketleri harekete geçiriyorlardı.  
 

Üretici güçlerin daha üst bir düzeye çıkması ve yeni ihtiyaçların belirmesi durumunda, bu 
yeni içerik eski biçimler ile bir çelişkiye düşmekte ve bu da eşitliğin bozulması temelinde ortaya 
çıkmaktadır.  
 

II. Dünya savaşı sonrasında, 1930’lu yıllarda burjuva demokrasisi ile faşist sistemler 
arasında oluşan denge (elbette bu denge göreceliydi) bozulduğu zaman ve burjuva demokrasisi 
üretici güçlerin düzeyine uygun olarak tekrar egemen hale gelmeye başladığı zaman, bu süreci 
koşullandıran şey,  üretici güçlerin düzeyindeki gelişme ve değişimdir. Üstyapıdaki altüst oluş, 
altyapıdaki ihtiyaçların ürünü olarak ortaya çıkmıştır.  
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Üretici güçlerin ihtiyacı ve eğilimi evrenselleşmedir. Bu evrenselleşmeye hizmet edecek ya 
da eden eğilimler bir tarihsel istikrara sahip olurlar. Bugüne kadar üretici güçlerin bu ihtiyacına 
cevap veren tek eğilim burjuva demokrasisi ve onun liberal ekonomik eğilimi olmuştur. Ortaya 
çıktığından günümüze kadar tek istikrarlı hareket burjuva demorasisi olmuştur.  
 
 

c) Genel Kar Oranlarının Dünya Çapında Eşitlenmesi ve Emperyalist 
Rekabet 

 
 

Teorik analizimizi yukarıda söylenenlere bir somut biçim kazandırarak geliştirmeye 
çalışalım. Çünkü şu ana kadar söylediklerimiz biraz soyut kalmakta ve onun için net olmaktan 
uzaktır. Daha önce aynı konu ile ilgili olarak yazdığım bir yazıdan biraz uzun bir alıntıyı buraya 
aktarmak istiyorum:   
 

« Genel kar oranlarının eşitlenmesine şimdi biraz daha yakından bakmaya çalışalım.  
Farklı üretim alanlarında bulunan eşit nicelikteki sermayeler farklı organik bileşimlere sahip 

olmalarına karşın niçin belli bir dönem sonunda eşit bir kar oranı elde ederler ve bu nasıl olur?  
Kapitalist üretim eşitsiz bir şekilde gelişir. Bunun anlamı,  kendi içerisinde çeşitli düzeylerde 

gelişim basamakları ya da dereceleri barındırmasıdır. Genellikle bu dereceler kendisini üç biçimde 
dışa vurur:  Ortalama bir gelişim derecesi ve bu ortalamanın biraz altında ve üstünde olan gelişme 
dereceleri. Böylece bu üç temel gelişme derecesi ve yine bunların şu ya da bu biçimde etkisi altında 
bulunan ya da ona bağlı olan onlarca ya da yüzlerce ara dereceler,  dünya ekonomisi içerisinde 
birbirine bağlanarak karmaşık bir bütün oluştururlar. Marx bu eşitsizliği önemle vurgulamıştır ve 
zaten sorun da farklı üretkenlik düzeyleri olan sermayeler arasındaki ilişkilerin oluşturmuş olduğu 
genel toplumsal ilişkilerdir. Örneğin Marx pamuk sanayiinde varolan çeşitli üretim kategorilerini 
şöyle belirtmiştir:  

 
“. . . örneğin pamuk üretimindeki genel üretim koşulları ve emeğin genel üretkenliği bu alandaki,  
pamuk üretimindeki ortalama üretim koşullarıdır ve ortalama üretkenliktir. Bu nedenledir ki,  
örneğin bir yarda pamuğun (değerini) belirleyen emek miktarı,  onun içerdiği emek miktarı yani 
imalatçısının ona harcadığı emek miktarı değildir;  tüm pamuk imalatçılarının Pazar için bir yarda 
pamuğu ürettiği ortalama emek miktarıdır. Bireysel kapitalistlerin,  örneğin pamuk üretimindeki 
kapitalistlerin üretim yaptığı belirli koşullar kaçınılmaz olarak üç kategoriye ayrılır. (abç) Bazıları 
ortalama koşullarda üretim yaparlar,  yani kendi üretim koşulları,  o alandaki genel üretim 
koşullarıyla çakışır. Ortalama koşullar,  onların fiili koşullarıdır. Onların emek üretkenliği ortalama 
düzeydedir. Onların metalarının bireysel değeri,  metaların genel değeriyle çakışır. Örneğin bir 
yarda pamuğu 2 şilinden--- ortalama değerinden--- satarlarsa,  o zaman ürettikleri yardanın in 
natura (ürün olarak-ç) temsil ettiği değerden satmış olurlar. Bir ikinci kategori,  ortalamadan daha 
iyi koşullarda üretir. Onların metalarının bireysel değeri,  genel değerin altındadır. Metalarını genel 
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değerden satarlarsa bireysel değerinin üzerinde satmış olurlar. Son olarak,  üçüncü bir kategori,  
ortalamanın altındaki üretim koşullarında üretim yaparlar. ” 92 
 

Tarihin eşitsiz gelişmesinin (ki hareketin genel yapısındaki eşitsizlikten kaynaklanır) neden 
olduğu farklı üretkenlik düzeyleri ve bundan kaynaklanan farklı biçimlerdeki değerler,  bir bütünün 
parçaları olarak ilişki içerisine girdikleri zaman,  aynı zamanda bütünün genel yapısı itibariyle de 
birbirleriyle oran ilişkisine de tabi olurlar. Farklı düzeylerdeki (niceliklerdeki) değerlerin bir bütün 
oluşturabilmeleri ancak hepsinin bir ortalamasının yaratılması sonucunda olabilir. Çünkü en ileri 
ile en geri bir bütün içerisinde ancak bir ortalama aracılığıyla birbirine bağlanabilirler. Örneğin eksi 
sonsuz ancak sıfır (0) aracılığıyla artı sonsuza bağlanabilir. Geçmiş zaman ancak şimdiki zaman 
aracılığıyla gelecek zamana bağlanabilir. Aynı şekilde sermaye de kendi eşitsiz yapısı içerisinde bir 
ortalama arar,  onun için bazı üretim alanlarında bulunan sermayeler ortalama bir bileşime 
sahiptirler yani bunların metalarının değerleri ile üretim-fiyatları birbiriyle aynıdır ya da neredeyse 
aynıdır. Bundan dolayı da bir tür ağırlık merkezi oluştururlar:  

 
“Bazı üretim kollarında kullanılan sermaye bizim,  ‘ortalama’ ya da ‘vasat’ diye 
tanımlayabileceğimiz bir bileşime sahiptir;  yani bunların bileşimi,  toplam toplumsal sermayenin 
ortalaması ile aynı,  ya da neredeyse aynıdır.  

Bu üretim alanlarında üretim-fiyatı,  üretilen metaın değerinin para olarak ifadesinin 
tamamen ya da neredeyse aynıdır. Matematik bir sınıra ulaşmanın eğer başka bir yolu olmasaydı,  
bu bir sınır olabilirdi. Rekabet,  toplumsal sermayeyi çeşitli üretim alanları arasında öylesine taksim 
eder ki,  her alandaki üretim-fiyatları,  ortalama bileşime sahip bu alanlardaki üretim-fiyatlarının 
modeline göre şekil alır,  yani bunlar= m + mk’,  (maliyet-fiyatı artı,  ortalama kar oranı ile maliyet-
fiyatının çarpımına eşit) olurlar. Ne var ki,  bu ortalama kar oranı,  kar ile artı-değerin de aynı 
olduğu,  ortalama bileşimli alanlarda,  yüzde olarak gösterilen kardan başka bir şey değildir. Şu 
halde,  bütün üretim alanlarındaki kar oranı aynıdır,  çünkü,  ortalama sermaye bileşimine sahip 
üretim alanlarındaki ortalamaya göre eşitlenmiştir. ”93 

 
Ortalama bileşene sahip sermaye adından da anlaşılacağı gibi iyi ve kötü üretim 

kategorileri arasında bulunmaktadır. Şayet ortalama değer en iyi ya da en kötü uçlardan birisi 
tarafından yapılırsa,  o zaman bütünün yapısında çok büyük bir değişme var demektir. O zaman 
bütünü oluşturan parçalar arasında bir kopma ve ayrılma,  bazılarının sistemden atılması bazı yeni 
unsurların da sisteme girmiş olması söz konusudur. Aslında bu genellikle ilerleme temelinde yani 
ileriye doğru olur. Ortalamayı oluşturan değerin yeni bir kapitalist üretim tarzı ya da biçimi ile 
ekseninin değişmesi,  ortalamanın üzerinde bulunan daha ileri düzeyde biçimlerin sisteme girmesi 
ve eski ortalamanın altında bulunan biçimlerin de tarihsel olarak tasfiye olmaları ya da sistemden 
atılmaları söz konusudur. Örneğin manüfaktür ve buharlı makine temelinde üretimde bulunan ve 
bir zamanlar ortalama üretkenlik düzeyini temsil eden sermayelerin,  modern makineler kullanan 
sermayeler tarafından tasfiye edilmeleri gibi. Demek ki kapitalizmde ortalama bileşenli sermaye 
değişken bir biçime sahiptir ve kapitalizmin tarihsel gelişmesine paralel olarak da biçimi değişikliğe 
uğramaktadır.  

                                                 
92 Marx, Artı-Değer Teorileri, Kitap-II, s.190 
93 Marx, Kapital-III, s. 156 
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Sermayenin toplam yapısı içerisinde hangi biçimin ortalamaya sahip olacağı ancak çeşitli 

üretim kategorilerinin pazara yapacağı baskıya ya da getireceği ürünün sayısal oranına bağlıdır:  
 
“Kategorilerden hangisinin ortalama değer üzerinde belirleyici etki yapacağı,  kategorilerin sayısal 
oranına ya da oransal büyüklüğüne bağlıdır. Sayısal olarak orta kategori,  ötekilere büyük ölçüde 
ağır basarsa,  (ortalama değeri) o belirleyecektir. Eğer bu grup sayıca zayıfsa ve ortalama 
koşulların altında çalışan grup sayıca güçlü ve başatsa,  o zaman bu alandaki ürünün genel 
değerini o grup belirler;  ama bu,  sonuncu grupta en kötü konumda olan bireysel kapitalistin 
belirleyici olduğu anlamına gelmez; hatta bu hiç olası değildir. ”94 
 

Şimdi bu yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilkeleri kapitalizmin belirli bir dönemine 
uygulamaya çalışalım. Böylece somut bir örnek üzerinde konuyu daha iyi kavrama olanağı 
bulacağız.  
 

Az yukarıda da belirttiğimiz gibi ortalama bileşenli sermayeler değişkendirler ve bunların 
biçimi çeşitli dönemlerde değişikliğe uğrarlar. Aslında kapitalizmin tarihsel gelişimi içerisinde her 
biçim içerisindeki katmanlar,  sırası gelince belirli dönemler ortalama bileşimli sermayenin rolünü 
oynarlar. Rekabet,  genel kar oranlarını eşitlerken mevcut üretim tarzını (yani bir biçim içerisindeki 
belirli bir katmanın yapısını) genelleştirir. Genel kar oranlarının eşitlendiği dönemlerde,  ortalama 
üretkenlik düzeyinin üzerinde bulunan ve en iyi üretken kategori,  toplumsal üretkenliğin gelişmesi 
ölçüsünde,  zamanla,  ortalama üretkenlik düzeyine düşer. Yani kendisinden daha iyi olan ve teknik 
temeli bununla birlikte de değişen sermayesinin değişmeyen sermayesine oranı daha küçük olan 
bir katman ya da üretim kategorisi tarafından aşılır. Bu da hiç kuşkusuz sermayenin birikiminin ve 
genişletilmiş yeniden üretiminin ve kapitalizmin tarihsel olarak derinlemesine ve genişlemesine 
gelişmesinin sonucudur.  

Ama ortalama bileşenli sermayelerin biçiminin değişmesi,  tarihte bazen çok karmaşık 
durumlara yol açabilir. Örneğin birinci dünya savaşına doğru giden süreçte,  genel kar oranları,  
Klasik tekelin orta katmanının kar oranına göre şekil alıyordu. Ondan daha iyi üretkenlik 
durumunda olan büyük katman ve ondan daha kötü üretkenlik düzeyine sahip olan küçük katman 
vardı. Genel kar oranı klasik tekelin orta katmanının karına göre şekil alırken (bu sermayenin 
metalarının değerleri ile üretim-fiyatı birbiriyle çakışır),  hiç kuşkusuz klasik tekelin büyük katmanı,  
kendi artı-değerinden daha fazla bir artı-değere yani artı-kara (ki bu artı-kar ortalamanın altında 
bir üretkenliğe sahip olan klasik tekelin küçük katmanının ürettiği ama gerçekleştiremediği artı-
değerin bir kısmıdır) da el koyuyordu. Ama ikinci dünya savaşına doğru,  genel kar oranları 
uluslararası çapta tekrar eşitlenme eğilimine  girerken,  uluslararası rekabet,  ortalama 
üretkenliğin eksenini,  klasik tekelin orta katmanından,  büyük katmanına kaydırdı. Böylece tekelci 
sermaye içerisinde kar oranları klasik tekelin büyük katmanının karına göre şekil almaya başladı. 
Bu durumda,  klasik tekelin orta katmanı,  ortalama üretkenliğin altındaki kötü kategori durumuna 
gelirken,  ortalama üretkenliğin üzerinde yeni bir teknik temelde ortaya çıkan Uluslararası tekelin 

                                                 
94 Marx, Artı-Değer Teorileri, s. 191 
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küçük katmanı en iyi üretim kategorisini oluşturuyordu. Kapitalizmin tarihsel gelişimi içerisinde 
sermayenin çeşitli biçimlerinin birbirlerine eklemlenme biçimlerini gözden kaçırmamak gerekir. »95 
 

GKO’nın eşitlenmesi daha öncede belirttiğimiz gibi, sermayenin belirli bir üretim tarzının 
gelişimi içerisinde belirli bir « an »ı oluşturur. Eşitlenme, GKO’nın tedrici düşüşü ile beraber 
ilerlediği için,  üretici güçler ile dünya pazarı arasındaki orantısızlığın arttığını da gösterir. Kar 
oranlarının düşmesinden dolayı (ki üretici güçlerin gelişmesinin ifadesidir) GKO’nın eşitlenmesi,  
rekabeti kamçılar ve politik rekabetin en gelişmiş biçimi olarak savaşlara neden olur. Emperyalist 
savaşın temelinde, kar oranlarının eşitlenmesi ve bunun neden olduğu emperyalist rekabet vardır. 
Emperyalist savaşın amacı, düşen kar oranını durdurmak ya da başkasının karlarını,  onların 
zararına kendi ekonomilerine aktarmaya çalışarak yani yeni nüfuz ve pazar alanları elde ederek, 
kar oranının düşüşüne dizginleyici etkide bulunmaktır.  

 
Burada bir noktanın altını özellikle çizmek gerekir. O da,  GKO’nın dünya çapında 

eşitlenmesinin, aynı sermaye niteliği içerisindeki yani sermayenin en büyük biçimi (emperyalist 
sermaye) içerisinde gerçekleştiğini unutmamak gerekir. Emperyalist sermayenin kendi 
içerisindeki farklı katmanları (ki farklı organik bileşimlere sahiptirler) arasındaki aynı nicelikteki 
sermayelerin kar oranlarının eşitlenmesidir. Emperyalist sermaye dünya toplumsal sermayesinin 
merkezinde yeraldığı  için ya da ağırlık merkezini olşturduğu için,  onun altındaki farklı nitelikteki 
sermayeler (işbirlikçi tekelci sermaye ve onun altında bulunan daha küçük ölçekli sermayeler) 
emperyalist sermayedeki değişimlere kendilerini adapte ederler ve emperyalist sermayenin 
yörüngesinde bulunurlar vede onlara bağımlıdırlar.  
 

Sermayenin bir biçiminin üretim tarzı giderek genelleşirken ve bu genelleşme eğilimi 
içerisinde GKO’nın eşitlenmesine neden olurken aynı zamanda tekrar yeni bir üretim tarzının da 
gelişmesine neden olur. Rekabet zaten üretici güçleri yeni üretim tarzı doğrultusunda geliştirir ve 
ona ön ayak olur. Böylece  rekabetin baskısıyla büyük sermayenin en üretken katmanı,  gerek 
sermayenin merkezileşmesi yoluyla gerekse de organik bileşimindeki avantaj sayesinde piyasa 
fiyatlarını kendi maliyet fiyatlarına yaklaştırması sayesinde ve dünya pazarına bu düşük fiyat 
düzeyinde meta sürerek talebi bu temelde kurarak yeni bir  piyasa değeri oluşturur. Bunun 
sonucunda onun hemen altında bulunan ortalama bileşenli sermaye artı-değerinin bir kısmını, 
onun hemen altında bulunan kötü üretkenliğe sahip olan sermayede artı-değerinin büyük bir 
kısmını realize edemezler. Böylece bu kategoriye sahip olan ekonomiler büyük bir ekonomik krize 
sürüklenirler ve sosyal patlamalara açık hale gelirler.  
 

Bu noktada çok önemli bir sorun belirmektedir:  Büyük sermayenin en büyük katmanı 
ekonomik rekabeti en uç sınırına kadar zorlarken,  kaçınılmaz olarak üstyapıda farklı politik 
demokrasileri (burjuva demokratik, sosyalist, faşist,  bürokratik, totaliter vs. ) ve onların tarihsel 
ve toplumsal kapasitelerini de bir rekabete zorlar. Üretici güçlerin bu yeni gelişme düzeyine ayak 
uyduramayan politik demokrasiler bu süreç sonunda genellikle yokolurlar. Bu noktaya yine 
döneceğiz ama önce Çarlık Rusya’sını Marx’ın teorisindeki yerine yerleştirelim ve bu mantık 

                                                 
95 K.Erdem, Enternasyonalizmin Bazı Teorik Sorunları Üzerine-I, Devrimci Bülten,s.40 
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silsilesi içerisinde ne ifade ettiğine bakalım. Bu bize Ekim Devrimi’nin tarihselliğinin doğru bir 
teorik çerçevesini verecektir.  
 

d) Genel Kar Oranlarının Dünya Çapında Rekabet Yolu ile 
Eşitlenmesi ve Çarlık Rusyası 

 
 

Çarlık Rusyası’nın, kendisini kapitalist dünya sistemindeki yeni gelişmelere yani tekelci 
sermayenin oluşum süreçlerine adapte etme girişimi,  daha önceki  bölümlerde belirttiğimiz gibi 
ciddi olarak ilk defa 1897 yılında yapılan mali ve ekonomik reformlar aracılığıyladır. Bu reform ile 
Rusya’nın işbirlikçi sermayesi yeni bir tarihsel döneme girmiştir ve tekelci sermaye ile arasındaki 
tarihsel farkın daha da açılmasını önlemiştir ama onun tarihsel düzeyine de çıkamamıştır. Rus 
büyük semayesi,  İngiliz,  Alman,  Fransız,  Amerikan ve Japon semayesi gibi bir sermaye niteliğine 
sahip değildi ve tarihin basamaklarında nitelik olarak hemen onun altında bulunuyordu.  
 

Marx’ın GKO’nın eşitlenmesi ile ilgili bölümde oluşturmuş olduğu tabloyu I. Dünya savaşı 
sırasındaki ekonomilere kabaca uygulayarak bu teoriyi daha da somutlaştırmaya çalışalım.  
 

Marx’ın kitabında ilgili bölümde vermiş olduğu tablonun aynısını ele alalım ve bu tablo 
üzerine çeşitli ülkeleri yerleştirelim. Başka bir deyişle tablodaki her sermaye grubunun belirli bir 
üretkenlik düzeyine tekabül eden ülke ya da ülke gruplarını temsil ettiğini düşünelim ve Marx’ın 
tablosunu şöyle yorumlayalım:  
 

Tablo-10:  Kar Oranlarının Ortalama Katmanın Kar Oranlarına Göre Eşitlenmesi 
 

Sermayeler Artı-
Değer 

Metaların 
Değeri 

Metaların 
Maliyet 
Fiyatı 

Metaların 
Fiyatı 

(GSMH) 

Kâr Oranı Fiyatın 
Değerden 
Sapması 

 

Ülkeler 

I. 60s+40d 
(Harcanan s 

51) 

40 131 91 113 % 22 -18 Çin, Hindistan,  
İran vs.  

II. 70s+30d 
(Harcanan s 

51) 
 

30 111 81 103 % 22 -8 Osmanlı 
İmparatorluğu,  

İspanya,  
Portekiz vs.  

III. 80s+20d 
(Harcanan s 

50) 

20 90 70 92 % 22 +2 Çarlık Rusyası,  
Avusturya-
Macaristan 

İmparatorluğu 
vs.  

IV. 85s+15d 15 70 55 77 % 22 + 7 Almanya,  
ABD,  İtalya,  

                                                 
 GSMH notunu ben ekledim. 
 Marx’ın teorisini somutlaştırmak ve anlaşılır kılmak için bu kolonu ben koydum. 
 Sermayeleri küçükten büyüğe doğru sıralamak için I ve III’ün yerini değiştirdim. 
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(harcanan s 
40) 

Fransa,  
Japonya 

V. 95s+5d 
(Harcanan s 

10) 

5 20 15 37 % 22 + 17 İngiltere 

96 
 
 

Bu tabloda,  kar oranlarının ortalama katmanın kar oranlarına göre şekillendiğine, I ve II’nin 
ortalamanın altında kalan bir üretkenliğe ve IV ve V’in de ortalamanın üstünde bir üretkenliğe 
sahip olduğuna dikkat ediniz. Bunun anlamı piyasa değerlerini bu katman belirlemektedir yani 
dünya  piyasasına sürülen meta kitlesinin büyük bir bölümünü bu katman üretektedir ve bu 
durumda  arz ve talep dengededir. Bu durumda piyasa fiyatları (üretim fiyatı) ortalama katmanın 
piyasa değerleri etrafında hareket ederler.  
 

GKO’nın,  ortalama bileşenli sermayenin kar oranları etrafında eşitlenmeye başlaması,  
giderek dünya piyasasında rekabetin şiddetlenmeye başladığının bir göstergesidir. Konunun ve 
tablonun daha iyi anlaşılması için Metaların Fiyatı kolonunun aynı zamanda bir ülkenin ya da 
ülkeler grubunun Gayri Safi Milli Hasılasını (GSMH) gösteren rakamlar olduğunu sürekli akılda 
tutmak gerekir. Bu noktada ortaya çıkan sonuç şudur: Kar oranları ortalama bileşenli sermayelerin 
kar oranlarına göre eşitlenirken, I. ve II. kategoride yeralan ülkelerin ekonomileri GSMH’larının % 
16 (I) ve % 7, 7’sini (II) kaybettikleri anlamına gelir. Bu rakamların somutta ne anlamlara geldiğinin 
anlaşılması için günümüzde bir örnek vermek istiyorum.  
 

Türkiye’de 2000 ve 2001 krizlerinde batan banka ve işletmelerin o zamanki Türkiye 
ekonomisinin kabaca % 10’una tekabül ettiğini belirtirsek ve bunun Türkiye’nin sosyal ve politik 
yaşamındaki etkilerini gözönüne getirirsek,  I. ve II. kategorideki ülkelerin karlarının %16 ve % 
7’sini kaybetmeleri bu ülkelerin derin bir sosyal huzursuzluğa sürüklenmeleri,  yoğun işsizlik,  
enflasyon,  devalüasyon ve ülke borç stokunun yükselmesi ve mali bağımlılığın artması anlamına 
geldiği açıktır.  
 

Yine bu durumda ortalama bileşenli bir sermayeye sahip olan ülkelerin durumları da pek 
parlak değildir. Her ne kadar üretmiş oldukları artı-değerlerin hepsini realize etmişlerse de bu 
onlar için son tarihsel sınırdır. Yani daha fazla büyümelerinin ve gelişmeleinin önü artık 
kapanmıştır. Eğer rekabet IV. ve V. gruptaki sermayeler tarafından daha da şiddetlendirilirse 
(genellikle olan budur),  I. ve II. gruptaki ülkelerin başlarına gelecek olanlar onların da başına 
gelecektir ki rekabetin daha da şiddetlenmesi buna neden olur.  
 

Teorik olarak GKO’nın eşitlenmesi,  emperyalist kampların oluşumunu tamamlar ve bu iki 
kamp arasındaki ekonomik ve politik mücadelenin daha da yoğunlaşmasına yolaçarak savaşa 
doğru evrilmesine neden olur. Savaş politik rekabetin en şiddetlenmiş biçimi olduğu için rekabeti 
en son sınırına kadar zorlar ve bu durumda en iyi üretkenliğe sahip olan ülke ya da ülkeler giderek 
dünya ekonomisine ve siyasetine ağırlığını koymaya başlarlar.  

                                                 
96 Marx, Kapital cilt-III 
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I. Dünya savaşının öngününde Rusya o zamanki uluslararası sistem içerisinde varolabilen 

en üst tarihsel düzeye ulaşmıştı (bugün de Türkiye aynı durumdadır) ve kendisini İngiltere, Fransa,  
Almanya, İtalya,  ABD ve Japonya düzeyine yükseltebilmesinin bütün yolları gerek uluslararası 
sistemin yapısı gerekse de Çarlığın mevcut politik yapısı itibariyle kapanmıştı. Savaş Rusya’nın bu 
durumunu çok kısa bir zaman sonra açığa çıkardı.  
 

Savaşın uzaması ve ihtiyaçları giderek Rus toplumunun üretkenlik yapısını aşan ve onun 
düzeyi ile uyuşmayan vede onun bütün orantılarını bozan bir düzeye çıkmaya başladı. Savaş 
teknolojik yoğunluklu ağır sanayiyi ve onun üretimi olan malları önplana çıkardı ve Rusya gibi bu 
noktada zayıf ve geri ülkeleri giderek daha da bağımlı hale getirdi. Gerekli olan savaş 
malzemelerinin tedariki ve bunun için altın ve döviz cinsinden sermaye gereksinimi borçlanma 
ihtiyacını ve bu temelde mali bağımlılığın daha da gelişmesine yolaçtı. Öyle ki Çarlık Hükümeti 
yıkıldıktan sonra yerine geçen Geçici Hükümet devletin gereksinimi için gerekli olan borç parayı 
İngiliz ve Fransızlardan savaşa devam etme kararı temelinde ele alabildi.  
 

O zaman rekabetin daha da şiddetlenmesini yani IV. ve V. gruptaki sermayelerin giderek 
dünya pazarında piyasa değerlerini belirlemeye başladıklarını ve üretim fiyatlarının da bunun 
etrafında oluşmaya başladığını varsayalım. Zaten I. Dünya savaşı bu süreci hızlandırmıştır.  
 
 

e) Genel Kar Oranlarının Dünya Çapında En Büyük Sermaye 
Katmanının Kar Oranlarına Göre Eşitlenme Eğilimi ve Ekim 
Devrimi 

 
 

Marx’ın yukarıdaki tablosunu,  IV. ve V. gruptaki sermayelerin piyasa değerlerini belirlediği 
şeklinde tekrar kuralım. Bu iki sermaye  grubunun ortalamasının piyasa değerlerini belirlediğini 
varsayalım. Zaten kar oranlarının eşitlenmesini kaçınılmaz olarak bu durum izler ve bu bir 
zorunluluktur. Bu durumda bu iki sermayenin ortalaması şöyle olur:  
 

[(85s + 95s ) + (15d + 5d)]/2 
(180s/2 + 20d)/2= 90s + 10d 

Sömürünün % 100 olduğunu varsayarsak o zaman kar oranı:  
90s + 10d + 10a= (90s + 10d)/10a = % 10 

 
Bütün sermayelerin maliyet fiyatlarına % 10’luk bir değer eklediğimiz zaman her 

sermayenin üretmiş oldukları metaların üretim fiyatları aşağıdaki gibi olur:  
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Tablo-11:  Kar Oranlarının En Büyük Sermayenin Kar Oranına Göre Eşitlenmesi 
 

Sermayeler Artı-
Değer 

Metaların 
Değeri 

Metaların 
Maliyet 
Fiyatı 

Metaların 
Fiyatı 

(GSMH) 

Kâr Oranı Fiyatın 
Değerden 
Sapması 

 
Ülkeler 

I. 60s+40d 
(Harcanan s 

51) 

40 131 91 101 % 10 -30 Çin, Hindistan,  
İran vs.  

II. 70s+30d 
(Harcanan s 

51) 

30 111 81 91 % 10 -20 Osmanlı 
İmparatorluğu,  

İspanya,  
Portekiz vs.  

III. 80s+20d 
(Harcanan s 

50) 

20 90 70 80 % 10 -10 Çarlık Rusyası,  
Avusturya-
Macaristan 

İmparatorluğu 
vs.  

IV. 85s+15d 
(Harcanan s 

40) 

15 70 55 65 % 10 -5 Almanya,  
ABD,  İtalya,  

Fransa,  
Japonya 

V. 95s+5d 
(Harc. s 10) 

5 20 15 25 % 10 + 5 İngiltere 

 
 

Bu tablonun anlamı nedir?  
 

Bu tabloya göre I. ve II. gruptaki ülkeler tamamen bağımlı ve sömürge statüsüne 
düşmüşlerdir ve toplumun ekonomik yaşamının örgütlenmesi emperyalist ülkelerin ekonomik 
desteği olmaksızın mümkün değildir. III. gruptaki ülkeler,  emperyalistlere güçlü bir mali 
bağımlılığa sahiptirler ve ülke ekonomisinin ayakta tutulması emperyalistlerden sağlanacak mali 
yardımlara ve sermaye ithaline bağlıdır. IV. gruptaki ülkeler ekonomilerinin genişletilmiş ölçekte 
yeniden üretimini az çok yapabilmektedirler ama ürettikleri artı-değerlerin bir kısmını da tam 
olarak gerçekleştiremezler. Bu ülke ekonomisinde bir huzursuzluğa neden olur. Eğer bu ülkeler 
Almanya gibi savaşı kaybetmişlerse,  ağır savaş tazminatları ve pazarların kaybedilmesinden dolayı 
ağır bir ekonomik kriz içerisine sürüklenirler. Son gruptaki sermayeler ise dünya piyasasındaki 
avantajlı konumunu devam ettirirler ve bu durum onlara dünya siyasetinde önemli bir liderlik rolü 
verir.  
 

Ama burada çok önemli br sorun vardır:  GKO dünya çapında rekabet yolu ile en iyi 
üretkenliğe sahip sermayeler temelinde eşitlenirken, bazı sermayelerin gerçekleşmeyen artı-
değerlerinin bir kısmı daha iyi üretkenliğe sahip olan sermayelere akardı. Ama yukarıdaki tabloda 
böyle bir şey söz konusu değil. IV. grubun -5’nin V. grubun + 5’ini oluşturduğunu varsayarsak,  I, II 
ve III. grupların gerçekleşmeyen artı-değerlerinin toplamı 60’dır ya da -60’dır. Peki bu 
gerçekleşmeyen artı-değerler nereye gitmiştir?  

 
Gerçekleşmeyen bu -60 artı-değerin dağılımının teorik olarakşöyle olması gerekir:  



 123 

 
1-İflas eden sermayeler;  
2-Savaş harcamaları gibi üretken olmayan sektörlere giden ve israf olan sermaye;  
3-Fiktif sermayeye dönüşen bölüm yani toplumun gelecek yıllarda gelirinden ödenecek kısım.  
 

Bunlar sermayenin gelecek devir hareketinin (yani üretim tarzının) sonucunda ortaya 
çıkacak olan artı-değerlerden karşılanacağı için mevcut devir hareketinin dışında kalırlar ve onun 
için tabloda görünmezler.  
 

Gerçekleşmeyen artı-değerlerin anlamını kısaca şöyle özetleyebiliriz:  
 
a- Yüksek cari açıklar ve ödemeler dengesinin bozulması sonucunda altın ve dövize olan talebin 
artması. Bu ülkeler gerekli olan ödeme araçları için IV. ve V. gruptaki ülkelerin kapısını çalarlar.  
b- Ticaret dengesinin bozulması ve ülke ekonomisi için gerekli sermayeye gereksinim ve bu 
gereksinimin IV. ve V. gruptaki ülkelerden ithal edilmesi zorunluluğu,  bu ülkeler için gerekli mali 
ve ekonomik düzenlemelerin yapılmasını zorunlu hale getirir,  ki bu düzenlemeler genellikle 
bağımlılık ilişkilerini doğurur.  
c-Bu temelde işbirlikçi politik hareketler ortaya çıkar ve bu ortaklığın sözcülüğüne soyunurlar.  
 

Tabloya bakıldığı zaman Çarlık Rusyası’nın bulunduğu III. kategorideki ülkelerin 
ekonomilerinin % 11’lik bir bölümünün yıkıma sürüklendiği görülmektedir. Bu durumda ülkenin 
genişletilmiş ölçekte yeniden üretimi,  toplumun bir bütün olarak ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz 
kalmış ve ülke bu sermaye açığını ithal etme yoluyla çözme seçeneği ile karşı karşıya kalmıştır. 
Savaş sırasında bu gerekli sermaye ithalini Rusya ancak İngiliz-Fransız emperyalist blokundan 
yapabilirdi. Bu blokun,  gerekli olan sermaye aktarımını çok doğal olarak savaşın sürdürülmesine 
ve gereklerine bağlamaları vede bunun daha fazla insan gücünün savaş alanına sürülmesi 
anlamına geldiği için toplumun üretici güçleri müthiş bir şekilde baskı altına alınmıştı ve bu baskı 
belirli bir andan sonra dayanılmaz hale geldi.  
 

Savaş alanına sürülen insan gücü ve yine savaşa ayrılan toplumsal sermaye,  ülke 
ekonomisinin sanayii ve tarım gibi önemli sektörlerinden çekilip alınıyordu ve bu insan ve sermaye 
kıtlığı, belirli bir andan sonra halkın ihtiyaçlarının düzeyini karşılayamaz hale geldi ve Çarlığın ağır 
baskıcı politik yapısı da kitlelerin huzursuzluğunu ve öfkesini daha da geliştirdi.  
 

Halbuki savaşın hemen öngününde Çarlık Rusya’sının ekonomik göstergeleri olumlu 
görünüyordu ve bu çalışmanın başında kısaca bu duruma değinmiştik.  
 

Ekim Devrimi, emperyalist dünya ekonomisindeki rekabetin, Rusya’nın üretici güçlerini 
baskı altına almasına ve düzeyini daha da düşürmesine karşı vermiş olduğu tarihsel tepkinin bir 
ifadesinden başka bir şey değildir. Rusya’nın üretici güçleri belirli bir tarihsel düzeyin altına 
inemeyeceği için,  kendi tarihsel düzeyine uygun bir politik biçimi bulması gerekiyordu. Ama bu 
politik biçime uluslararası alanda tarihsel bir yer açmak için DÜNYA GÜÇ DENGESİNİ KÖKÜNDEN 
SARSACAK BİR İDEOLOJİK VE SİYASAL HAREKETE İHTİYAÇ VARDI. İşte komünist hareket Rus 
toplumuna ihtiyaç duyduğu bu aracı verdi. Ancak komünist hareket gibi evrensel bir akım 
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emperyalistlerin politik düzeyini dünya ölçeğinde sarsabilir ve gerekli olan tarihsel alanı açabilirdi. 
Daha sonraları faşizm de evrensel bir eğilim haline geldiği zaman aynı rolü oynadı. İşte Çarlık 
Rusya’sının en büyük tarihsel açmazı da buydu. Evrensel değil yerel bir  tarihsel eğilime sahipti ve 
bu yerellik burjuva demokrasisi gibi evrensel bir eğilimin baskısı altında kalmıştı.  
 

Toplumun ihtiyaç duyduğu bir anda Bolşeviklerin ona verdiği bu araç ya da kaldıraç,  
Bolşeviklerin güçlenmelerinin ve iktidara gelmelerinin de nedenini oluşturdu. O halde Ekim 
Devrimi,  üretici güçlerin sosyalizm için olgunlaşmış olmasının değil,  bizzat kapitalizmin iç hareket 
mekanizmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.  

 
f) Yeni Uluslararası Düzen (Denge) ve Bolşevik İktidar 

 
Komünistleri Rusya’da iktidara getiren aynı neden yani üretici güçlerin düzeyine uygun 

olarak gerekli olan tarihsel alanın açılması zorunluluğu yine aynı şekilde iktidarın komünistlerin 
elleri arasından kayıp gitmesine neden oldu. Çünkü komünist iktidar kendisini üretici güçlerin 
düzeyine ve ihtiyaçlarına tamamen uydurabilmede yetersiz kaldı ve bu yetersizlik toplumun 
tarihsel doğasına aykırı müdahalelere yolaçtı. Bunun sonucunda üretici güçler,  kendisine olayların 
karmaşıklığı içerisinde yeni eğilimler aramaya başladı ve çok kısa bir zaman sonra bunu buldu da.  
 

Bu daha önce de belirttiğimiz gibi Lenin’in hataları ile başlayan ve Stalin kliği etrafında asıl 
temsilcilerini bulan ve ilk başlarda yarı-proleter bir karaktere sahip olan ama iç ve dış ekonomik 
ve politik eğilimlerin baskıları ile küçük-burjuva dünya görüşüne evrilen bir bürokratik eğilimdi. Bu 
eğilimin hiç kuşkusuz babası Lenin’di ama onun asıl ebesi Stalin oldu.  
 

Konunun daha iyi anlaşılması için bazı genel soyutlamalar yapmak gerekmektedir.  
 

GKO’nın dünya çapında eşitlenmesi, bir emperyalist dünya savaşına neden olmuş ve bu 
savaş da rekabeti son sınırına kadar zorladığı için,  en iyi üretkenliğe sahip ülkelerin ya da 
sermayelerin dünya ekonomisi içerisinde giderek piyasa değerlerini belirlediği bir duruma yol 
açmıştır. İşte burada bütün mesele bu yeni piyasa değerlerinin ne anlama geldiğini kavramaktır. 
Bizce,  en iyi üretkenliğe sahip emperyalist sermayenin piyasa değerlerini belirlemesinden şunları 
anlamak gerekir:  
 
a- Çok yoğun teknolojik ürünlerin tasarlanıp ve üretimine başlanması. Öyle ki bazı sermaye 
grupları bu ürünleri geliştiremezler dahi. IV. ve V. grubun piyasa değerlerini belirlemesi demek 
aynı zamanda diğer sermaye gruplarının onların bazı ürünlerini üretememesi demektir. Çünkü bu 
sonuncuların bu ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi için gerekli olan tarihsel sermaye birikimleri 
zayıftır ve onun için bu ürünlerin düzeyine çıkmada yetersiz kalırlar. Bu fark savaş alanında 
cephelerin kaybedilmesine,  nüfuz alanlarının zayıflamasına ve nihayetinde ekonominin 
gereksinimi olan pazarların kaybedilmesi ile sonuçlanır. Bu durum IV. ve V. gruba göre geri olan 
ülke ve sermaye gruplarının toplumsal krizini arttırır ve onları IV. ve V. gruba daha bağımlı hale 
getirir.  
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Direkt savaşların olmadığı ama nüfuz mücadelesinin dolaylı bir şekilde yaşandığı 
durumlarda da sonuç aslında yine aynı olur ama başka bir biçimde. Dolaylı bir nüfuz mücadelesinin 
sürdüğü durumlarda,  IV. ve V. gruların temsil ettiği toplumlar ile diğer sermaye gruplarının (I, II 
ve III) temsil ettiği toplumlar arasındaki gelişmişlik farkı oluşur ve bu fark giderek pazar alanlarının 
ve nüfuz alanlarının zayıflamasına yolaçarak toplumun zamanla bir sosyal krize sürüklenmesine 
neden olur ve köklü politik değişikliklere yolaçar. Sovyetler Birliği’nin çökmesi gibi.  
 
b-Yoğun teknolojik ürünler, aynı zamanda ekonominin dinamik yapısının korunmasına da yardımcı 
olur ve işsizlikten kaynaklanan huzursuzluğu zayıflatır. Çünkü bu tür ürünlerin piyasası genelde 
dünya piyasası olduğu için ihracatın artmasına ve değerli döviz ve madenlerin ülkeye yoğun bir 
biçimde akmasına neden olur. Bu ürünler örneğin I. dünya savaşı sırasında,  uçak,  denizaltı, 
muhabere sistemleri, motorlu ve mekanize araçlar vs. dir. İkinci dünya savaşı sırasında yoğun 
teknolojik içerikli savaş araçları ile birlikte Atom bombası gibi silahlardı. İkinci Dünya savaşından 
sonra, uydu sistemleri ve nükleer teknolojiydi. Yine günümüzde ABD’nin geliştirmekte olduğu 
Anti-Balistik Füze Kalkanı (ABFK) projesi de bu türdendir.  
 
c-Yoğun teknolojik ürünlerin neden olduğu ihracat,  ülkeye değerli döviz ve madenlerin girişine 
neden olduğu için, içeride mali piyasalarda bir rahatlamaya ve faizlerin düşmesine neden olarak,  
ekonominin diğer sektörlerinin rahatlamasına ve maliyetlerinin düşmesine yardımcı olarak 
rekabetçi yapılarının gelişmesine neden olur. Bu durum istihdamın gelişmesine neden olarak, 
işsizler ordusunun göreceli zayıflamasına neden olarak, içeride çelişkilerin zayıflamasına yolaçar.  
 
d-Yoğun teknolojik ürünlerin üretimi ve bunun neden olduğu yan üretim kollarının gelişmesi ve 
mali piyasalara olumlu etkisi,  sermaye birikiminin boyutlarını geliştirir ve borç verilen para 
sermayenin miktarını çoğaltır. Bu durum dışarıya açılan kredi miktarının genişlemesine neden 
olarak mali bağımlılığın gelişmesini arttırır. IV. ve V. grubun dışındaki sermaye grupları,  gerekli 
sermaye açıklarını, birincilerden kredi yolu ile tedarik ederek kapatmaya çalışırlar. Çünkü dünya 
sermaye stokları bunların ellerindedir.  
 

İşte ancak tam da bu ekonomik temel üzerinde Ekim Devrimi’nin sorunları anlaşılabilir.  
 

Yukarıdaki tabloda,  IV. ve V. sermaye gruplarının piyasa değerlerini belirlediği bir dünya 
ekonomisinde,  Rusya’nın da içinde bulunduğu III. gruptaki sermayelerin sermaye açığının -10 
olduğunu görmekteyiz. Rusya bu -10’u ancak IV. ve V. gruptaki ülkelerden yani İngiltere-
Fransa’dan (daha sonra bunlara ABD de eklendi) elde edebilirdi. Almanya, Japonya ve İtalya’nın 
kendileri zaten derin bir ekonomik kriz ile karşı karşıyaydılar.  
 

Dünya savaşı Rusya’nın bütün ekonomik ve politik orantılarını bozdu ve onu yüksek 
teknolojik ürünlere (özellikle de savaş teknolojisi) daha bağımlı hale getirdi. Bu ürünlerin ezici 
kısmını kendisi üretmediği için, onları ithal etmek zorunda kaldı. Bu ürünlerin ithalatı Rusya’nın 
altın rezervlerini erittiği gibi,  vergilerin ve devalüasyonların artmasına vede borçlanmanın 
gelişmesine nede oldu. Belirli bir andan sonra Çarlık Rusya’sı geri dönüşü olmayan bir yola girdi:  
Emperyalistlerden uzak dursa ülke ekonomisi için gerekli olan borç parayı elde edemeyecek ve 
ülke ekonomisi yıkıma sürüklenecek, bu durumda halk ayaklanması kaçınılmaz hale gelecek;  
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emperyalistler ile birlikte hareket etmeye devam ederse, savaş alanına sürekli asker sürmeye 
devam edecek ve huzursuzluk aynı şekilde gelişecek. Sonuçta bu ikincisi oldu ve Çarlık 1917’nin 
başında yıkıldı. Ama işin ilginç tarafı,  Çarlığı yıkan neden iktidara gelen Geçici Hükümeti de yıktı. 
Ama daha da ilginci aynı nedenin Bolşevik iktidarı yıkmasıdır.  
 

Bu nokta anlaşılmadan Ekim Devrimi’nin tarihsel doğası, III. Enternasyonal’in yapısı,  
« Savaş Komünizmi »,  1920’li yılların sonlarındaki « Kollektifleştirme » politikası ve uluslararası 
faşist hareketin daha sonraki yıllarda yükselmesi ve burjuva demokrasisini belirli bir süre 
dengelemesi anlaşılmaz. Çünkü saydığımız bu son olaylar komünist hareketin tarihsel boşluğunun 
neden olduğu olaylardır.  
 

Rusya’da politik iktidarın farklı sınıf ve katmanların eline geçmesi,  Rus ekonomisinin temel 
sorununu değiştirmiyordu: Rus ekonomisinin genişletilmiş ölçekte yeniden üretimi için, 
emperyalist ülkelerden Rusya’ya düzenli olarak belirli bir sermaye miktarının akması gerekiyordu. 
Bu sorun Rusya’daki bütün sınıfların (proletarya da dahil)  ortak temel sorunuydu ve bu sorundan 
kaçış tarihsel açıdan mümkün değildi.  
 

Rusya’da iktidarın gerek Çarlığın gerekse de Geçici Hükümet’in ellerinden kayıp gitmesine 
neden olan durum, bu hükümetlerin emperyalistlere fazla bağımlı olmasından kaynaklanıyordu. 
Zaten Bolşeviklerin toplumsal ölçekte güçlenmelerinde savaş karşıtı politikalarının büyük payı 
vardı. Ama Bolşevikler,  Çarlığın ve Geçici Hükümetin aşırı bağımlılıklarına başka bir aşırılıkla 
karşılık verdiler:  Rus ekonomisini emperyalist dünya ekonomisinden tamamen tecrit etmeye 
başladılar.  
 

Bolşeviklerin katı « anti-emperyalist » politikaları giderek Rusya’nın kendisini gereli 
sermaye stoklarından tecrit etme politikasına dönüştü. Bolşevikler sorunun özünü 
kavramamışlardı ve çok kısa bir zaman sonra Rusya sermaye sıkıntısından dolayı felç olunca,  sorun 
yakıcı ve sert bir şekilde kendisini dayattı ve daha önceki bölümlerde belirttiğimiz olaylar meydana 
geldi.  

 
İşte bu noktada bütün sorun, bir sosyalist devrim anında komünist politik iktidarın,  

emperyalist sermaye karşısında tutumu sorununa gelip dayanmaktadır.  
 

Bolşevikler bu noktada « Sol Komünist » bir tutum takındılar. III. Enternasyonal’de Lenin 
başka ülkelerin komünist hareketlerini muhalefetteyken yapmış oldukları « solculuk »tan dolayı 
eleştiriyordu. Bu « Solculuğun » tehlikelerini ve komünist hareketin gelişimini nasıl baltaladığını 
ve kötürüm ettiğini onlara anlatıyordu. Ama işin ilginç tarafı aynı solculuk hastalığına iktidarda 
Bolşevikler başka bir sorun etrafında yakalanmışlardı.  
 

Lenin III. Enternasyonal’de muhalefetteki komünist örgüt ve partilere daha esnek taktikler 
geliştirmeleri için çağrıda bulunuyordu. Legal ve illegal mücadelenin birleştirilmesi,  
parlamentodan yararlanılması, sendikalarda ve demokratik kitle örgütlerinde çalışılmasının önemi 
üzerinde duruyordu. Bu durumu da genellikle şöyle açıklıyordu: Belirli bir süre düşman ile 
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cepheden savaşmadan, yan yolları kullanarak zaman kazanmaya çalışmak ve tayin edici mücadele 
için güç biriktirmeye çalışmak.  
 

İşin ilginç tarafı diğer ülkelerin komünistlerine bunu öğütleyen Lenin, Sovyet Rusya’nın 
emperyalistler karşısındaki tutumunda bunu uygulamıyordu. Halbu ki emperyalist sistem 
karşısında bu tür bir esneklik, yan yollara sapma ve dolambaçlı yollar kullanma politikası,  en çok 
dünya sosyalist devrimi perspektifi temelinde hareket eden Bolşeviklere gerekliydi.  
 

Bolşevikler, dünya çapında, burjuvazi ile proletarya arasındaki ekonomik ve politk güç 
dengesini hesaba katmadan, daha dünya burjuvazisi dünya çapında egemen bir ekonomik ve 
politik güçken,  dünya sosyalist devrimi için daha koşullar tam olgunlaşmamışken,  dünya 
burjuvazisine cepheden saldırma hatasına düştü.  
 

Bolşeviklerin cepheden saldırı stratejisinin en önemli ayaklarını, sermayenin varlık 
temellerine yöneltmiş oldukları kamulaştırmalar,  yabancı borçların iptali ve dış ticaret tekelinin 
oluşturulması olan önlemler oluşturuyordu. Bu tür önlemler,  emperyalist dünya ekonomisinin ve 
kapitalizmin tarihsel çerçevesinin yanlış analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan vede idealist bir 
felsefeden beslenen bir politikanın sonucuydular. Çok kısa bir zaman sonra bu idealist politikanın 
sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Rus ekonomisini sermaye ihraçları yoluyla besleyen emperyalist 
sermayenin kesilmesi sonucunda ülke ekonomisi anında felç oldu ve sermaye sıkıntısı ülke 
ekonomisinin temel sorunu olarak başgösterdi. Sermaye birikimi sorunu ve bu sorunun uygulamış 
olduğu tarihsel baskı,  denebilir ki,  Sovyet Rusya yıkılana kadar,  Sovyet yöneticilerinin peşini hiç 
bırakmadı.  
 

Ekim devrimi ile emperyalist ülkelerdeki devrimler arasındaki zaman dilimi uzamaya 
başladığı andan itibaren, Sovyet Rusya’nın acil sermaye geksiniminden doğan sorunları da ağırlaştı 
ve Bolşevik Parti’yi bürokratik ve aşırı müdahaleci vede aceleci bir eğilime sürükledi.  
 

Bolşeviklerin emperyalist sermayeye zamansız cepheden saldırı politikasının çok önemli iki 
olumsuz sonucu oldu:  

 
1-Cepheden saldrı emperyalistlerin kendi aralarındaki çelişkilerinin belirli bir süre yumuşamasına 
ve geri plana itilmesine neden oldu. Bu politikanın en önemli sonucu,  sosyal demokrasinin 
tarafsızlığının ortadan kaldırılarak,  emperyalist burjuvazinin yedeğine girmesidir. Halbu ki sosyal 
demokrasinin tarafsızlığı,  Uluslararası Komünist Hareket (UKH) açısından,  emperyalistlerin 
saflarının bölünmesi bağlamında hayati önemdeydi. Kaldı ki, Bolşevik iktidar,  belirli bir süre 
bağımsızlığını ve niteliğini,  emperyalistler arasında manevra yaparak sağlayabilirdi ve bu temelde 
zaman kazanabilirdi. Sosyal demokrasinin cepheden saldırı politikası sonucunda,  tarafsızlıktan 
emperyalistlerin müttefiki durumuna itilmeleri,  Bolşevik politikanın yanlışlığının Enternasyonal 
alanda en önemli birinci sonucudur. Bu sonuç,  emperyalistlerin bütün burjuvaziyi « komünist » 
tehdit karşısında başarılı bir şekilde birleştirmesi sonucunu doğurmuştur ancak emperyalistlerin 
bu politikasının temellerini hazırlayan da Bolşeviklerin yanlış politikaları olmuştur.  

Onun için Tony Cliff,  sosyal demokrasinin ihanetinden bahsederken ve suçu tek onlara 
yıkarken hatalıdır. Sosyal demokrasinin ihaneti « Bolşevik hata »nın üzerinden yükseldi.  



 128 

 
2-Cepheden saldırı politikasının ikinci olumsuz sonucu ise,  birici hatanın kaçınılmaz sonucudur. 
Bolşeviklerin hatalarının sonucunda emperyalistler Rusya’yı ekonomik ve politik olarak dünyadan 
tecrit ederlerken,  Bolşevikler belirli bir zaman sonra,  müttefikleri ile karşı karşıya gelmeye 
başladılar ve müttefiklerini kaybettiler. Bolşeviklerin kendi müttefikleri olan Sol Sosyalist 
Devrimciler (SSD) ile karşı karşıya gelmeleri ve korkunç bir içsavaşa sürüklenmeleri (ki bunun adına 
« Savaş Komünizmi » adını verdiler),  dış ekonomik ve politik tecritin kaçınılmaz sonucuydu.  
 

İşte tam da bu noktada,  içte ve dışta rejim baskı altına alındığı bir sırada ve Bolşevik Parti 
komünist kimliğini büyük bir oranda kaybettiği sırada,  Bolşevikler III. Enternasyonal’in kuruluşuna 
hız verdiler. Rus ekonomisinin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve rejimin güvenliğinin garanti altına 
alınması sorunu ön plana çıktıkça,  Bolşeviklerin « zorlama » politikaları da paralelinde gelişiyordu 
ve bürokratik araç ve metodlar ile destekleniyordu.  
 

III. Enternasyonal kurulduğu zaman, bu Enternasyonal’in temelini ve omurgasını oluşturan 
Bolşevik Parti,  bürokratik ve revizyonist bir parti durumuna düşmüştü. Yani III. Enternasyonal 
kuruluşundan beri revizyonist bir karaktere sahipti ve daha sonraki yıllarda bu oportünist-
revizyonist eğilim daha da gelişti ve kurumsallaştı.  
 

Burada yeni bir durum ile karşı karşıyayız. Ekim Devrimi’nden sonra vede özellikle III. 
Enternasyonal’in kuruluşundan sonra,  Avrupa ve dünya komünist hareketi içerisinde yeni bir 
revizyonist eğilim gelişti ve güçlendi. Bu yeni revizyonizm,  Lenin ve Bolşevik Parti’nin hatalarının 
teorize edilmesi ile karakterize olup,  Ekim Devrimi öncesi II. Enternasyonal’in revizyonizminden 
farklıdır. Bu revizyonizm,  özellikle Sovyetle Birliği ve III. Enternasyonal aracılığı ile dünyaya ihraç 
edilmeye çalışılmıştır ve bugün de komünist ve işçi hareketi içerisinde derin köklere sahiptir.  
 

Bolşevik Parti ve III. Enternasyonal aracılığı ile diğer ülkelerin komünist hareketleri içerisine 
nüfuz eden bu revizyonist ve bürokratik anlayış,  diğer ülkelerin komünist hareketlerinin (belki 
kendi hallerine bırakılsalardı daha olumlu bir gelişime sahip olacaklardı) doğal gelişim seyirlerini 
baltalamış ve onların sosyal gelişimlerini, Rus ekonomisinin baskısının ihtiyaçları temelinde aceleci 
bir şekilde dar ve oportünist bir tarihsel temel üzerine oturtarak,  gelecekte burjuvazi karşısında 
alınan yenilgilerin temel nedenini oluşturmuştur. Özellikle Alman devriminin yenilgisinde III. 
Enternasyonal’in hataları stratejik bir yere sahiptir.  
 

 

8- « Savaş Komünizmi »,  III. Enternasyonal’in Revizyonist 
Kuruluşu ve Avrupa ve Dünya Sosyalist Devriminin Yenilgisi (II) 
 
 

III. Enternasyonal’in bu durumuna ortaya koyduğumuz teorik çerçeve ve temel üzerinde 
kısaca bakmaya çalışalım.  
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Bolşeviklerin Enternasyonalist faaliyetlerinin ne kadarının onların uluslararası yoldaşlık 
duygularının sonucu olduğu ve ne kadarının Rusya'nın iç ekonomik yıkımının harekete geçirdiği 
bir duygunun ve mantığın ürünü olduğu tartışmalıdır. Hiç kuşkusuz her ikisinin de payı vardır ama 
hangisinin daha baskın olduğunu tespit etmek güç olmakla birlikte, ikincisinin daha fazla belirgin 
hale geldiğini ileri sürmek mümkündür.  
 

Ukrayna nasıl Rusya için bir tahıl deposu olarak görülüyorduysa ve o tahılı "sosyalist 
devrim" aracılığı ile ele geçirmek nasıl bir strateji haline geldiyse;  Batı Avrupa da aslında bir tür 
"sermaye deposu" olarak görülüyordu ve kırıp geçirilen Rus ekonomisinin toparlanması için de 
"Avrupa sosyalist devrimi" zorunlu görülüyordu. Buradaki sorun,  diğer ülkelerdeki sosyalist 
devrimlerin,  Rus ekonomisindeki ve toplumundaki huzursuzluğun ve yıkımın ritmine 
bağlanmasıdır. Dünya devriminin içiçe geçen halkaları arasındaki bu ritim bozukluğu, bizzat 
Bolşevik hataların sonucudur.  
 

Komintern'in toplandığı dönem bile aslında ibretliktir. Savaş komünizminin tam ortasında 
Bolşevik politikanın komünist temelleri kayıp gitmeye başlarken toplanmıştır. Komintern 
toplantılarına katılanlar Rusya'da olup bitenleri hiç anlamamışlardır.  
 

Bolşevikler muhalefetteki komünist hareketlere bir dereceye kadar doğru strateji ve 
taktikler öneriyorlardı ancak kendileri emperyalizm karşısında yanlış strateji ve taktikler 
uyguluyorlardı. Hiç kimse bu ikisinin birbirini etkilemeyeceğini ya da etkilemediğini iddia edemez. 
Bu iki eğilim belirli noktada kesişti ve birbirini olumlu ve olumsuz olarak etkiledi. Bolşeviklerin 
Komintern üzerindeki etkileri Rus toplumunun dinamikleri ve sorunları tarafından harekete 
geçiriliyordu ki Stalin zamanında bu bütün dünyaya zaten ilan edildi.  
 

Komintern kurulduğu zaman, Bolşevik Parti, emperyalistler karşısında yanlış strateji ve 
taktikler uyguluyordu ve bu yanlışlıklar, Komintern aracılığı ile diğer ülkelerin komünist hareketleri 
içerisine farklı biçimlerde yansıyarak onların iç yapıları üzerinde olumsuz etkilerde bulunuyordu.  
 

Çok açık ve çarpıcı bir şekilde görünen odur ki, Sovyet Devleti'ndeki bürokratik gelişmenin 
ve yoğunlaşmanın boyutlarının gelişmesi ile Komintern içerisindeki bürokratizmin gelişmesi ve 
yoğunlaşması paralel bir şekilde gelişmiştir. Komintern Sovyet Devlet'inin kucağında doğduğu, 
büyüdüğü ve geliştiği için onun olumsuz etkilerini de ilk günden itibaren üzerinde taşıyordu. Bu 
tarihsel gerçeklik kavranılmadan olumsuzlukların kökenine dair bilgi ve analizler eksik kalacaktır.  
 

III. Enternasyonal'in I. ve II. Enternasyonal'den farklı tarafı, kendi öncellerinden farklı 
olarak daha merkeziyetçi bir örgüt yapısına sahip olmasıdır. I. ve II. Enternasyonal'in gevşek örgüt 
yapıları sağ oportünist ve reformist örgüt yapısının ve siyasetinin ortaya çıkmasına neden 
oluyordu. Onun için daha merkeziyetçi ve disiplinli bir örgüt bu tür unsurların dizginlenmesi için 
bir önlem olarak düşünüldü. Ancak gözden kaçan başka bir şey vardı :  Komintern'in merkeziyetçi 
yapısı, örgütün tepesindeki olumsuzlukların diğer parçalara yayılmasında büyük bir kolaylığa 
neden oluyordu.  
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Sağcılığa karşı önlem alan Komintern, solculara daha yakın duruyordu. Ama onlara karşı da 
mücadele ediyordu. Ama ne zamanki Sovyet devletinin tamamında bürokratizm oturdu ve klik 
tamamen değişti, Komintern içerisinde sol sekter unsurlar dizginlenemez oldu ve yeni yönetimin 
sadık kulları olarak Komintern'in tam merkezine yerleşti. Bu sol unsurlar da dolaylı olarak sağ 
unsurları ve eğilimleri besledi. Sovyet devletinde Lenin ve çevresinin tasfiyesi ile Komintern 
içersinde sekter unsurların egemenliği neredeyse eş anlı gelişti ki, bu başta yapılan hataların 
mantığının kaçınılmaz sonucuydu.  
 

Komintern'deki komünist örgüt ve partilerin gerçek anlamda olgun ve komünist kitle 
partileri haline gelmeleri için belirli bir zaman dilimine ihtiyaç vardı. Belki de 1920'li yılların sonları 
ve 1930'lu yılların başlarına kadar sürecek bir zaman dilimine. Ancak Sovyet devletinin bu kadar 
bekleyecek ne zamanı ne de gücü vardı. Bolşevikler emperyalistler karşısında yaptıkları hatalar ile 
kendilerini dünyadan tecrit etmişlerdi ve bu tecriti yaracak tek umut emperyalist ülkelerin iç 
politik yapılarını sarsmak ya da bir devrim ile politik iktidarı fethederek rahatlamaktı. Bu noktada 
Sovyet iktidarının öncelikleri ile diğer partilerin öncelikleri arasında bir uyumsuzluk sözkonusuydu. 
Sovyet devletinin acil ekonomik ve güvenlik ihtiyaçları özellikle Avrupa'da zorlama komünist 
partilerin oluşturulmalarına ve zamanından önce muharebeye sokulmalarına neden oldu.  
 

Elbette olayların ortaya çıkışı ve dışarıdan görünümü böyle olmuyordu. Değişik biçimlere 
bürünüyordu ve tarihsel sunumu farklı bir biçimde oluyordu. Ancak Sovyet toplumunun maddi 
ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların acil tedariği her şeyin merkezindeydi. Bu acil ihtiyaçların baskısının 
şiddetini ve zaman kısalığı sorununu ise bizzat yanlış Bolşevik siyaset yaratmıştır ve Komintern'in 
tarihsel temellerinin daralmasına da neden olmuştur.  
 

Tony Cliff, Komintern'deki "zaman darlığı" sorununu ve bundan kaynaklanan ideolojik ve 
politik eğitim eksikliği sorununu iyi görmüştür ancak bu zaman darlığı sorununu sağlam mantık 
temelleri üzerine oturtmakta eksik kalmıştır. Bu sorun, bir bütün olarak Sovyet Rusya'nın 
emperyalist sistem karşısındaki tutumu ile yakından bağlantılıydı.  
 
"Tedrici olarak gelişip yayılan emperyalizmin ve bunun bir yan ürünü olarak işçilerin genel yaşam 
standartlarındaki göreli iyileşmenin bir sonucu olarak onyıllar boyunca reformist bir ruh hali 
tarafından biçimlendirilmiş bir işçi sınıfının liderlerinden, hemen bugünden yarına gerçek komünist 
liderler yaratmak olanaksızdı. Bu yüzden,  zamanlama sorunu, yani, tarihin ve Komünist 
Enternasyonal liderliğinin tek tek ulusal partilerin liderlerine kendi deneyimleriyle öğrenmek için 
gerekli zamanı bahşedip bahşetmeyeceği sorunu, son derece kritik bir öneme sahipti. "97 
 

Tony Cliff sorunun çok önemli bir yerine parmak basarak sorunu ortaya koymuştur ama 
çözememiştir. Şimdi biz onun bıraktığı yerden sorunu alarak şu soruyu soralım:  Komünist 
Enternasyonal'in diğer parti liderlerinin ve örgütlerinin gerekli politik eğitimi için gerekli zaman 
yaratılabilir miydi yani bunun tarihsel imkanı var mıydı yoksa bunun imkanı yok muydu ve de 
liderlerin tarihsel olarak elleri kolları bağlımıydı?  
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Bu sorun bizi başka bir soyut soruna "zamanın stratejik kullanımı" sorununa yani "zamanın 
ekonomik kullanımı" sorununa götürür. Komünist Enternasyonal muhalefetteki komünist örgüt 
ve partilerin politik eğitimleri için gerekli zamanı oluşturamamakla kalmamış yanlış strateji ve 
taktikler ile varolan zamanı tüketerek zamanın daha da kısalmasına neden olmuştur.  
 

Zaman darlığı sorunu Rus Komünist Partisi açısından ortaya çıkan bir sorundu ve onun 
aracılığı ile diğer partilere sirayet ediyordu. Bu durum diğer ülkelerdeki komünist hareket 
içerisinde varolan ve hatta parti yönetimlerinde bulunan sağ ve sol unsurlarla beraber hareket 
etme zorunluluğuna da neden oluyordu. Büyük muharebeler gelip çattığında bu yönetimlerin 
yapmış oldukları hatalar feci sonuçlara yolaçtı. Halbuki bu partilerin yönetimlerinin iyi komünist 
lider ve kadroların eline geçmesi ve yeni bir yönetici kuşağının oluşması için belirli bir zamana 
ihtiyaç vardı. 1920'li yılların ilk yarısından itibaren dünyada devrimci dalga geri çekilmeye 
başlarken bu olanak ortaya çıktı ancak Sovyetler Birliği'ndeki bürokratik yapının tamamen 
oturması ve Komintern'i de tamamen eline geçirmesi ile bu olanak da ortadan kalktı.  
 

RKP'nin kendisini korkunç bir iç savaşın içerisine sürüklemiş olması, onun uluslararası 
görevlerini zamanında yerine getirmesine engel olmuştur. Komintern'in 1919'un Mart ayında 
toplanması geç bir tarihtir. Eğer BP Savaş Komünizmi'nden sakınmış olsaydı ve emperyalistler 
karşısında doğru bir politika benimsemiş olsaydı Batı Avrupa komünist hareketine daha erken ve 
olumlu müdahalede bulunabilirdi ve belki İtalya'daki faşist trajedi yaşanmayabilirdi.  
 

Komünist hareket için kaybedilen zaman oportünistler ve dolaylı olarak emperyalistler için 
kazanılan zamandı ve tarihsel gelişimin belirli bir noktasında olumsuz sonuçlar üretmesi 
kaçınılmazdı. Bir şey kesindir:  Rus Komünist Partisi'nin Rusya'daki hataları dolaylı olarak 
Komintern'nin iç gelişim ritmini olumsuz etkilemiştir. Çünkü o zamanlar Rus Komünist Partisi,  
Komintern'in ağırlık merkezini oluşturuyordu ve diğer parçalar onun görevlerine ve hedeflerine 
göre pozisyon almak zorunda kalıyorlardı. Bu ağırlık merkezi ve çevresi arasındaki genel ilişkilerin 
kaçınılmaz sonucuydu. Komintern'in kaderi RKP'nin kaderine çivilenmisti ve bütün sorun RKP'nin 
Lenin'le başlayan hatalarını ortaya çıkarmak ve genel üzerine yayılış biçimlerini incelemektir. 
RKP'nin "tarihsel röntgeni" çekilmeden Komintern'inki doğru bir şekilde çekilemez.  
 

RKP'nin Komintern üzerindeki etkisi ideolojik,  politik ve örgütsel düzeyleri kapsayan 
bütünlüklü bir yapıya sahipti. Komintern'in Rusya'da toplanması bile başlı başına bu ideolojik ve 
politik etkinin kabul edilmesi anlamına geliyordu. Devrimden sonra RKP'nin bu ideolojik ve politik 
çizgisi,  giderek Rus ekonomisinin üretici güçlerinin baskısı altına girmeye başladı ve bu baskının 
sonucunda iç yapısında ciddi bozulmalar meydana geldi. Bozulan bu ideolojik ve politik çizgi, 
Komintern'in diğer komünist örgüt ve partileri ile "paylaşıldı" ve onlara kabul ettirildi. Başlangıçtan 
itibaren Komintern ideolojik yetmezlikleri olan bir uluslararası örgüt olarak kuruldu ve bu 
yetmezlik sürecin ihiyaçlarını karşılamada yetersizliğe neden olarak,  Komintern'in merkezinde 
bürokratik örgüt metod ve anlayışının gelişmesine neden oldu.  
 

Bu soyut analizden sonra RKP ve Komintern arasındaki ilişkileri,  somut örnekler ve organik 
bağlantıları içerisinde kısaca inceleyelim ve örneklemeye çalışalım.  
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RKP'nin Komintern'in seksiyonlarını kendi politik çizgisinin otoritesi altına almasında en 
önemli araçlardan bir tanesi,  Tony Cliff'in de çok doğru bir şekilde belirtmiş olduğu gibi 
finansmandır:  
 
"Moskova'nın Enternasyonal seksiyonları üzerine kendi otoritesini dayatma araçlarından biri de 
finansman idi. "98 
 

Moskova'nın Komintern'deki örgütlere sağlamış olduğu finansman zamanla bu örgütlere 
bir baskı aracına dönüştü. Belki direkt olarak hissettirilen bir baskı aracı değildi. Ancak zamanla bu 
finansmana bağımlı hale gelinmesi ondan vazgeçilmeyi de zorlaştırıyordu.  
 

Zamanla komünist örgüt ve partiler, kendi kitlelerinden güç almaktan ve onlara 
yaslanmaktan ziyade,  mali güç aldıkları yerlere yaslanmaya ve oralardan güç almaya başladılar. 
Bu durum kaçınılmaz bir şekilde bürokratik bir anlayışa ve çalışma biçimine yolaçıyordu. Böyle bir 
durumun kaçınılmaz sonucu komünist niteliğin düşmesi olurdu ki zaten bu oldu.  

 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Komintern içerisindeki bürokratik eğilimin 

gelişmesinin,  Komintern'in ideolojik ve politik yetmezliğinin sonucunda ortaya çıkmış olmasıdır. 
Bürokratizm,  Komintern'in (özellikle de onun merkezinde yer alan RKP'nin) ideolojik ve politik 
yetmezliğinin örgütsel düzeydeki yansıması ve ortaya çıkış biçimidir.  
 

Tony Cliff bu noktada İngiliz Komünist Partisi'nin bir tarihçisinin şu sözlerini aktarır:  
 
"Bu,  1925 yılında Komünist Partisi'nin kendi üyelerinden 1000,  Komintern'den 16000 sterlin gelir 
elde ettiğine işaret ediyor. Bunun anlamı,  açıkça, örgütün, parti faaliyetlerinin,  özellikle full-time 
parti memurlarının,  çeşitli yan-örgütlerin ve bunların yayın organlarının finansmanının tamamen 
Komintern'den alınan ödeneklerle karşılandığıdır. Bu mali bağımlılık, İngiliz partisiyle çalışan 
Komintern temsilcisine muazzam bir otorite kazandırıyordu. " 99 
 

Aynı durum Almanya'da da ortaya çıkmıştı. Almanya Komünist Partisi (KPD),  Moskova'dan 
aldığı ödenek sayesinde, 27 günlük gazete çıkarabilmekte ve 200 tam gün çalışan işçinin giderlerini 
karşılayabilmekteydi. Buna karşılık KPD kendi gelirleriyle sadece dört gazete ve 12 tam gün çalışan 
işçinin giderlerini karşılayabilirdi.  
 

Böyle bir mali olanağın barındırdığı tehlike ilk başlarda farkedilmedi. Bunun nedeni bu 
partilerin de RKP'nin ideolojik ve politik çizgisini paylaşmalarından ve onlardan daha az deneyimli 
olmalarından kaynaklanıyordu. RKP ile aynı ideolojik ve politik çizgiyi paylaşmaları,  örgütsel 
alanda kaynaklanacak tehlikelerin görülmesine engel teşkil etmiştir. Daha sonraları KPD 
yöneticilerinden Brandler,  Moskova'nın bu mali yardımlarının yıkıcı sonuçları noktasında şunları 
yazmıştır:  
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"Komintern'in mali yardımı olmasaydı çok daha sağlıklı bir yoldan gelişirdik. Daha önce,  işçilerin 
küçük katkılarından oluşan mali gücümüzle bir kaç gazete çıkarıyorduk. Bu açıdan işçilere 
bağımlıydık ve onlarla sürekli ilişki içinde olmak zorundaydık;  ayrıca,  siyasal gücümüzü aşan işlere 
girişmezdik. Komintern'den para almaya başlar başlamaz bu durum tamamen değişti. Birden yirmi 
gazete çıkarır hale geldik,  oysa elimizde yeterli sayıda editör yoktu-saflarımızdaki ya okuma 
yazma bilmeyen işçiler ya da yazıp çizebilen, ama işçi hareketiyle çok sınırlı müşterekliğe sahip 
'okul kaçkını' öğrencilerdi. Thalheimer bu öğrencileri Die Rote Fahne gazetesinde işe yerleştirdi,  
ama iki ay kadar sonra onlara yol verdi. Mali olanaklarımız,  sahip olduğumuz siyasal olanaklardan 
çok daha ilerideydi ve kendi gücümüzü ve önemimizi işçilerin bize verdikleri destekle değil, sahip 
olduğumuz bu olanaklarla ölçmeye başladık. Bu durum,  yıkıcı sonuçlar doğurmaya mahkumdu. 
"100 
 

Aynı durum Komintern içerisindeki diğer komünist örgüt ve partiler için de geçerliydi. 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta,  hatanın mali yardımın kendisinde ya da 
yapılmasında kaynaklanmadığıdır. Komintern içerisindeki bir partinin özellikle de iktidarda olan 
bir partinin, diğer komünist örgüt ve partilere kendi olanakları ölçüsünde yardımda bulunması 
hem doğal hem de olması gereken bir durumdur. Bunda bir sorun yoktur. Burada sorun,  bu mali 
yardımın veriliş biçimi ve hangi politik amaç doğrultusunda yapıldığıdır. Bu noktada mali yardımın 
fonksiyonu, Komintern'e egemen olan ideolojik ve politik anlayış tarafından belirleniyordu ki bu 
anlayış giderek oportünist ve revizyonist bir çizgi doğrultusunda gelişen bir anlayıştı. Bu oportünist 
anlayış,  Komintern içerisinde mali araçları kendi oportünist politik hedefleri doğrultusunda 
önemli bir silah olarak kullandı ve onun aracılığı ile kendi ideolojik ve politik etkisini geliştirdi.  
 

RKP'nin Komintern aracılığı ile diğer ülkelerin komünist hareketlerini kendi etkisi altına 
alması, öncelikle bu hareketleri ideolojik ve politik olarak kendi çizgisine kazanmasıyla başladı. 
Zaten ideolojik olarak bu etki olmaksızın onları kendi etrafında tutması ve bir uluslararası örgüt 
içerisinde birleştirmesi mümkün olamazdı. Bu ideolojik ve politik etkinin kaçınılmaz sonucu olarak,  
diğer komünist örgüt ve partiler içerisinde bir işbirlikçi memur  tabakası oluşmaya başladı. Böyle 
bir işbirlikçi tabaka olmaksızın RKP'nin Komintern gibi dev bir uluslararası örgütü yönetmesi 
mümkün olamazdı.  
 

RKP,  Komintern aracılığı ile bu işbirlikçi memur tabakası içerisinden bir Komintern Ajanlar 
Grubu oluşturdu. Bu ajanlar grubu aracılığı ile Komintern örgütleri içerisine organik olarak 
kendisini bağladı,  etkisini korudu ve geliştirdi. Bu ajanlar özellikle İtalya'da ve Almanya'da yıkıcı 
işlere imza attılar.  
 

Bu ajanlar çoğu zaman gönderildikleri ülkelerin komünist partilerinin merkez komiteleri ile 
ilişki kurup ve onlarla uyumlu bir şekilde çalışmaktan ziyade,  onların arkasından ve çoğu zaman 
onlara karşı faaliyette bulunuyorlardı. KPD'nin liderlerinden Paul Levi bu durumu şöyle belirtir:  
 
"Bu delegelerin Moskova ile doğrudan ve gizli görüşmelerine işaret etmek istiyorum. Edindiğimiz 
bilgilere göre,  bu tür görevlilerin faaliyet yürüttükleri her ülkede,  bunlara yönelik aynı 
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hoşnutsuzluk söz konusu. . . bunlar hiçbir zaman bulundukları ülkenin partisinin merkez 
komitesiyle birlikte çalışmıyor,  onların arkasından ve çoğu zaman onlara karşı faaliyet 
yürütüyorlar. " 101 
 

İtalyan Sosyalist Partisi'nin Ocak 1921'deki Livorna'daki konferansını Komintern Yürütme 
Komitesi için izlemekle görevlendirilen Bulgar Khristo Kabachiev ve Macar Rakosi,  konferanstan 
haftalar önce İtalya'ya gelmelerine karşın,  bundan Komintern Yürütme Komitesi üyesi ve İtalyan 
Sosyalist Partisi'nin Genel Sekreteri olan Serrati'nin haberi yoktu.  
 
 Bu ajanlar İtalyan Sosyalist Partisi'nin merkez komitesinin ardında çeşitli dolaplar 
çevirerek,  yönetimin aslında giderek Rus'laşmış ve bürokratik Komintern'in çizgisinin altına 
girmesi için çalışıyorlardı. Bu ajanların görevi,  bu partilerin daha sıkı Komintern'in bürokratik 
yapısı altına girmeye engel teşkil eden kadroları gözden düşürmek ve tasfiye etmekti.  
 

Komintern'in başkanı Zinoviev, Paul Levi gibi otorite sahibi ve KPD'nin önderlerinden 
birisini Livorno konferansına göndermeyi reddetmiştir. Komintern Yürütme Komitesi'nin otorite 
sahibi liderlerden ziyade,  zayıf kişilikli liderleri bu tür görevlere getirmesi dahi, RKP'nin diğer 
komünist partilere bakış açısını açıkça ele vermektedir. Komintern aslında ilk kuruluşundan 
itibaren Sovyet Devleti'nin dış politikasının bir uzantısı konumundaydı. Bu haliyle Komintern Rus 
sosyal emperyalizminin önemli bir politik ve örgütsel aracı olarak hizmet ediyordu.  
 

Zinoviev aynı şekilde KPD için de August Guralski adlı bir ajanı göndermiş,  bu ajan KPD 
merkez komitesine seçilmiş ve Almanya'daki 1921'deki Mart Eylemi'nde önemli hatalara imza 
atmıştır. Aynı şekilde Rakosi, Bela Kun ve yine başka bir Macar komünist Josef Popper de Mart 
Eylemi sırasında Almanya'ya gönderilmiştir. Bu ajanlar özellikle Paul Levi ve KPD merkez komitesi 
arkasında çeşitli dolaplar çevirerek,  Alman devriminin yenilgisine büyük "katkı" yapmışlardır.  
 

Buradaki ilginç ve özellikle göze batan durum şudur:  İdeolojik ve politik yetmezliği açığa 
çıkan Komintern yönetimi,  kendi niteliklerine uygun kadro seçmeye ve buna uygun metodlar 
kullanmaya başlamıştır. Bu politik ve örgütsel çürümenin açıkça bir göstergesiydi.  
 

İki Komintern tarihçisi, B. Lazitch ve M. M. Drachkovitch,  bu ajanlar hakkında şu 
değerlendirmede bulunmuşlardır:  
 
"İlk Komintern ajanlarının o güne kadar Rus devrimci hareketi içinde oynamış oldukları mütevazi 
rollerle,  bunların 1919 ve 1920 yıllarında belirleyici roller arasında olağanüstü bir uyuşmazlık 
vardı. 1918 yılı sonbaharında,  Y. S. Reich (Thomas),  Bern'deki Sovyet elçiliğinde,  Russiche 
Nachrichten (Rus Haberleri) adlı resmi bülteni yayınlamak gibi sıradan bir göreve sahipti. Bundan 
bir yıl sonra,  Avrupa'daki en önemli komünist partisi olan Alman Komünist Partisi'ni gözaltında 
tutan ve Paul Levi gibi üst düzey komünistlerin faaliyetlerine ilişkin gizli raporlar hazırlayan 
Komintern Batı Avrupa Sekreterliği'nin başına getirildi. Yine 1918 yılı sonbaharında,  Liubarsky aynı 
elçilikte sıradan bir görevliydi. Bir yıl kadar sonra, Avrupa'nın Komintern'e katılacak ilk kitlesel 

                                                 
101 age,s.84 



 135 

sosyalist partisi olan İtalyan partisi içinde etkili bir rol oynayacak,  hazırladığı raporlar Lenin ve 
Zinoviev'in Serrati'ye karşı giderek artan düşmansı tavrını şekillendirecekti. 1919-20 yıllarında 
düşük düzeyde birer Bolşevik militan olan Abramovich ve Degot,  İtalya ve Fransa'da,  Moskova ile 
bu ülkelerin komünist liderleri arasındaki ilişkilerde anahtar önemde bir yere sahip kişiler olarak 
ortaya çıktılar. "102 
 

Bu alıntıdan da açıkça görüldüğü gibi, Komintern içerisinde çok önemli görevlere gelen 
kişiler,  bu görevlerin düzeyinde ya da çapında değillerdi. Zaten Komintern'in başkanı olan Zinoviev 
başlı başına bir ironidir. Ekim Devrimi'ne karşı olan ve bu devrim sırasında kötü bir liderlik sınavı 
veren bir kişi Dünya Devrimi'nin başına getirilmişti.  
 

Komintern'deki yetersiz ve yanlış kadro politikası bizzat Komintern'in ideolojik ve politik 
yetmezliğinin ürünüydü ve bu yetersizlik ve yanlış çizgi,  örgütsel yetersizliğin ve darlığın temelini 
oluşturuyordu.  
 

Alman devrimi sırasında bu ideolojik ve politik yetmezlik ve de sapma kendisini açıkça 
gösterdi. Bu noktaya kısaca da olsa değinmek gerekir.  
 

1921 yılının Mart ayında iktidarın ele alınması için organize edilen "darbe" ve bu darbenin 
liderliğini bizzat Komintern yaptı. Zinoviev,  Buharin ve Bela Kun üçlüsü,  sekter ve maceracı bir 
politika izleyerek 1921'de Alman devriminin yenilgisine yolaçtılar.  
 

KPD 1921 Mart'ında bir ayaklanmaya hazır değildi. Komintern KPD'nin  lideri ve Rosa 
Luxembourg'un öğrencisi olan Paul Levi'nin arkasından bir çok dolap çevirdikten sonra,  onu 
liderlikten uzaklaştımayı başarmış ve yerine Brandler'i getirmişti. Ayaklanmaya hazırlanan KPD 
(Almanya Komünist Partisi),  kendi içerisinde liderlik düzeyinde bölünmüş, ulusal düzeyde daha 
sağlam politik ittifaklar kuramamış,  işçi kitleleri içerisinde ezici bir üstünlüğe daha ulaşamamıştı. 
Ama buna karşılık,  yeni KPD liderliği Komintern'in sadık memurları haline gelmişlerdi.  
 

Rosa Luxembourg ve Paul Levi döneminde KPD,   kendi insiyatifi ile politika geliştirme 
yeteneğine sahipti ve bu durum, partinin lider kadrolarının politik gelişimlerine muazzam katkı 
yapıyordu. Bu durum aynı zamanda parti içerisinde güçlü liderlerin ortaya çıkmasına da neden 
oluyordu. Ancak ne zaman ki Komintern'in kolları KPD içerisinde güçlü bir şekilde yayılmaya 
başladı ve liderler bürokratik bir yapıya bürünmeye başladılar,  KPD liderliğinin hem niteliği düştü 
hem de zayıf liderler ortaya çıkmaya başladı. Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht,  Paul Levi ile 
Brandler, Arkadi Maslow, Ruth Ficher, Ernst Thalmann karşılaştırıldığı zaman bile bu sonuncuların 
zayıf kişilikleri rahatça görülebilir.  
 

Paul Levi Komintern'in tarihinde "hain" ilan edilen ilk liderdi. Bu durum daha Lenin 
yaşarken ve onun onayı ile oluyordu ki o zamanlar Rusya'da bürokratik diktatörlük giderek 
oturmak üzereydi ve bu bürokratik metodlar Komintern'e kadar artık ulaşmıştı.  
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Paul Levi ne yapmıştı da "hain" olmuştu. Geçerken belirtelim ki,  Ekim Devrimi 
dönemindeki Zinoviev kadar "hain" değildi. İşin ilginç tarafı,  Komintern daha sonra Paul Levi'nin 
politikasının doğruluğunu da kabul etti. Peki Paul Levi Komintern liderliğini niçin rahatsız 
ediyordu?  
 

Paul Levi, KPD'nin işçi kitleleri arasında daha çok zayıf olduğunu ve bunun için güçlenmesi 
gerektiğini ve bu noktada da gerçek bir kitle partisi haline gelmesi için yeni taktikler üretmesi 
gerektiğinin farkındaydı. Ama KPD içerisindeki "solcular" partinin geniş kitlelere açılmasına engel 
oluşturuyorlardı. Parti içerisindeki bu solcular mevcut sendikalarda çalışmaya ve parlamento 
seçimlerine katılmaya karşı çıkıyorlardı. Paul Levi bu solcuları partiden uzaklaştırdı ve USPD'nin sol 
kanadı ile başarılı bir bütünleşme gerçekleştirdi. Bununla da yetinmeyen Paul Levi Ocak 1921 
yılında partinin günlük gazetesinde bir "Açık Mektup" kaleme alarak,  Sosyal Demokratlarla bir 
birleşik cephe oluşturulması çağrısı yaptı. Birleşik cephe taktiğinin partinin geniş işçi kitleleri 
arasında politik gücünün gelişmesine yardım edeceğini ve Sosyal Demokratların politik 
pozisyonunu zayıflatacağını düşünüyordu. Bu noktada Paul Levi,  Lenin,  Troçki ve Radek'in 
desteğini görüyordu. Ancak bu sonuncular da bazı konularda Levi'nin tutumundan rahatsızlardı. 
1920 yılında Sovyet Rusya, Kızıl Ordu ile  Polonya'ya saldırarak ve burada Kızıl Ordu yardımı ile bir 
işbirlikçi "komünist" hükümet kurarak Macaristan Sovyeti ve Almanya'ya ile karasal bağlantı 
kurmaya çalışıyordu. Zaten bu dönem, daha önce de gördüğümüz gibi Kızıl Ordu yardımı ile 
"sosyalist devrim"lerin gerçekleştirildiği dönemlerdi. Ukrayna'da, Transkafkasya'da vs. olan 
buydu. Aynı şey Polonya'da da gerçekleştirilmek isteniyordu ama Polonya burjuvazisi buna izin 
vermedi.  
 

Paul Levi, Kızıl Ordu'nun Polonya'ya saldırısı sırasında, Alman işçilerinin ayaklanıp Kızıl 
Ordu'ya destek vermeyeceğini düşünüyordu. Çünkü bir ayaklanma için parti daha hazır değildi ve 
önce kitleler içerisinde güçlenmesi gerekti ki, bunun için zamana ihtiyaç vardı. Ama ne Lenin ne 
de Komintern yönetimi bu görüşten hoşlanmamışlardı ve aslında Levi 1920'den beri hedef 
tahtasına oturtulmuştu. Levi'nin Komintern ve RKP'ye mesafeli yaklaşması,  bürokratik 
Komintern'in hoşuna gitmemişti çünkü Sovyet Rusya'nın acil bir şekilde Almanya'nın ekonomik 
desteğine ihtiyacı vardı ve bu ise ancak bir devrim ile sağlanabilirdi. Biçimsel olarak doğru 
görünmesine karşın içerik olarak sorunun ele alınışı yanlıştı.  
 

Sovyet Rusya, yanlış ekonomi politikaları uyguladığı için ve kendisini dünya ekonomisinden 
tecrit ettiği için acil bir dış yardım gereksinimi baskısı altına girmişti. Bu dış yardımın elde edilmesi 
için zamanın kısaltılmasının tek yolu ise Kızıl Ordu ve işbirlikçi komünist partiler aracılığı ile 
ilerlemekti. Ama bunu yaparken Komintern çok önemli bir şeyi gözardı ediyordu: Diğer ülkelerin 
komünist  ve işçi hareketlerinin politik hazırlık düzeyi.  
 

Komintern mevcut ülkelerde komünist hareketler hazır olmasa da,  Komintern'in ve Sovyet 
Rusya'nın ideolojik, politik, ekonomik ve askeri desteği ile kısa bir sürede hazır hale geleceklerine 
inanıyordu ve bu noktada bir politik zorlama uyguluyordu. Ama bunun sonuçları tek kelime ile 
felaket oldu ve Kızıl Ordu Polonya'da acı bir yenilgi tattı ve ilerlemesi durdu. Kızıl Ordu'nun 
Polonya'daki yenilgisinin altında, Polonya'daki politik güç dengelerinin yanlış analiz edilmesi 
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yatıyordu. Bu noktada sorun,  diğer ülkelerin devrimlerinin ritmi ile Sovyet Rusya'nın iç 
dinamiklerinin ritminin üstüste düşmesinden ziyade ayrı ayrı gelişmesiydi.  
 

Paul Levi Alman Komünist hareketinin politik iktidarı ele geçirerek, Kızıl Ordu'ya yardımcı 
olamayacağını Komintern liderlerinden daha iyi biliyordu. KPD için sorun, saldırıya geçmek değil,  
güç biriktirmekti ve birleşik cephe taktiği güç biriktirmede önemli bir taktik manivela olarak iş 
görecekti.  
 

Paul Levi'nin Almanya'daki "devrimin zamanını uzatan" taktikleri,  Zinoviev'in,  Buharin'in 
ve daha sonra onlara katılan Radek'in hoşuna gitmedi. Levi'nin KPD'nin liderliğinden 
uzaklaştırılması için fırsat kollamaya başladılar ve aradıkları fırsatı, Levi'nin İtalyan Sosyalist 
Partisi'nin Livorno konferansı ile ilgili olarak parti gazetesinde yaptığı bir değerlendirmede 
buldular.  

"Levi,  yaptığı çözümlemede,  İtalyan Sosyalist Partisi'nin Turati liderliğindeki sağ kanadının 
partiden kopmasının kaçınılmaz olduğu, partinin çoğunluğunun kazanılmasının ise mümkün 
olduğu sonucuna varıyordu. Livorno Konferansı'ndaki KEYK delegeleri Bordiga'yı destekledikleri 
için, Levi'nin sözkonusu makalesi Komintern liderliğine karşı bir başkaldırı gibi görünüyordu. 
Zinoviev, her ne pahasına olursa olsun Levi'nin işini bitirmeye karar vermişti. O şimdi dönek Radek 
tarafından destek görüyordu.  

Duruma uygun olarak, Rakosi br KEYK elçisi olarak (Livorno'dan) Berlin'e gönderildi. Rakosi, 
Berlin'de KPD'nin Zentralausschuss'un (Merkez Komitesi-o sıralar Merkez Komitesi tüm bölgelerin 
temsilcileriyle periyodik konferanslar düzenliyordu) üyeleriyle bir toplantıda bir araya geldi. Ateşli 
tartışmalardan sonra, Komintern'e bağlılık argümanını kullanan Rakosi, Levi'nin kınanması 
yolunda bir kararı onaylattı (23'e karşı 28 oyla). Levi, KPD'nin liderliğinden uzaklaştırıldı. Merkez 
Komitesi'nin aralarında Clara Zetkin'in de bulunduğu beş üyesi Levi'nin ardından bu organdaki 
görevlerinden istifa ettiler. "103 
 

Paul Levi'nin partinin yayın organında, İtalyan Sosyalist Partisi ile ilgili olarak görüşlerini 
açıklaması ve bundan dolayı politik linç edilmesi tek kelimeyle skandal olup, Komintern'deki 
bürokratlaşmanın boyutlarını göstermesi açısından karakteristiktir. Bir komünist partisi düşünün,  
"disiplin" görünümü altında düşünce özgürlüğünü ortadan kaldırmıştır!  
 

Peki Almanya'da bunlar olurken, Rusya'da neler oluyordu? Almanya'daki olanları anlamak 
için Rusya'ya bakmak gerekir. Mart 1921'de Kronştad'ta rejime karşı bir ayaklanma baş gösterdi 
ve şiddetli bir şekilde ezildi. Partide hizipler  ve bütün eleştiriler yasaklandı. Parti, Politik Büro'nun 
ve Merkez Komitesi'nin oligarşik diktatörlüğü altına girmişti ve aynı anlayışın Komintern içerisinde 
de olmamasının önünde bir engel yoktu.  
 

Peki o zaman Paul Levi'nin "suçu" neydi?  
 

Onun "suçu", Komintern aracılığı ile nüfuz kazanmaya çalışan Rus sosyal emperyalizminin 
yayılmasına engel teşkil etmesi ve bağımsız bir politika gütme anlayışından kaynaklanıyordu.  

                                                 
103 age,s.98 



 138 

 
Aslında Paul Levi'nin haklılığı, Mart 1921'de başarısızlığa uğrayan ayaklanmada açıkça 

görüldü. Komintern hazır olmayan bir komünist partisini zamansız ve maceracı bir şekilde 
muharebeye sokmuştu ve devrimin yenilgisinde en büyük paya sahipti. Paul Levi'nin KPD'nin 
liderliğinden uzaklaştırılması ve "hain" ilan edilmesi, Lenin ve Komintern liderliğinin en büyük 
hatalarından birisidir.  
 

Ama her şey bununla kalsa iyi.  
 

İki yıl sonra Almanya'da devrim tekrar kapıyı çaldı. 1923 yılının Ocak ayında, Fransa,  
Almanya'nın ödeyeceği savaş tazminatlarının karşılığı olarak Ruhr bölgesini işgal etti. Bu işgal 
Almanya'da sosyal huzursuzluğu ve politik krizi giderek derinleştirdi. 1923 yılındaki Alman devrimi 
sırasında Komintern ve KPD saflarında çok tuhaf teoriler ortaya çıktı.  
 

A. L. Schlageter adında Nazi hareketine mensup bir faşist, Fransızların denetimindeki Ruhr 
bölgesinde bir demiryolunu havaya uçurma girişiminde bulunduğu sırada yakalanarak, askeri 
mahkemede yargılanarak,  26 Mayıs 1923'te kurşuna dizildi. Muhtemelen Schlageter Alman 
devleti adına çalışan bir sabotajcıdır. Çünkü cenaze törenine General Lüdendortf katılmış ve bir 
konuşma yapmıştır. Schlageter Alman muhafazakarlarının ve milliyetçilerinin bir kahramanı ve 
sembolü haline gelmişti. Bu aynı zamanda Almanya'da faşist hareketin politik olarak giderek 
güçlendiğini de göstermektedir.  
 

Almanya'da faşist hareketin bu güçlenmesi, Komintern ve KPD liderliğinin bu politik güçten 
devrim için yararlanma anlayışının gelişmesine neden olmuştur. Bu oportünist anlayışın altında 
yatan neden ise Komintern'in ideolojik olarak kafasının karışık olması ve faşizmin tarihsel 
karakterini yeterince anlamamış olmasıydı. Bu durum kaçınılmaz olarak bir sağ oportünist 
sapmaya neden oluyordu.  
     

KPD'nin Sosyal-Demoratlar ile aralarının açık olması ve yine faşistlerin de onlardan nefret 
etmeleri, komünistler ile faşistlerin bir yakınlaşmasına neden oluyordu. Ancak bu yakınlaşmayı 
daha çok kışkırtan Komintern ve KPD idi. Radek, Schlageter olayı aracılığı ile komünistler ile 
milliyetçiler arasında bir ittifakın tohumlarını ekmek istiyordu ve milliyetçilere şöyle soruyordu:  
 
"Alman milliyetçileri kime karşı savaşmak istiyor? Antant sermayesine mi yoksa Rus halkına mı? 
Kimle ittifak yapmak istiyorlar? Birlikte Antant sermayesinin boyunduruğundan kurtulmak üzere 
Rus işçi ve köylüleriyle mi yoksa Alman ve Rus halklarını köleleştirmek isteyen Müttefik 
sermayesiyle mi? " 104 
 

Komintern'in ve KPD'nin oportünist sapmasının altında giderek belirginleşen halkçılık 
anlayışı yatıyordu. Radek aynı yerde yine şöyle yazıyordu:  
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"KPD yalnızca sanayi işçilerinin bir dilim ekmeğinin mücadelesini veren bir parti değil, özgürlükleri 
için bütün halkın özgürlüğüyle Almanya'da çalışan ve acı çeken herkesin özgürlüğüyle özdeş bir 
özgürlük için savaşan mücadele halindeki proleterlerin de partisidir. " 105 
 

Komünistler ile faşistler arasında olası bir ittifakın teorik çerçevesi çizildikten sonra, sıra 
bunun pratikte uygulanmasına gelmişti. KPD aralarında Nazi'lerin de olduğu milliyetçiler ile 
haftalar süren halka açık tartışmalar düzenledi. Amaç milliyetçi tabanı etkilemek ve komünist 
hareket saflarına kazanmaktı. Ama bu tartışmalar sırasında KPD, milliyetçilerin politik düzeyine 
indikçe giderek yahudi düşmanlığının bataklığına saplandı ve onların politik değirmenine su taşıdı. 
Yine bu tartışmalar sırasında KPD sosyal-demokratlardan da politik olarak uzaklaştı. KPD giderek 
Nazi'ler ile ittifakı sosyal-demokratlar ile ittifaktan daha yararlı buluyordu.  
 

Bütün bunlar Komintern'in ve KPD'nin kafasının ne kadar karışık olduğunu ve yine aynı 
şekilde ideolojik ve politik yetersizliğini gösteriyordu. Tony Cliff çok doğru olarak şu sonucu 
çıkarmıştır:  
 
"Schlageter bölümü korkunç bir anekdot gibi görünüyor ama tarihten silinemez; Lenin henüz 
hayattayken Komintern liderliğinin yozlaşması üzerine ışık tutan bir ayıptır. "106 
 

1923 Sonbaharındaki Alman devriminin yenilgisinden sonra, Komintern'deki küçük-
burjuva sapma daha da görünür hale geldi. Komintern Uluslararası Sosyal-Demokrasi karşısında 
çok yanlış bir sekter pozisyon aldı ve adeta onları emperyalistlerin kucağına itti. Sosyal-
Demokratlar ile "Birleşik Cephe" taktiği,  "Tabanda Birlik" taktiği ile değiştirildi. Aslında Komintern 
her iki taktiği de yanlış uyguluyordu. Birincisini sağ oportünist anlayış, ikincisini de sol oportünist 
anlayış çerçevesinde uyguluyordu. Komintern bu noktada doğru politik orantılar tutturamıyordu. 
Peki neden?  
 

Daha derin ve geniş bir perspektif ile baktığımız zaman,  bu durumun altında Sovyet 
Rusya'nın emperyalist sistem karşısındaki yanlış tarihsel ve stratejik pozisyonunun yattığını 
kolayca anlarız. Komintern'in merkezi partisi RKP olduğu için ve o da iktidarda olduğu için, Rus 
toplumunun acil ihtiyaçlarının baskısı, RKP aracılığı ile Komintern içerisine yayılıyordu. Bu 
durumda diğer ülkelerdeki devrim dinamikleri, bu ülkelerin doğal sosyal ve tarihsel gelişimlerinin 
ve bu gelişim içerisinde kendi görev ve hedeflerini belirleyen komünist örgüt ve partilerin kendi 
öz faaliyetlerinin ürünü olmalarından ziyade, Komintern'in bürokratik yönetiminin dışarıdan 
onlara dayatmış olduğu mekanik, eklektik ve zamansız müdahaleleri üzerine oturtuluyordu.  
 

Diğer ülkelerin öz devrimci dinamiklerinin, Sovyet Rusya'nın sosyal çıkarlarına 
endekslenmesi, bu ülkelerin devrimci dinamiklerinin yapılarının bozulması ile sonuçlanıyordu ki 
bu kendisini bu ükelerin komünist hareketlerinin sağ ve sol oportünist sapmaya düşmesi 
biçiminde gösteriyordu.  
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Batı Avrupa'daki komünist örgüt ve partilerin Sosyal Demokrasi karşısında sağlam bir 
ideolojik ve politik pozisyon alamamasının altında, Sovyet Rusya'nın politik sıkıştırması, zorlaması 
ve aceleci politikası yatıyordu. Örneğin Sosyal-Demokrasi ile "Birleşik Cephe" taktiği,  bir "İşçi 
Hükümeti" perspektifine kadar genişletildi. Halbu ki bu oportünist bir politikaydı ve iktidarın 
sosyal demokrasi ile paylaşılması sosyalist devrim anlayışıyla bağdaşmadığı gibi,  politik araç ve 
taktiklerin de yanlış ele alınmasına götürüyordu. Normal koşullarda bu tür taktikler, komünist 
hareketin gelişmesine ve gücünün artmasına  ve sosyal demokrasinin zayıflamasına  neden 
olurken, bu taktiğin sonucunda tersi oluyordu.  
 

Sosyal demokrasi ile ya da küçük-burjuvazi ile birleşik cephe taktikleri,  çok özel 
durumlarda, iktidar perspektifinin dışında bazı reformlar için mücadele ya da ağır baskı 
koşullarında, büyük burjuvazi karşısında tek başına kalmamak için başvurulabilecek taktiklerdir. 
Küçük-burjuvazi ile iktidarın paylaşılması politikası, kaçınılmaz olarak, komünist niteliğin ortadan 
kalkması ile sonuçlanır.  
 

Komünist hareket, küçük-burjuvazinin sol kanadı olan yarı-proleterler ile (bunlar 
proletarya ile küçük-burjuvazi arasında yeralırlar) hegemonya kendisinde olmak şartıyla bir 
sosyalist devrim eyleminin içerisinde olabilir. Hegemonyanın proletaryanın elinde olması, yarı-
proletaryayı peşinden sürüklemesi için bir destek noktası oluşturur. Ancak bunun doğru 
işleyebilmesi için, proletaryanın burjuvazi karşısında doğru ve sağlam bir pozisyona sahip olması 
gerekmektedir.  
 

Bolşevikler daha önce de gördüğümüz gibi, emperyalistler karşısında yanlış bir pozisyon 
belirledikleri andan itibaren, Sol Sosyalist-Devrimcileri Mart 1918'den itibaren kaybettiler ve 
onlara karşı "Savaş Komünizmi" siyasetine başvurdular ve sonuçları tek Rusya açısından değil 
dünya açısından felaket oldu.  
 

Komintern'deki partilerin "Birleşik cephe" taktikleri, bir an önce Batı'da sosyalist devrimin 
ateşini yakmak için RKP tarafından dayatılan aceleci politikanın bir sonucuydu. Yukarıda 
gördüğümüz gibi Almanya'da Paul Levi,  birleşik cephe taktiğini, bir iktidar perspektifi temelinde 
değil,  KPD'nin güçlenmesi için yani güç biriktirmek için ileri sürmüştü. Bunu ileri sürdüğü sırada 
da KPD'nin bir ayaklanma için hazır olmadığını da belirtmişti ki bu doğruydu. Ama oportünist 
Komintern yönetimi, birleşik cephe taktiğini,  stratejik bir düzeye yükselterek, sosyal demokrasi 
ile iktidarın paylaşılması biçiminde ele aldı. Bu aceleci ve zamansız politika, KPD'nin politik yıkımı 
ile sonuçlandı ve sosyal demokrasi ile olan bütün politik orantılar bozuldu ve de ortaya çıkan 
boşluğu hızla Nazi faşistleri doldurmaya başladı. İşte tam da bu noktada Komintern ikinci bir 
ölümcül hata yaptı ve "tabanda birlik" sekter ve solcu taktiğini benimseyerek, sosyal demokrasiyi 
faşistlerin kucağına itti.  
 

Zinoviev 1923 Alman devriminin yenilgisinden sonra şu değerlendirmeyi yaptı:  
"Alman sosyal demokrasinin lider kesimi, içinde bulunduğumuz şu gün,  Alman faşizminin yüzüne 
sosyalist maske geçirmiş bir fraksiyonundan başka bir şey değildir. . . Alman sosyal demokrasisinin 
liderlerinin sermayenin yanına geçmeleri yeni olan bir şey değil. Esas olarak,  bunlar her zaman 
proletaryanın sınıf düşmanlarının yanındaydılar; şimdi, kapitalist demokrasiden kapitalist 
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diktatörlüğe geçişin tamamlanmasıyla birlikte, bu gerçek kitleler tarafından da açıkça görülüyor. 
Bu durum, bizi, Almanya'daki birleşik cephe taktiğimizi değiştirmeye sevk ediyor. Beyaz 
diktatörlüğün paralı askerleriyle alışveriş içinde olunamaz. Bu, tüm Alman komünistleri tarafından 
iyice anlaşılmalı ve tüm Alman proletaryasına net, gür bir sesle ilan edilmelidir. SPD'nin sağcı 
liderlerinden daha tehlikeli olanlar solcu liderlerdir. . . Almanya'da birleşik cephe taktiği sloganı 
şimdi,  'tabanda birlik! ' olmalıdır. "107 
 

Zinoviev'in ve Komintern'in kafasının ne kadar karışık olduğu Almanya'da "kapitalist 
demokrasiden kapitalist diktatörlüğe geçişin tamamlanmış" olması tespitinde dahi görülebilir. 
1924 yılında Almanya'da egemen politik biçim burjuva demokrasisiydi ve "kapitalist diktatörlük" 
gibi ne anlama geldiği belli olmayan bir tanımlama doğru değildi. Gerek burjuva demokrasisi 
gerekse de faşist diktatörlük her ikisi de kapitalist diktatörlüğün değişik politik örgütlenme 
biçimleridir. Komintern'in başkanının bu teorik sefaleti ve karışık kafası, dünya devriminin 
başındakilerinin niteliğini ele vermesi açısından ilginçtir.  
 

Zinoviev'in ileri sürmüş olduğu "tabanda birlik" taktiği ise "birleşik cephe" taktiğinden daha 
tehlikeli bir politikadır. Bu politika tam bir idealist ve maceracı bir politika olup, bütün politik güç 
dengesinin yanlış analiz edilmesine götürür. "Tabanda birlik" taktiği daha önce Bolşevikler'in Rus 
kırında Sol Sosyalist-Devrimcilere karşı uygulamış oldukları ve "Savaş Komünizmi"ne neden olan 
politikanın "uluslararası versiyonu"ndan başka bir şey değildir.  
 

Bolşevikler kırlarda Sol Sosyalist-Devrimciler'in tabanını ele geçirmek için "Yoksul Köylü 
Komiteleri"ni (YKK) kurarak, bu partiyi tabanından ayırmaya çalıştılar. Yani bir bakıma tarihsel 
olarak onun yerine ikame etmeye çalıştılar. Bunu yaparken de parti giderek kendi komünist 
niteliğinden uzaklaşmaya başladı. Zaten başka türlü de olamazdı. RKP giderek proletarya ile yarı-
proletayanın ortak partisi olmaya başladı ve bu proletaryanın iradesinin parçalanması ve 
zayıflaması temelinde oluyordu. Hiçbir zaman bir sınıf başka bir sınıfın yerine tarihsel olarak ikame 
edemez çünkü aynı tarihsel çıkara sahip iki sınıf hiçbir zaman varolmaz/varolamaz.  
 

Bir sınıf her zaman kendi ideolojik ve politik önderleri tarafından ayrı bir örgüt olarak kendi 
sınıf çıkarlarını savunur. Belki bunu dile getirenler yabancılaşmadan dolayı çıkarlarını savundukları 
sınıfın kimler olduğunu da bilmezler ama bu işin özünü değiştirmez. Onun için bir sınıfı onun 
ideolojik ve politik temsilcileri aracılığı ile ele almak gerekir. "Tabanda birlik" anlayışı politik 
zorlamadan ve maceracı bir politikadan başka bir anlama gelmemektedir.  
 

Nasıl Bolşevikler kır yoksullarını karşılarına alarak onları küçük-burjuvazi ve büyük 
burjuvazinin kollarına ittiler ise,  Sosyal-Demokrasiye  karşı "tabanda birlik" taktiği uygulayarak da 
onları emperyalist sermayenin kollarına ittiler ve faşistlerin iktidara gelmelerini kolaylaştırdılar.  
 

1920'li yıllarda Avrupa'da faşistlerin güçlenmeleri ve bir çok yerde iktidara gelmelerinin 
nedeni,  Ekim Devrimi'nin ilk günlerinde yapılan hataların,  dolaylı yollardan ve Komintern aracılığı 

                                                 
107 Aktaran T.Cliff,a.g.e,s.225 
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ile Avrupa'ya yansımasının ürünüdür. İtalyan faşizmi ve Nazi Almanya'sı Komintern'in insanlığa en 
kötü iki hediyesidir.  
 

Avrupa'daki komünist hareketlerin ideolojik ve politik yörüngelerinin kaymalarının altında 
Rus devriminin emperyalist sistem karşısındaki yanlış stratejik konumlanması yatmaktadır. 
Geleceğin komünist liderleri bu gerçeğin bilincine varmadan kapitalizm karşısında muzaffer 
olamayacaklardır. Bu devrimden çıkarılması gereken en büyük teorik ders ve sonuç budur.  
 
 

9-Sovyet Politik Biçimi ve Tarihsel Karakteri 
 

Marksist teorinin gelmiş olduğu yeni tarihsel boyut bağlamında,  "Sovyet Politik Biçimi" 
sorununun tekrar ele alınması ve bu noktada bir çok sorunun sorulması ve cevaplanması 
gerekmektedir. Bu sorulardan bir kaçını şöyle sıralamak mümkündür:  
 
a-Burjuva demokrasisi karşısında Sovyet Politik Örgütlenmesi,  içerik ve biçim yönünden ne 
anlama geliyordu?  
 
b-Sovyet örgütlenmesinin burjuva demokrasisinden ne gibi bir  tarihsel üstünlüğü vardı? Eğer 
vardıysa bu hangi noktalardaydı?  
 
c-Tarihsel olarak (ekonomik anlamda) kapitalizm ve burjuva demokrasisi aşılmadan, Sovyet nasıl 
bir tarihsel işleve sahip olabilirdi?  
 
d-Rekabet kapitalist ekonomik sistemin odağında yeralan temel dinamik olduğu için ve bu 
rekabetin unsurları kendilerine rekabeti sürdürebilmek için farklı politik ve sosyal biçimler 
aradıkları için birbirleriyle rekabet halinde farklı politik biçimlerin ortaya çıkmasına neden olurlar. 
Farklı politik yapıların hangi ekonomik temelden çıkıp geldiklerini ya da beslendiklerini kavramak,  
sorunun çözümünün neredeyse yarısını teşkil eder. O halde bu noktada en önemli soru şudur:  
Rusya'nın üretici güçleri niçin Sovyet örgütlenmesini kendisine bir sosyal ve politik biçim olarak 
uygun gördü?  
 
e-Sovyetlere yüklenilen yanlış ve abartılı görevler,  sosyal demorasi ile ilişkileri ne yönden olumsuz 
bir şekilde etkiledi?  
 

Bu noktadaki sorular daha da çoğaltılabilir ancak konumuz açısından bu kadarı yeterlidir.  
 

Sovyet politik örgütlenmesinin tarihsel karakterinin anlaşılması ancak bu örgütlenmenin 
belirli bir tarihsel bağlama yerleştirilmesi ve bu tarihsel bağlamın ekonomik özünün doğru 
anlaşılarak onun ile ilişkilendirilmesi sayesinde mümkündür. Bununla birlikte Sovyet sistemi ancak 
başka politik biçimler ile ilişki içerisinde ele alındığı zaman belirli bir anlam ihtiva eder. Yani sovyet 
sistemini,  burjuva demokrasisi ve faşizm ile birlikte ele alırsak onun tarihsel dinamiğini 
anlayabiliriz.  
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Birinci dünya savaşından sonra, bu üç temel politik biçimin giderek yan yana oluşmaya 

başladığı görüldü. Ancak gözden kaçırılmaması gereken bir durum da ilk defa bu politik biçimlerin 
belirdiği tarihsel dönemin hemen birinci dünya savaşının ertesi olmadığıdır. Kıta Avrupa'sında 19. 
yüzyılın ortalarından itibaren İngiltere'nin burjuva demorasisi, Fransa'daki III. Napolyon'un 
Bonapartist faşizmi ve hemen onun sonrasında ortaya çıkan Paris Komünü'nün birlikte varolduğu 
bir tarihsel dönem yine olmuştur. Bu dönemde bu politik biçimlerin,  birinci dünya savaşının 
sonunda olduğu gibi çok daha geniş tarihel ölçekte kendilerini üretememelerinin altında yatan 
temel neden,  kapitalizmin tarihsel temelinin darlığıydı.  
 

Yapacağımız ikinci önemli soyutlama ise bu politik sistemlerin birbirlerine karşı besledikleri 
düşmanlık ve rekabettir. Politikanın ekonominin yoğunlaşmış biçimi olduğu varsayılırsa, ekonomik 
alandaki ya da onun derinliğindeki bazı eğilimlerin politik alandaki eğilimleri belirli bir yönde ve 
biçimde harekete geçirdiği olgusu ortaya çıkar. Yani belirli politik biçimler, ekonomik alandaki bazı 
eğilimlerin baskısının sonucunda ortaya çıkarlar ve kaybolurlar. O halde bu politik biçimlerin 
dinamiğine neden olan ekonominin odağındaki bu temel dinamik nedir?  
 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Marx'ın kar oranlarının eşitlenmesi teorisine getirmiş 
olduğu en önemli yenilik,  bu eşitlenmeyi "bütün toplumsal artı-değerler" üzerinden yapmış 
olmasıdır ve artı-değerin bu bütün yapısı içerisinde, farklı üretkenliğin sonucu olan artı-değerlerin 
gerçek ekonomik ağırlıklarını açığa çıkarmasıdır. Daha önceki bölümlerde tablolar aracılığı ile bu 
durumu ele aldık ve göstermeye çalıştık. İşte Marx'ın bu noktadaki teorisi,  aslında bize farklı 
politik sistemlerin dinamiğine de ayna tutmaktadır. Bu teori aracılığı ile farklı politik sistemlerin 
ortaya çıkmalarını ve kaybolmalarını da anlayabiliriz.  
 

Bu üzerinde ayrıntılı olarak durulması gereken bir  başka çalışmanın konusudur. Ancak biz 
burada Marx'ın teorisinin Sovyet politik biçimi ile ilişkisini kısaca ele alacağız ve böylece Sovyet 
örgütlenmesinin hangi tarihsel dinamiğin ürünü olduğunu anlamaya çalışacağız. Bu aynı zamanda 
sosyalist devrimin de hangi tarihsel dinamiğin ürünü olduğunu anlamamıza yardım eder ve 
sosyalist devrimin görevlerinin anlaşılması noktasında pusula görevi görürür.  
 

Marksizm bize ekonomik temel ile politik demokrasi arasında bir ilişki olduğunu ve bu 
sonuncusunun ekonomik temelin ihtiyaçlarını ve eğilimlerini izlediğini öğretir. Örneğin burjuva 
demokrasisi,  liberal bir ekonomik yapının ürünüdür ve onun "yansıması"dır ve tarihsel görevi bu 
liberal ekonomik yapının tarihsel çerçevesini korumak ve sürdürmektir. Yine aynı şekilde,  burjuva 
demokrasisi dışındaki politik yapılar (ister faşist ister bürokratik isterse de başka bir biçimde 
olsunlar),  liberal ekonominin olumsuz etkilerine karşı, belirli ekonomilerin  korumacılığa 
gereksinim duyduğu dönemlerde,  ekonominin bu gereksinimini kapsamlı devlet müdahalesi 
aracılığı ile gerçekleştirirler. Burjuva demokrasisinin dışındaki politik biçimler,  dünya 
ekonomisindeki rekabetin yıkıcı etkilerini,  devlet gücünü ekonomi içerisinde arttırarak önlemeye 
ya da sınırlamaya çalışırlar. Ama günü geldiklerinde kendileri de yine bir engel haline gelmeye 
başlarlar.  
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Burjuva demokrasisi dışındaki politik biçimleri harekete geçiren nedenleri anlamak için 
önceki bölümde ele aldığımız ve geliştirdiğimiz Marx'ın kar oranlarının eşitlenmesi ile ilgili 
tablolarına,  burada daha başka bir açıdan bakabiliriz. Bu tabloların derinliklerinde aslında "politik 
yapıların dinamiği" saklıdır.  
  

Daha önce de belirttiğimiz gibi,  değerlerin üretim fiyatlarına dönüşmesi,  farklı piyasa 
değerlerinin oluşmasından kaynaklanır. Her üretim fiyatı kendi piyasa değerinin etrafında hareket 
eder ve onun tarihsel yapısına bağlıdır. Farklı piyasa değerlerinin oluşması, farklı ekonomik 
ölçeklerin varlığının sonucudur ve kökeni ticari kapitalizme kadar uzanır. İşte bu farklı piyasa 
değerleri ve bu değerlerin birbirleriyle olan ilişkisi,  Genel Kar Oranı (GKO) sorununun özünü 
oluşturur. Burada farklı piyasa değerlerinin,  bir özel üretim tarzının tarihsel gelişiminin çeşitli 
gelişme dereceleri olduğunu ve her birinin sermayenin bir devir hareketini oluşturduğunu ve bu 
farklı devir hareketlerinin de içiçe geçerek bir bütünlük oluşturduğunu unutmamak gerekir.  
 

Tarihsel gelişimi içerisinde bir üretim tarzının temel olarak üç gelişim derecesi ve bunlar 
arasında varolan onlarca gelişme derecesi vardır. Ancak biz kendimizi Marx'ın yaptığı gibi üç temel 
biçim ile sınırlayacağız. Bu farklı gelişme dereceleri farklı üretkenliğe sahip piyasa değerleri 
demektir.  
 

Bir üretim tarzı en küçük ya da düşük üretkenlikten (piyasa değeri) başlayarak en yüksek 
üretkenlik ya da piyasa değerinin oluşumuna doğru ilerler. Bu farklı gelişme aşamaları farklı 
üstyapı kurumlarının oluşumunu koşullandırır. İşte tam da bu noktada farklı politik yapılar ortaya 
çıkar. Ama yine de bu teorik temel bize farklı politik yapıların dinamiğini vermez. Bu noktayı 
geliştirebilmemiz için, GKO ve biçimleri teorisinin iç mantık yapısını izlememiz ve bu mantık 
yapısını somut örnekler ile "giydirmemiz" gerekmektedir. İşte ancak o zaman sorunun genel 
çerçevesini az çok farkedebiliriz.  
 

Farklı piyasa değerleri demek farklı gelişmişlik düzeyine sahip emek biçimleri demektir. Bu 
farklı piyasa degerleri içerisinde yeralan toplumlar,  bu piyasa değerlerinin "kaderini" paylaşırlar. 
Toplumların ekonomik faaliyetlerinin bütün özü,  denebilir ki,  bu farklı piyasa değerleri tarihsel 
dizgesi üzerinde daha yükseklere tırmanmaktır. Çünkü sistemin odağındaki rekabet,  onları bu 
noktaya farkında olmadan iter.  
 

Daha önceki bölümlerde Marx'ın tablosu üzerinde çalışırken,  bazı ülkeleri ampirik olarak 
çeşitli piyasa değerlerine göre kategorize ettik. Yine bu tabloda her piyasa değerinin genel piyasa 
içerisindeki ağırlık derecesine göre ya da baskın olma durumuna göre de bir avantaja sahip 
olduğunu gördük. Genel piyasayı belirleme gücüne sahip olan piyasa değerleri, dünya 
ekonomisinde ve politikasında kilit noktalara sahip olurlar.  
 

GKO'nı belirleyen piyasa değeri, diğer piyasa değerlerini bu GKO'na göre bir üretim fiyatı 
belirlemeye zorlar. Üretim tarzının gelişme derecesine göre,  GKO'nı belirleyen piyasa değerleri 
farklılık gösterir, daha doğrusu üretim tarzı genelleşmeye başlarken, GKO'nı belirleyen piyasa 
değeri,  emek yoğunluğu düşük piyasa değerlerinden emek yoğunluğu yüksek piyasa değerlerine 
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doğru kaymaya başlar. Bu kayma uzun bir tarihsel dönem içerisinde tedrici gerçekleşir ve rekabet 
aracılığı ile olur. Bu aynı zamanda üretici güçlerin büyüme sürecidir.  
 

Üretim tarzının bu çeşitli gelişme aşamaları sırasında çeşitli politik biçimler ortaya çıkarlar. 
Aslında bu politik biçimler,  üretici güçlerin derinliklerinde belirli ihtiyaçların yansımalarıdırlar ve 
bu politik biçimlerin dinamiği,  piyasa değerlerinin dinamiğine yani GKO'nı belirleme durumuna 
temelden bağlıdır.  
 

GKO'nı belirleyen piyasa değerinin biçim değişikliği ve bu biçim değişikliğinin baskısı, diğer 
piyasa değerlerini etkiler ve baskı altına alır. Ama özellikle de, GKO'nı belirleyen piyasa değeri en 
iyi üretkenliğe sahip olan piyasa değeri olmaya başlarsa bu giderek dünya çapında büyük 
çalkantıların ve dönüşümlerin de temelini oluşturur:  1789, 1815, 1848-50, 1871, 1914, 1945, 1989 
ve içinden geçtiğimiz süreçler gibi vs.  
 

Üretici güçlerin dünya çapında tarihsel eğilimi, evrenselleşme yani birleşik bir dünya 
pazarının oluşumu yönünde ilerlemedir. En iyi üretkenliğe sahip olan piyasa değerinin temel 
eğilimi,  bu evrenselleşme yönünde ilerlemek olduğu için,  üstyapı da bu eğilimin ifadesi olan 
ideolojik ve politik eğilimleri oluşturur. Bu günümüzde liberalizm ve burjuva demokrasisidir.  
 

GKO'nı belirleyen piyasa değeri kendi üretim fiyatını piyasaya empoze ederken aynı 
zamanda kendi ideolojik ve politik anlayışını da üstyapı da empoze etmeye başlar. Bu eğilimin 
gelişmesi genellikle savaşlara yolaçar. Ama bu durum yine de Sovyet ve faşist politik biçimlerin 
niçin burjuva demokrasisinin yanında giderek oluşmaya başladığını açıklamaz.  
 

Kapitalizmin genel tarihsel tecrübesi göstermiştir ki, uluslararası eğilime sahip olan 
ideolojik ve politik eğilimler (burjuva demokrasisi, faşizm ve komünizm gibi),  üretici güçlerin 
uluslararası eğilimlerinin geliştiği dönemlerde daha çok belirmektedirler.  
 

Sermayenin uluslararasılaşması,  GKO'nı dünya çapında düşürdüğü için bu düşüşün 
durdurulması ya da dizginlenmesi, uluslararası piyasa genişliği ve derinliğini geliştirme 
zorunluluğunu dayattığı için, üretici güçler tarihin doğal eğilimi içerisinde bu evrensel biçimleri 
daha fazla öne çıkarmaya başlarlar.  
 

Sermayenin farklı biçimleri arasındaki rekabetin dünya piyasasında kızışması ve 
sertleşmesi ( komünist hareket iktidara geldiği zaman bu onun için de geçerlidir),  rakiplerin 
birbirlerini dünya çapında dengeleme ve etkileme zorunluluğunu öne çıkardığı için, uluslararası 
ideolojik ve politik biçimleri bir zorunluluk olarak dayatmaktadır. Bu noktada uluslararasılaşma 
yönünde gelişmeyen bölgesel ve ulusal biçimler giderek aşılmaya ve yıkılmaya başlar. Örneğin 
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan imparatorluk biçimine sahip olan devletler bu duruma 
örnek olarak gösterilebilir:  Prusya Almanya'sı,  Çarlık Rusya'sı, Avusturya-Macaristan 
imparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi.  
 

Bu tür politik alt-üst oluşlar,  herhangi bir dönemde değil, GKO'nı belirleyen piyasa değeri,  
giderek en büyük sermaye katmanı olmaya başladığı andan itibaren ortaya çıkarlar. GKO'nı küçük 
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ve orta büyüklükteki piyasa değerleri belirlediği zaman, genellikle ulusal ve bölgesel politik 
biçimler geçici bir politik istikrara sahip olurlar. Bu durum dünya piyasasındaki değişimler 
toplumun içerisine nüfuz edene ve devlet ve politik sistemin temellerini sarsana kadar devam 
eder.  
 

Bu noktada genel bir soyutlama yaparak bu noktayı teorimizin genel bir ölçütü durumuna 
getirebiliriz:  Kapitalizmin yeni (özel) bir üretim tarzının tarihsel gelişimi içerisinde,  uluslararası 
karaktere sahip ideolojik ve politik eğilimler,  büyük sermayenin en iyi üretkenliğe sahip 
katmanının, GKO'nı belirleyen piyasa değeri konumuna gelmesiyle giderek ortaya çıkmaya 
başlamaktadırlar. Serbest rekabetçi kapitalizm döneminde bu süreç 1850-1871arasını;  klasik 
emperyalizm döneminde 1920-1945 arasını kapsamıştır.  
 

En iyi üretkenliğe sahip olan büyük sermaye katmanının GKO'nı belirlemeye başlaması, 
giderek diğer sermaye katmanlarını onun GKO'na göre pozisyon almaya zorlar. Bu pozisyon alma 
tek ekonomik alanda yaşanan bir süreç olmaz;  toplumun genelini kucaklar ve yerleşik bütün 
yapıları alt-üst etmeye başlar. Geri toplumlar kendilerine yüksek derecede örgütlenme ve 
üretkenlik anlayışı dayatan toplumlara karşı,  kendilerini onlara adapte ederek yeni arayışlara 
girerler ve kısa zamanda rakiplerinin uluslararası karakterlerine aynı biçimler ile karşılık vermeye 
başlarlar. Burada işleyen rekabetin doğal eğilimidir. Nasıl ekonomik alanda rekabet göreceli olarak 
belirli bir zaman sonra eşitlenmeye neden olursa;  politik alanda da belirli bir zaman sonra aynı 
eşitlenme ortaya çıkar. Böylece uluslararası politik biçimlere sahip eğilimler "aynı" düzeye ya da 
yan yana gelirler. Bunun altında yatan temel tarihsel dinamik, GKO'nı belirleyen piyasa 
değerlerindeki farklılaşmadır.  
 

Bütün bunlar çıplak gözle görülemeyen ancak teorik düzeyde soyut olarak kavranılabilen 
şeylerdir. Onun için ancak teorinin kendi mantığı içerisinde anlaşılabilirler.  
 

Yukarıdaki genel teorik açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, Sovyet politik biçiminin ortaya 
çıkışı üretici güçlerin sosyalizm sınırına gelmiş olmasından değil, kapitalizmin farklı üretim 
tarzlarının birbirlerini izlemesi sırasında,  kapitalist sistemin iç hareket mekanizmalarının ürünü 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bundan da şu sonuç ortaya çıkar ki, siyasal iktidarı ele geçiren komünist 
hareket, burjuva bir tarihsel temel üzerinde bir Sovyet politik biçimi ile varolabilir. Bu noktada 
bütün sorun bu politik biçimin,  burjuva toplumsal içerik ile belirli bir süre nasıl bir ilişki içerisinde 
olacağı sorunudur.  
 

Sorunu daha anlaşılır kılmak ve basitleştirmek için Lenin'in "Kesintisiz Devrim" teorisinin 
mantığını bu soruna uygulamak istiyorum.  
 

Lenin'in Kesintisiz Devrim’inin özünü kısaca şöyle belirtebiliriz:  Rusya'da devrim burjuva-
demokratik bir karaktere sahip olmasına karşın,  devrimin önderliği burjuvaziye bırakılmamalı ve 
bu burjuva-demokratik devrimine proletarya önderlik ederek, devrimi kesintisizliği içerisinde 
sosyalist devrime taşımalıdır. Lenin'in Kesintisiz Devrim’inin bu mantığını daha değişik bir biçimde 
kapitalizmin ekonomik süreçlerine de uygulayabiliriz.  
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Komünist hareket pekala kapitalizm,  tarihsel-ekonomik açıdan aşılmadan politik iktidarı 
ele geçirebilir ve belirli bir süre burjuva bir tarihsel temel ile başbaşa kalabilir ve büyük oranda da 
bu gelecekte böyle olacaktır. İşte bu burjuva toplumsal içerik,  kaçınılmaz bir şekilde,  üstyapının 
bütün süreçlerine yansıyarak,  onun özelliklerini belirleyecektir. Bu noktada, burjuva bir tarihsel 
temel üzerinde yükselen Sovyet politik örgütlenmesinin de bu burjuva temelden kaynaklanan 
görev ve hedefleri olacaktır. Daha doğrusu kendisini bu burjuva temelin özelliklerine belirli bir 
süre adapte etmesi zorunludur.  
 

Nasıl Lenin'in Kesintisiz Devrim teorisinde, burjuva devrimin önderliği burjuvaziye 
bırakılmamaktadır, aynı şekilde,  "komünist ekonomik devrim" sürecinde de, komünist  hareket 
belirli bir süre kapitalizmin evrimini yöneterek, ekonominin yönetimini burjuvaziye 
bırakmamalıdır. Bu durum kapitalizmden komünizme geçiş sürecini kısaltarak daha az sancılı 
olmasına ve tarihin dev adımlarla ilerlemesine neden olacaktır.  
 

Sovyetler,  burjuva demokrasisinden daha üstün bir demokrasi kurma iddiası 
perspektifinde ortaya çıktılar. En önemli özelliği işçi ve emekçi sınıflarına dayanmasıydı ve bundan 
dolayı da bu sınıfların tarihsel çıkarlarını temsil eden en iyi politik biçim olmasıydı. Daha doğrusu 
onu bu biçimde Bolşevikler görüyordu. Çünkü herkes Sovyetleri bu şekilde değerlendirmiyordu. 
Kimi eğilimler, onu, Geçici Hükümet üzerinde baskı aracı,  kimileri "anarşik bir ur" olarak 
görüyorlardı.  
 

Küçük-burjuvaziden büyük burjuvaziye kadar uzanan yelpazede, Sovyetler,  mevcut Rus 
devlet ve politik sisteminin odağından uzak tutulması gereken politik bir örgütlenme olarak 
görülüyordu. İlk başlarda Sovyetler içerisinde hegemonyayı elinde bulunduran küçük-burjuva 
siyaset ise, Sovyetleri orta ve büyük burjuvazi karşısında kendi ekonomik ve politik çıkarlarını daha 
da geliştirmede yani payını arttırmada bir manivela olarak kullanmak istiyordu. Ama bu siyaset, 
Rus devlet ve politik sistemi aracılığı ile emperyalist sisteme de entegre olmak demekti.  
 

Sovyetlerin ortaya çıkması, emperyalist siyasete ve ona dayanan Rus devlet ve politik 
sistemine duyulan öfkenin ve nefretin sonucuydu. Çünkü bu emperyalist dünya sistemi,  emekçi 
halkları dünya savaşı çarkının içerisine yoğun bir şekilde atmıştı ve her gün bu savaş çarkının 
içerisinde eriyen ve yokolan onlardı. Onun için Rus politik sisteminin dışında ortaya çıkan 
Sovyetler,  aynı zamanda emperyalist sisteme ve onun barbarlığına da duyulan tepkinin ve 
nefretin de ürünüydü.  
 

Küçük-burjuvazinin Sovyetleri, Rus politik sistemi aracılığı ile emperyalist sisteme bağlama 
girişimi,  Rus halkının büyük çoğunluğunun çıkarı ile çelişki halindeydi. Bu siyasetin izlenmesi, 
Sovyetlerin önce eritilmesine ve pasifize edilmesine sonra da tamamen ortadan kaldırılmasına 
götürecekti. Bunun anlamı ise Rusya'nın yoğun bir şekilde emperyalistlerin sömürü ağının altına 
girmesi,  mali bağımlılığının gelişmesi ve üretici güçlerinin baskı altına alınması demekti.  
 

Rusya'da Sovyetlerin ortaya çıkışı, Rus politik sisteminin burjuva-demokratik reformlar 
yapamamasının ürünüydü. Sovyetler ilk ortaya çıktıklarında burjuva-demokratik bir karaktere 
sahipti ve bu tarihsel boşluğun doldurulmasının ifadesiydi. Rusya'da burjuva demokratik bir 
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parlamenter yapının boşluğunu dolduruyordu ve onun yerine ikame etmişti. Onu Rusya ve dünya 
çapında devrimci bir politik kaldıraca çevirenler Bolşevikler oldu.  
 

Sovyetlerin özelde Rus politik sisteminin dışında genelde de emperyalist siyasetin dışında 
gelişme eğilimi,  Bolşeviklerin Enternasyonal hedef ve görevleri ile de uyumluydu. Halkın geniş 
kesimlerini tek ulusal değil,  bölgesel değil ama uluslararası bir biçimde,  emperyalist burjuva 
siyasetin dışında örgütleme olanağı, Sovyetleri evrensel bir örgütleme aracı haline getiriyordu.  
 

İşte bu noktada daha önce sorduğumuz soruları cevaplayabiliriz ve bu sorulara az çok 
doğru yanıtlar verebiliriz.  
 
a-Burjuva demokrasisi karşısında Sovyet Politik Örgütlenmesi,  içerik ve biçim yönünden ne 
anlama geliyordu?  
 

Burjuva parlamenterizmi hem içerik hem de biçim yönünden emperyalist sistemin 
içerisinde erimeye götürmektedir. Burjuva demokrasisinin tarihsel ufku, emperyalist-kapitalist 
sistem ile sınırlıdır ve o çerçevede kalma ile koşullanmıştır.  
 

Sovyet örgütlenmesinin burjuva parlamenterizminden farkı, onun tarihsel ufkunun 
emperyalist-kapitalist sistem ile sınırlı olmaması ve onun dışına taşma özelliğidir. Sovyet 
örgütlenmesi, emperyalist politikanın dışında bağımsız varolma özelliğini koruyabildiği, 
geliştirebildiği ve sürekliliğini kesintisiz bir şekilde koruyabildiği ölçüde, üretici güçlerin 
komünizme kadar bağımsız gelişimini de garanti altına alabilir.  
  

Komünist toplumun üretici güçlerinin daha gelişmediği koşullarda ortaya çıkan bir SPÖ,  
burjuva bir ekonomik temel üzerinde yükseleceği için,  kaçınılmaz olarak burjuva toplumsal 
içeriğin ekonomik ve politik özelliklerini belirli bir süre benimsemesi ve kullanması zorunludur. 
Burada temel sorun bu burjuva özelliklerin komünist perspektif temelinde nasıl ele alınması 
gerektiğidir.  
 
b-)SPÖ,  burjuva demokrasisinden ne tür bir üstünlüğe sahiptir?  Komünist ekonomik ilişkiler 
gelişmediği sürece SPÖ, burjuva demokrasisinden nasıl daha üstün olabilir?  
 

Teorik olarak Sovyet örgütlenmesi komünist bir üretimi ve toplumsal ilişkileri öngörür. 
Komünizmin maddi güçlerinin geliştiği bir tarihsel ortamda asıl tarihsel işlevine yani "insanları 
yönetmeden ziyade şeyleri yönetme" ile sınırlı olacaktır. Ancak bu maddi temelin daha gelişmediği 
bir dönemde, Sovyet kaçınılmaz olarak işleyişinde burjuva özellikler(ki bunlar da devlet ama 
"burjuva devlet" ) barındıracaktır. Aslında daha çok burjuva demokrasisinin özelliklerini kendi 
bünyesinde barındıracaktır.  
 

Toplumun daha komünizm sınırına kadar gelmediği bir durumda Sovyet’in biçimi sosyalist 
olmasına karşın içeriği burjuva demokratik bir yapıya sahip olacaktır.  
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Kapitalist üretim ilişkileri tarihsel olarak aşılmadan,  onun felsefi,  ideolojik,  politik, 
örgütsel ve kültürel olarak aşılması mümkün değildir. Böyle bir "tarihsel atlama" toplumda tam 
tersi sonuçlar vererek, bürokratik zorlamalara ve hatta burjuva demokrasisinden daha kötü bir 
politik biçimin ortaya çıkmasına neden olur. Nedeni ekonomik temelde var olan bütün ölçüleri 
yanlış ele alarak bozacak olmasından dolayıdır (Rusya'da 1917-1922 arası olan budur).  
 

Komünizmin maddi güçlerinin daha ortaya çıkmadığı bir durumda,  proletaryanın egemen 
sınıf örgütlenmesinin politik biçimi olan Sovyet,  içerik olarak burjuva demokratik bir içeriğe sahip 
olursa,  o halde onun burjuva demokrasisinden ne tür bir üstünlüğü olabilir?  
 

Bu sorunun doğru cevaplanması oldukça önemli olup,  Dünya Komünist Hareketi'nin 
Uluslararası Emperyalist Sistem karşısında doğru konumlanması noktasında temel öneme 
sahiptir.  
 

Sosyalist devrim,  proletaryanın ve yarı-proletaryanın tarihsel birleşik eylemi olarak,  
burjuvaziden bağımsız olarak,  Sovyet biçiminin ortaya çıkmasına ve bağımsız bir karakter 
kazanmasına neden olur. Bu noktada bu biçim, içeriğin önüne bir "Kutup Yıldızı" gibi onun varacağı 
nihai hedefi koyar ve sürekli olarak bütün süreci bu biçimin eğilimlerine doğru çeken bir işleve 
sahip olur.  
 

Bu biçim burjuvaziden bağımsız olarak var olabildiği ölçüde,  içeriğin kendi yapısına uygun 
olarak gelişmesine neden olur. Bundan şu sonuç çıkar:  Komünist hareket toplumun tarihsel 
düzeyinden dolayı, burjuva demokrasisinden ve onun liberal ekonomik anlayışından tarihsel bir 
kaldıraç olarak yararlanabilir. Komünist hareket burjuva demokrasisinin ve liberal ekonominin 
iplerini sıkı sıkıya elinde tutabildiği ölçüde, onlardan üretici güçlerin  komünizm sınırına kadar 
geliştirilmesi için yararlanabilir/ yararlanmalıdır.  
 

Bu noktada SPÖ'nün,  burjuva demokrasisinden üstünlüğü şudur:  SPÖ, burjuva 
demokrasisini,  daha üstün tarihsel amaçlar doğrultusunda bir araç olarak görür ve onu 
amaçsallaştırmaz. Ama burjuvazinin elinde burjuva demokrasisi,  kendi kendisini amaçsallaştırır 
ve bu noktada kendisini, liberal ekonominin tarihsel ufku ile sınırlayarak emperyalizmin tarihsel 
çerçevesinin içerisine hapseder.  
 

Komünist hareket açısından burjuva demokrasisi,  Dünya Sosyalist Devrimi'nin yan ürünleri 
yani reformları olarak ele alınır ve ikincil bir öneme sahiptir. Komünizm amacına hizmet ettiği ve 
onun tarihsel gelişimine hız verdiği ölçüde kabul edilen geçici bir araç olarak ele alınır ve tarihsel 
gelişimini onun üzerine inşa etmez. Ama burjuvazinin elinde burjuva demokrasisi, bütün 
toplumsal ve tarihsel süreçlerin,  emperyalizmin tarihsel hakimiyetine bağlanmasına ve onun 
tahakkümünün gelişmesine götürür.  
 

SPÖ'nün burjuva demokrasisinden tarihsel üstünlüğü,  onu,  kendi devrimci hedeflerini 
gerçekleştirmede araç olarak kullanabilme yeteneğinden oluşur ve bu durum onu, burjuva 
demokrasisi içerisinde erime tehlikesinden de korumuş olur.  
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c-) Burjuva demokrasisi tarihsel olarak aşılmadan SPÖ nasıl bir işleve sahip olur?  
 

Her politik demokrasi ekonomik temelin yansımasıdır ve ona sıkı sıkıya bağlıdır. Burjuva 
demokrasisinin tarihsel yönden aşılması, ancak burjuva toplumunun ekonomik olarak aşılması 
sayesinde mümkündür. Kapitalizm tarihsel olarak aşılmadan, burjuva demokrasisinin aşılması ve 
atlanması mümkün değildir.  
 

Burjuva toplum ekonomik olarak aşılmadan politik iktidarı ele geçiren komünist hareket, 
burjuva toplumun üzerine bir Sovyet biçimi geçirebilir ancak ama bu sovyetin içeriği toplumun 
tarihsel aşamasından dolayı burjuva-demokratik olmak zorundadır. Daha önce gördüğümüz gibi 
bu burjuva demokrasisi, sosyalist biçimden dolayı, komünizm perspektifi temelinde ele alınan ve 
tarihin gelişim seyri içinde sıkıca ona bağlanan bir özelliğe sahip olacaktır.  
 

Sovyetin içeriği toplumun tarihsel düzeyi ile koşullanmış olduğu için, bu tarihsel düzey 
dikkate alınmadan onun içeriğinin "sosyalist" bir karakterde doldurulması bir tür anarşizme 
yolaçar ve bu anarşizm de daha sonra katı bir bürokratik diktatörlüğe götürür.  
 

Ekim Devrimi'nden sonra Rusya’da,  Sovyetin içeriğinin komünist bir şekilde doldurulmak 
istenmesi, katı bir bürokratizme yol açmıştır ve bunun sonucunda siyasal iktidar proletaryanın 
ellerinden kayıp gitmiştir (Ekim 1917'den Savaş Komünizmi'nin başladığı Nisan-Mayıs 1918 arası).  
 
d-)Rusya'da üretici güçler SPÖ'yü niçin kendisine uygun gördü?  
 

Bu çalışmanın da başında kısaca belirttiğimiz gibi, Rusya'da üretici güçler öyle bir tarihsel 
düzeye ulaşmıştı ki, emperyalist ekonominin uzantısı olma durumunu artık kaldıramıyordu. 
Bundan dolayı Rusya'da üretici güçler kendisine emperyalist politikanın dışında bağımsız bir biçim 
arıyordu. Çünkü emperyalist politikaya bağlı kaldığı sürece Rusya'da üretici güçler baskı altına 
alınıyordu ve toplumun sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalıyordu. Onun için 
Rusya'da Bolşevikler, emperyalist savaşın dışına çıkma siyasetini benimsedikleri zaman halkın 
önemli bir kısmı onları izledi.  
 

Rusya'da üretici güçlerin bağımsız gelişimi,  emperyalist siyasetten bağımsız bir politik 
çerçeveyi zorunlu kılıyordu. Bir kısım emperyalistin (İngiltere,  Fransa,  ABD, İtalya) işbirlikçileri 
aracılığı ile dünya ekonomisinde ve siyasetinde bir mali-oligarşi oluşturmaları,  dünya 
ekonomisinin odağındaki rekabet olgusuyla da çelişki halindeydi.  
 

Kapitalist sistemin odağındaki rekabet,  dünya toplumunun gelişimi açısından karşıt 
unsurların oluşumunu varsayar ve bunu koşullandırır da. Bir grup emperyalist mali-oligarşinin, geri 
kalan ekonomileri kendi ekonomilerinin uzantısı haline getirme eğilimleri ve üretici güçleri bu 
temelde baskı altına alma eğilimlerine karşı, bazı ülkelerin üretici güçleri, rekabetin baskısı altında 
Sovyet ve Faşist politik biçimlere doğru bir eğilim gösterdiler. Bu kar oranlarının dünya çapında 
eşitlenmesinin kaçınılmaz sonucudur. Uluslararası emperyalist ekonominin özündeki anarşik 
üretim ve onun kaçınılmaz sonucu olan rekabet, bütün baskı ve dizginlemelere rağmen kendisini 
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dayatarak, bu rekabetin işeyişinin biçimi ve ifadesi olan farklı politik biçimlerin (burjuva 
demokrasisi, Sovyet, Faşist vs. ) oluşumuna neden olmaktadır.  
 

Sistemin özündeki rekabet,  sürekli dengelenme ile sonuçlandığı için bir politik biçimin 
mutlak hakimiyetini dıştalar. Bir politik biçim diğerlerine göre baskın olabilir ve hegemonyayı 
elinde tutabilir ancak bütün sistemin mutlak hakimi olamaz. Bu dünya ekonomisinin bağrındaki 
rekabet olgusuna ve onun etrafında oluşan ekonomik ve politik şekillenmeye aykırıdır.  
 

Üretici güçlerin Sovyet biçimini belirli bir süre kabul etmesine götüren süreç,  aslında 
dünya ekonomisindeki bu eğilimler ile de bağlantı halindeydi.  
 
e-)Sovyetlerin yozlaşması sosyal demokrasi ile ilişkileri nasıl olumsuz bir şekilde etkiledi?  
 

Rusya'da Sovyetlerin izlenen yanlış politikalar sonucunda yozlaşmaları ve 
bürokratikleşmeleri ve küçük-burjuvazinin tek devletten değil ama Sovyet politik sisteminden de 
dışlanması, özellikle Avrupa'da Sovyetlere karşı bir antipatinin oluşmasına ve gözden düşmesine 
neden olmuştur.  
 

Sovyet yasallığından sosyal-demokratların dışlanmaları,  sosyal-demokratların burjuva 
parlamenter sisteme daha fazla angaje olmalarına ve bu politik zemin üzerinde burjuva 
demokrasisinin daha da sağlamlaşmasına neden olmuştur.  
 

Halbuki sosyal-demokrasinin  tarafsızlığı Komintern açısından stratejik bir öneme sahipti. 
Sosyal demokrasinin içinde olmadığı bir burjuva parlamentarizminin  tarihsel teşhiri ve politik 
olarak aşılması daha kolay olurdu ve burjuva devletin zayıflamasında ve dağılmasında önemli bir 
yere sahip olurdu. Sovyet yasallığı,  komünist hareket ile sosyal-demokrasinin  doğru politik 
orantılar tutturduğu bir politik ilişkinin zemini ve biçimi olabilirdi. Bu doğru politik orantılar, 
sosyal-demokrat siyasetin etkisi altındaki kitlelerde Sovyet politik sistemi anlayışının gelişmesine 
ve nüfuz etmesine yarayabilirdi ve gelecekte komünist siyasetin işleyeceği ve "süreceği politik 
tarlalara" dönüşebilirlerdi.  
 

Emperyalist dünya ekonomisi ve siyaseti karşısındaki yanlış stratejik konumlanma,  sosyal 
demokrasinin Sovyet yasallığının dışına itilmesine ve tarafsızlığının ortadan kaldırılarak,  onların 
tamamen emperyalist siyasetin kollarına gönderilmesine neden olarak,  burjuva 
parlamentarizminin daha da güçlenmesine neden olmuştur 
 
 

10-Lenin ve “Leninizm” 
 

Lenin'in düşünce yapısını doğru,  eksik ve yanlışları ile birlikte bir tek sistem halinde ilk defa 
birleştiren ve üstelik buna Marksizm’in "klasiği" damgasını vuran Stalin olmuştur.  
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"Leninizm" bir sosyal ve tarihsel ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktı. İktidarı ele geçiren yeni 
sınıfın,  toplumun diğer sınıfları karşısında tutunabileceği ve kendisini varedebileceği bir sosyal 
biçimi yoktu. Kendisine ait bir ideolojik ve siyasal çizgisi olmaksızın politik iktidarı elinde tutması 
mümkün değildi. Onun için bu sınıf özellikle 1922'den itibaren çok yoğun bir şekilde ideolojik bir 
çizgi oluşturma arayışına girmiştir ve 1924 yılında Lenin'in ölümünden sonra da bu ideolojik çizgiyi 
Lenin'in hatalarının üzerine inşaa ederek oturtmuştur. Stalin'in "Leninizm'in Temelleri Üzerine" ve 
"Leninizmin Temel Sorunları" adlı broşürleri Leninizm'in ideolojik temellerini atmıştır.  
 

Leninizm Marksizm içerisinde bir tür küçük-burjuva oportünizmidir ve Marksizm’in tarihin 
verili bir anında ortaya çıkan tarihsel sorunların çözümünde yetersiz kalmasının sonucunda kendi 
içindeki geri unsurların harekete egemen olmasının karakteristik özelliğini oluşturur. Yani 
Leninizm'in ideolojik ve politik yükselişinin altında Marksizm’in yetersizliği ve tarihsel sorunları 
yanlış ele alışı yatmaktadır.  
 

Lenin ve Leninizm arasında bir ayrımın yapılması yerinde olur. Çünkü Lenin'in Marksist 
olarak Marksizme yaptığı önemli katkıları vardır. Bunlardan en önemlisi örgüt ve parti teorisidir. 
Yine strateji ve taktik sorunlarda, ulusal sorunda vs. önemli katkıları söz konusudur ve bu katkıları 
her zaman komünist kuşakların eğitiminde önemli bir rol oynayacaktır.  
 

Ama bütün bunların yanında bu çalışma sırasında da gösterdiğimiz gibi Lenin'in çok ciddi 
hataları ve eksiklikleri de vardır ve bunların Marksist teorinin dışına itilmeleri ve Marksizmin 
bunlardan temizlenmesi de hayati bir öneme sahiptir.  
 

Leninizm’in en özlü tanımını Stalin yapmıştır. Onun bu tanımını bir ölçü olarak kabul 
edebiliriz. Ama bütün sorun ölçünün kendisinin nasıl ölçüleceği sorunudur. Yani onun doğru ve 
yanlışlığını da ölçecek bir başka ölçü gerekmektedir. Bu ölçü ise yine bu çalışma sırasında zaman 
zaman değindiğimiz ve ortaya koyduğumuz Marx'ın  "Kapital"i ve onun aracılığı ile ortaya konulan 
uluslararası emperyalizm teorisidir.  
 

Stalin "Leninizm’in Sorunları Üzerine" adlı broşüründe Leninizm’in tanımı üzerine şöyle 
yazmaktadır:   

 
" 'Leninizm’in Temelleri Üzerine' yazısında,  Leninizmin adeta bir müktesep hak haline gelmiş olan 
şu ünlü tanımı yapılmaktadır:  
'Leninizm,  emperyalizm ve proleter devrim çağının Marksizm’dir. Daha tam söylemek gerekirse: 
Leninizm, genel olarak proleter devrimin teorisi ve taktiği, özel olarak proletarya diktatörlüğünün  
teorisi ve taktiğidir. ' 
 
Bu tanım doğru mudur?  
 
Doğru olduğunu sanıyorum. Doğrudur, çünkü birincisi, yanlış bir şekilde,  Leninizmin emperyalist 
savaştan sonra ortaya çıktığına inanan bazı Lenin eleştirmenlerinin tersine, Leninizmi emperyalizm 
çağının marksizm’i diye nitelendirerek, Leninizmin tarihsel köklerine doğru bir biçimde işaret 
etmektedir. Doğrudur, çünkü ikincisi, Leninizmin yalnızca ulusal Rus koşulları altında 
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uygulanabileceği görüşünde olan sosyal-demokrasinin tersine,  Leninizmin uluslararası karakterini 
doğru bir biçimde vurgulamaktadır. Doğrudur, çünkü üçüncüsü, Leninizmi Marksizmin daha da 
geliştirilmesi olarak değil de, yalnızca Marksizmin yeniden tesis edilmesi ve Rus gerçekliğine 
uygulanması olarak gören bazı Leninizm eleştirmenlerinin tersine, onu emperyalizm çağının 
marksizmi olarak nitelendirerek, Leninizmle Marx'ın öğretisi arasındaki organik bağı doğru bir 
şekilde vurgulamaktadır. " (Stalin, Leninizmin Temel Sorunları, s. 122-123, İnter Yayınları) 
 

Stalin Leninizmi tanımlarken onu herşeyden önce bir tarihsel bağlama (emperyalizm ve 
proleter devrimler çağı) yerleştirmektedir ve bu tarihsel bağlamın görevlerini (proletarya 
diktatörlüğünün sorunlarını) ele alıp ve çözümleme temelinde de Leninizmin içeriğini 
doldurmaktadır. Yöntem olarak sorunun ele alınışı doğru olmasına karşın içeriğinin doğru olarak 
doldurulduğunu kabul etmek mümkün değildir.  
 

Leninizm tam da emperyalizm ve proleter devrimler çağında proletarya diktatörlüğünün 
çok karmaşık sorunlarına cevap vermede yetersizliğin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  
 

Leninizmin yetersizliklerini ve Marksizmden sapmasını kısaca şu noktalarda toplamak 
mümkündür:  
 

a) Felsefi Yöntemde Yetersizlik 
 

Aslında Lenin Marksist felsefeye gereken önemi vermişti ve sorunun nerede yattığını 
sezmişti. Marksizmin derinliklerine açılan kapıların Hegel'in felsefesinde ama özellikle de onun 
Mantık Bilimi çalışmasında yattığını anlamıştı. Sorunun nerede yattığını bilmek ayrı şeydir onu 
çözmek ise ayrı şeydir.  
 

Marx'ın Kapital'inin mantık örgüsünü anlamak ve bilince çıkartmak ancak Hegel'in Mantık 
Bilimi'nin çözümlenmesi sayesinde mümkündür. Çünkü Kapital'in mantık yapısı ve  temeli ile 
Hegel'in Mantık Bilimi'ninkisi aynıdır.  

 
Az ileride Marx'ın Değer ve Sermaye teorisi ile Hegel'in Mantık Bilimi'nin dizgesini 

karşılaştıracağız ve nasıl Marx'ın Hegel'in kategorilerini ve mantık dizgesini izlediğini göstereceğiz.  
 

Hegel'in Mantık Bilimi'nden Marx'in Kapital'ine uzanan yol oldukça karmaşık ve başka bir 
çalışmanın konusudur. Biz burada kısaca Kapital ile Mantık Bilimi arasındaki felsefi bağı göstererek 
Lenin'in bu noktadaki yetersizliğini ortaya koymaya çalışacağız ve daha kapsamlı bir analizi başka 
bir çalışmaya bırakacağız.  
 

Hegel felsefesinin idealist biçimi onun felsefesinin devrimci içeriğine yanlış hedefler ve 
bundan kaynaklanan yanlış araçlar gösterir. Felsefesinin devrimci içeriği idealist biçimin ağırlığı 
altında ezilir ve oynaması gereken tarihsel rolü oynamasına engel teşkil eder. Hegel'in felsefesinin 
idealist biçimi, devrimci içeriğin doğru bir şekilde hareketin diğer özel biçimleri içerisinde 
yayılmasına engel teşkil etmekteydi. İdealist biçiminden dolayı, Hegel'in felsefesinin içeriği, bilimin 
başka alanlarında sürekli sapmalara neden oluyordu. Bu öyle bir sapmaydı ki,  sosyal bilim 
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alanında kilisenin ve dinin yüceltilmesine götürüyordu ve bu kanal aracılığı ile Hegel felsefesi 
kaçınılmaz bir şekilde dini kendi kontrolü altına almış olan büyük burjuvazinin çıkarlarına 
yamanıyordu. Bu durum onun felsefesinin devrimci özünün kötürüm olmasına ve 
işlevsizleşmesine neden oluyordu.  
 

Devrimci hareket eğer toplumda aşağı sınıfların hareketiyse, bu haliyle bu felsefe 
sömürülen ve ezilen sınıfların işine yaramıyordu. O halde idealist biçimin altındaki devrimci 
cevheri alıp ve ona doğru hedef ve araçlar vermek gerekiyordu ki bu işi yapmak Marx'a  düştü.  
 

Hegel sistemindeki varlık ve yokluk aslında sonlu madde ile sonsuz madde arasındaki 
ayrımdır. Aslında sonsuz madde yokluk ile aynı anlama gelir. Çünkü bilincimizdeki sonsuz madde, 
hakkında pek bir şey bilmediğimiz maddedir. Sonsuz maddeyi biz ancak sonlu madde aracılığıyla 
anlamaya başlarız. Zaten bu sonlu madde, sonsuz maddeyi yani yokluğu tam yadsıdığı ölçüde 
belirli-madde haline gelir.  
 

Hegel idealist olduğu için, başlangıç kavramını ne olduğu ve nereden geldiği belli olmayan, 
doğa üstü bir çağrışımı yapan yokluk kavramı ile yapmayı ve kendi idealist felsefesinin temeline 
koymayı uygun görmüştür. Ama onun yokluk dediği şey materyalist felsefede sonsuz maddeye 
tekabül eder. Aslında kavramın en boş ve soyut biçimidir.  
 

Hegel yokluk ve varlığın birliğini oluş olarak belirtir. Böylece aynı zamanda varlığın,  
yokluktan çıkmakta olduğunu da belirtmiş olur. Bunun aynı zamanda bir çelişki ve hareket olduğu 
oluş eyleminin kendisinden de anlaşılır.  
 

Daha sonra Kavram teorisinde ele alınan Mutlak Fikir'de sonsuz madde, sonlu madde 
biçiminde düşüncede tamamen yeniden üretilmiş olarak ortaya konur. Nesnel gerçekliğin 
düşüncede bu bütünlüklü üretilmesi ya da düşünce somutu haline getirilmesine (ki bu bilmedir) 
Hegel Mutlak Fikir adını verir.  
  

Sonlu ve sonsuz maddenin ortadan kalkması somut madde biçiminde olur. Somut madde, 
bütün iç bağlantıları açığa çıkarılan ve belirlenimi tamamlanan ve de tamamen bilinen sonsuz 
maddedir.  
 

Marx diyalektiğe bir kategori ekleyerek ya da mantık sistemi içerisinde eksik bir halkayı 
bularak bir katkı yapmamıştır. Marksist diyalektiğin bütün kategori ve kavramları Marx'tan önce 
mevcuttu. Örneğin Hegel diyalektikteki Edimsellik (Gerçeklik) kategorisini buldu ve onun aracılığı 
ile diyalektiğin diğer bütün parçalarını tek bir mantık sistemi halinde birbirine bağladı. Bugünkü 
diyalektik sistemin biçimi ve kalıbı hala daha Hegel'inkisidir.  
 

Peki Marx diyalektiğe ne getirmiştir?  
 

Marx diyalekteki "anarşi"ye son vermiştir. İdealist biçimiyle diyalektik bilimin başka 
alanlarında kullanılamaz haldeydi ve bu haliyle de bir işe yaramıyordu.  
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Marx'ın diyalektiği materyalist bir biçimde yorumlamasından sonradır ki,  diyalektik daha 
verimli bir şekilde bilimin başka alanlarına geçebildi. Örneğin bu temelde Tarihsel Materyalizm 
ortaya çıktı ve onun bir çok kategorisi (Toplumsal Varlık, Toplumsal Bilinç,  Altyapı,  Üstyapı,  
Üretici Güçler, Üretim İlişkileri, farklı toplumsal yapıların birbirlerini bir düzen ve disiplin içerisinde 
izlemeleri ve yine Değer ve Sermaye teorisinin bir çok kategorisi) bulundu.  
 

Hegel Diyalektik Mantığı üç düzeye böldü:   
a-Varlık;  b-Öz;  c-Kavram  
 

Diyalektik Materyalizmde bunların karşılıkları şöyledir:   
a-Madde;  b-Çelişki ;  c-Genellik (Tümellik) 
 

Lenin Hegel'in Mantık Bilimi'ni analiz ederken (ki bu yapıtın diyalektik özü Marx'ın 
Kapital'inin iskeletini oluşturur) bu yapıtın zor ve karmaşık idealist örtüsünün altındaki diyalektik 
mantığı kavramada ve bilince çıkarmada yetersiz kalmıştır. Lenin'in Felsefe Defterleri'nde de 
açıkça görüldüğü gibi, Lenin sadece bu yapıt ile ilgili olarak bazı notlar tutmuştur ama bir bütün 
olarak diyalektiği bir sistem olarak kavrayamamıştır. Şayet Lenin bu yapıtın özündeki diyalektik 
sistemi ve bütünlüğü kavrayabilmiş olsaydı, buna dayanarak bize Kapital'in mantık yapısını vermiş 
olurdu.  
 

Lenin'in Felsefe Defterleri'ndeki Hegel'in Mantık Bilimi bölümünde Marx'ın Kapital'ine 
neredeyse hiç atıfta bulunmaması dahi onun bu yapıtın özünü ve dolayısıyla diyalektiği pek fazla 
anlamadığını gösterir.  
 

Biz burada kısaca ve bir tablo halinde Hegel'in Mantık Bilimi ile Marx'ın Değer ve Sermaye 
teorisindeki kavram ve kategorileri karşılaştıracağız ve nasıl Marx'ın Hegel'in mantık sistemini 
izlediğini ve Mantık Bilimi'ni nasıl Kapital'in felsefi temeli yaptığını göstereceğiz ve de daha ayrıntılı 
bir analizi başka bir çalışmaya bırakacağız.  

Aşağıdaki tablo karşılaştırmalı bir şekilde Hegel ve Marx’ın diyalektiğini ve de buna karşılık 
gelen değer ve sermaye teorisinin kategorilerini göstermektedir. Bu tablodan da açıkça görüldüğü 
gibi Marx Hegel’in mantık kalıbını kullanmıştır.  
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Tablo-12:  Hegel Diyalektiği ve Marksist Diyalektik 
 

I-VARLIK (HEGEL) YA DA MADDE (MARX) TEORİSİ 
 

HEGELCİ DİYALEKTIK MARKSİST DİYALEKTIK DEĞER TEORISI SERMAYE TEORİSİ 

NİTELİK NİTELİ K META SERMAYE 

NİCELİK NİCELİK ZAMAN ZAMAN 

ÖLÇÜ ÖLÇÜ PARA ÜCRE T 

 
             

II-ÖZ (HEGEL) YA DA ÇELİŞKİ (MARX) TEORİSİ 
 

HEGELCİ DİYALEKTİK MARKSİST DİYALEKTİK DEĞER TEORİSİ SERMAYE TEORİSİ 

ZEMİN KARŞITLARIN BİRLİĞİ 
METALARIN 

BAŞKALAŞIMI 

SERMAYENİN 
BAŞKALAŞIMI 

 

VAROLUŞ 
YADSIMANIN 
YADSINMASI 

 
PARANIN DOLAŞIMI SERMAYENİN DEVRİ 

ŞEY 
KARŞITLARIN BİRBİRİNE 

DÖNÜŞÜMÜ 
 

SİKKE (DEĞER SİMGESİ) 
GENİŞLETİLMİŞ 

ÖLÇEKTE YENİDEN 
ÜRETİM 

GÖRÜNGÜ 
 

GÖRÜNGÜ (GENELİN 
BELİRİŞİ) 

PARA YIĞMA 
SERMAYENİN BİRİKİMİ 

 

EDİMSELLİK 
TÜMEVARIM 

 
ÖDEME ARACI OLARAK 

PARA 
KAR 

 

       
 

III-KAVRAM (HEGEL) YA DA TÜMELLİK (MARX) TEORİSİ 
 

HEGELCİ DİYALEKTİK MARKSİST DİYALEKTİK DEĞER TEORİSİ SERMAYE TEORİSİ 

ÖZNEL KAVRAM 
ÖZNEL GENELLİK 

 
EVRENSEL ÖDEME 

ARACI OLARAK ALTIN 

GENEL KAR ORANI VE 
BİÇİMLERİ 

 

NESNEL KAVRAM 
NESNEL TÜMELLİK 

 
DEĞERLİ MADENLER 
(ALTIN VE GÜMÜŞ) 

SANAYİ KARI, TÜCCAR 
KARI, BANKA KARI, 

TOPRAK RANTI 

İDEA SOMUT BÜTÜNLÜK DEĞER,   ARTI-DEĞER 

SERBEST REKABETÇİ 
KAPİTALİZM,  KLASİK 

EMPERYALİZM,  
ULUSLARARASI 
EMPERYALİZM 

 
Lenin'in felsefesi Marksizm içerisinde bir tür Feurbach'çılıktır. İdealizm karşısında 

materyalizme vurgu yapar ama materyalizmin "içkin" yönü olan diyalektiği anlamada ve 
geliştirmede eksiktir. Materyalizm ve Ampiryokritisizm adlı çalışmasında Lenin, duyumları temel 
alan idealist yaklaşımları haklı olarak eleştirir ama diyalektik bilgilenme sürecini ortaya koymada 
da eksik kalır. Lenin, Marx'ın Kapital'inde Hegel'in Mantık Bilimi'ne dayanarak ortaya koymuş 
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olduğu diyalektik örgüyü ve yapıyı anlamada yetersiz kalmıştır ve bu yetersizlik onun başka 
alanlardaki yetersizliğinin temelini teşkil etmiştir.  
 

 

b) Genel Olarak Marksist Ekonomi Teorisini ve Emperyalist Dünya 
Ekonomisini Özel Olarak da Rus Ekonomisinin Doğasını Anlamada 
Yetersizlik 

 
Gerek Lenin gerekse de diğer Bolşevik teorisyenler Marksist ekonomi teorisini anlamada 

yetersiz kaldılar. Bu yetersizlik kendisini en çok da emperyalizm teorisinde gösterdi.  
 

Lenin'in emperyalizm teorisi çoğu zaman Marksist iktisat teorisine bir katkı olarak 
sunulmaktadır. Bu çalışmada da kısaca gösterdiğimiz gibi Lenin'in emperyalizm teorisi Marksist 
ekonomi teorisinin doruğu olan Genel Kar Oranları ve Biçimleri sorununu es geçmiş ve 
dokunmamıştır. Bundan dolayı da emperyalist dünya ekonomisini ve bu ekonominin bir parçası 
olan  Rus ekonomisinin tarihsel doğasını anlamada ve Rus toplumunun ihtiyaçlarını ve de bu 
temelde görev ve hedeflerini belirlemede yetersiz kalmıştır.  
 

Rus ekonomisinin emperyalist dünya ekonomisine bağlanış biçimlerinin doğru analiz 
edilmesi ancak emperyalist dünya ekonomisinin kendisi gerçekten doğru analiz edildiği zaman 
mümkündür. Bolşeviklerin uygulamış oldukları bir çok yanlış politika bu ekonomik ve tarihsel 
çerçevenin gerçekten anlaşılmadığının bir kanıtı olarak ele alınmalıdır.  
 

Emperyalist ekonomilerin tarihsel düzeyi dahi bir sosyalist-komünist toplumu örgütleme 
olanağına sahip değilken, Bolşeviklerin emperyalist ekonomilerden daha geri olan Rus 
ekonomisinin tarihsel temelinde komünist bir ekonomiyi örgütleme anlayışları ve bu temelde ülke 
ekonomisini anarşist bir yıkıma sürüklemeleri Marksist bir tutuma değil olsa olsa küçk-burjuva 
anarşist bir tutuma denk düşer.  
 

Emperyalizm ile ilişki halinde Rus toplumunun incelenmemesi,  sınıflar arasındaki politik 
ilişkilerin doğru bir şekilde ortaya konmasına engel teşkil etmiştir. Emperyalizm sorunu yakıcı bir 
şekilde Bolşeviklerin gündemine savaş ile birlikte girdi.  
 

Rus kapitalizminin bağımsız bir biçimde gelişiminin varsayılması,  onun işbirlikçi bir şekilde 
ihracata dönük bir sanayileşme yaşadığının tam olarak bilince çıkarılamaması Rus toplumunun 
analizinin eksik ele alınmasına neden olmuştur. Bolşevik Parti’nin 1917’ye kadarki strateji ve 
taktiklerinin temelini Lenin’in 1899 yılında yazmış olduğu “Rusya’da kapitalizmin gelişimi” adlı 
kitabı oluşturmaktaydı ki bu kitap Rus toplumunun tam bir tarihsel çerçevesini vermekten uzaktı.  
 

Bolşevikler Rus ekonomisinin emperyalist ekonomi ile sıkı bir şekilde içiçe geçişini ve bu 
geçişin biçimlerini anlayamadılar. Özellikle 1897 mali reformunun doğasını hiç anlamadıkları bu 
reform ile ilgili olarak hiçbir şey yazmadıklarından dahi bellidir. 1897 mali reformu Rus 
ekonomisini sıkı bir şekilde ve kopmazcasına emperyalist dünya ekonomisine bağlayarak Rus 
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ekonomisinin bağımlılığını gelişirmiştir. Bu bağımlılığın doğası anlaşılmadan sosyalist devrimin 
emperyalist sistem karşısındaki görevleri doğru bir biçimde ortaya konulamaz ve zaten 
konulamamıştır.  
 

Stalin, Leninizmi tarihsel bir bağlama yerleştirirken şöyle yazar:  
"Leninizm kapitalizmin çelişkilerinin en uç noktaya kadar keskinleşmiş olduğu,  proleter devrimin 
pratiğin ivedi bir sorunu haline gelmiş olduğu, işçi sınıfının devrime hazırlanma eski döneminin yeni 
döneme, kapitalizme doğrudan saldırı dönemine gelip dayandığı ve geçtiği emperyalizm koşulların 
altında gelişti ve biçimlendi. "108 
 

Bu çalışma boyunca tam da kapitalizme bu doğrudan ve cepheden saldırı stratejisinin Ekim 
Devrimi'nin yenilgisine neden olduğunu gördük. Bu yanlış saldırı stratejisi, emperyalist ekonomi 
ve onun ile sıkı bağlantı halinde olan Rus ekonomisinin doğasının yeterince doğru anlaşılmadığını 
gösterir. Zaten bu yetersizlik yanlış politikaların ve görevlerin ortaya konulmasına neden olmuştur.  
 

c) Çarlığın Politik Karakterini Anlamada ve Stratejik ve Taktikte 
Yetersizlik 

 
“Bolşevik-Leninist Strateji ve Taktiğin Bazı Sorunları Üzerine” adlı makalemde şöyle 

yazmıştım:  
 
“Bolşevik-Leninist strateji ve taktiğin bazı sorunları üzerine olan teorik çalışmalarım beni,  

çok ilginç bir görüşe doğru sürükledi. Bu noktada ilk tezim devrimin karakteri ve proletaryanın 
strateji ve taktiği sorununda,  Bolşevik-Leninist teorinin eksik ve zaaflı ve de hatta yer yer yanlış  
noktalarının olduğudur. Teoride bazı eksikliklerin,  zaafların ve boşlukların olduğunu ileri 
sürüyorum.  
 

Bu eksiklikler,  zaaflar ve de hatalar da bazı tarihsel koşullardan ve etkenlerden 
kaynaklanmaktaydı. Bunlardan ilki,  Bolşevizmin II. Enternasyonal’in otoritesi altında ve onun 
etkisinin Avrupa işçi hareketi içerisinde ağırlıkta olduğu bir dönemde ortaya çıkmasıdır. Onun için 
bu hareket,  içerisinde döllenmiş olduğu geleneğin etkilerini de taşıyordu ki,  bu etkiler onun 
içerisinde de kendisini gösteriyordu. Güçlü bir Enternasyonal gelenek içerisinde çıkan bir hareketin 
ondan etkilenmemesi (olumlu ve olumsuz olarak) imkansızdır.  
 

İkinci olarak Bolşevizm,  serbest rekabetçi kapitalizmin emperyalizme dönüşümü sırasında 
ve bu sonuncusunun temel eğilimlerinin daha tam bilince çıkarılmadığı ama nesnel-tarihsel olarak 
belirli bir gelişme evresinde olduğu bir dönemde ortaya çıktı. Bu dönem aynı zamanda Marksist 
teori ile nesnel-tarihsel hareket arasındaki açının da muazzam derecede açıldığı,  teorinin 
biçimlerinin yeni nesnel toplumsal süreçlerin gerisinde kaldığı ve bu süreçlerin yeni biçimlerinin 
işleyişlerini ve özelliklerini tam olarak yansıtamadığından  dolayı da  II. Enternasyonal’in tam bir 
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oportünizm ve revizyonizm batağına saplandığı bir dönemdir. Bu tarihsel koşullar,  Bolşevizmin 
oluşum ve biçimlenme dönemlerinde onun üzerinde bazı etkilerde bulundular.  
 

Bu sorunun tekrar ele alınması ve çözümlenmesi gerekmektedir. Lenin’in bu noktadaki 
çözümlemeleri eksiklikler ve hatta yer yer yanlışlıklar içermektedir. Bunların ne olduğuna aşağıda 
değineceğim.  
 

Bilindiği gibi Rusya’da proletaryanın strateji ve taktiği sorununu Bolşevikler 1905 
devriminden az önce ve devrim sırasında da Lenin’in “İki taktik” broşüründeki görüşleri ile 
çözmüşlerdi. Bu noktada Bolşevikler devrimin karakterini demokratik ve bu temelde de 
proletaryanın bağlaşığını da köylülük olarak belirtmişlerdi ve devrimin bütün sorunlarında da bu 
stratejik çizgiye sadık kalmaya çalıştılar. Yani Çarlık üzerindeki devrim Proletarya ve Köylülüğün 
Devrimci Demokratik Diktatörlüğü (PKDDD) olacaktı.  
 

Bolşevik Parti’deki Nisan 1917 krizi,  uzun zamandan beri varolan ideolojik-teorik zaafın 
kendisini gösterdiği ya da politik alanda bir kırılmaya neden olabilecek tarzda (iç ve dış olayların 
etkisi sonucunda) hissedildiği bir tarihsel an olarak belirdi. Çünkü nesnel politik olayların gelişimi 
ve bu gelişimin biçimleri ile teorinin öngördüğü ilkeler arasındaki açı muazzam bir şekilde açılmıştı 
ve hatta partinin tarihsel yapısını tehdit ediyordu. Özellikle strateji ve taktik noktasında,  teorideki 
eksik ve zaaflı durum,  proletaryanın partisinin ideolojik ve politik bağımsızlığını tehdit edecek 
düzeye ulaşmıştı.  
 

Bolşevik-Leninist teorideki eksikliğin en büyük tarihsel sonuçlarından bir tanesi de,   
komünist partisinin küçük-burjuva partiler karşısında bilinç ve örgütlülük düzeyinin düşük 
kalmasına neden olmasıdır. III. Enternasyonal’in II. Enternasyonal karşısındaki gecikmişliğinin bir 
benzerini Rusya’da proletarya küçük-burjuvazi karşısında yaşamıştır. Bütün Çarlık Rusya’sının tek 
bir homojen devlete indirgenmesi ve bu devletin yayıldığı her yerde bütün sınıflar arası ilişkilerin 
aynı düzeyde değerlendirilmesi,  örneğin merkezi Rusya ile yani ezen ulusun bulunduğu yerdeki 
sınıflar arası ilişki ile ezilen ve sömürülen ulusların bulunduğu coğrafyadaki sınıflar arası ilişkilerin 
aynılaştırılması (bu fark Bolşevik teorinin ilk biçiminde yani PKDDD’de yoktur),  proletaryanın 
ideolojik ve politik etkisinin olması gereğinden daha dar kalmasına neden olarak,  iktidar 
mücadelesinde insiyatifin küçük-burjuva ve liberal sınıfların eline geçmesine neden olmuştur.  
 

Bolşevik-Leninist strateji ve taktiğin bazı zaaflı ve eksik taraflarına “Tarihsel Marksizm” adlı 
makalemde de değinmiştim. Orada şöyle yazmıştım:  
 

“ Bolşevik strateji ve taktiğin nesnel temeli ya da proletaryanın Rusya’da genel strateji ve 
taktiği,  Lenin’in 1899 yılında sürgünde kaleme aldığı “Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi” adlı 
yapıtındaki teorik analize dayanıyordu. Birinci Rus devriminden hemen sonra yazmış olduğu ikinci 
Önsöz’de Lenin şöyle yazıyordu:  
'Bu yapıtta,  iktisadi bir araştırmaya ve istatistiklerin eleştirel çözümlenmesine dayanarak sunulan,  
Rusyanın toplumsal ve iktisadi düzeninin ve dolayısıyla sınıf yapısının tahlili,  bugün,  devrimin 
ilerlemesi içinde,  bütün sınıfların,  açık siyasi faaliyeti ile doğrulanmıştır. (. . . ) 
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'Ayrıca,  devrim,  şimdi,  köylülüğün ikili durumunu ve ikili rolünü gitgide daha çok ortaya 
koymaktadır. Bir yandan,  angarya iktisadının bir sürü kalıntısı ve serfliğin her çeşit kalıntısı ile 
birlikte,  yoksul köylülünün görülmemiş bir biçimde yoksullaşması,   devrimci köylü hareketinin 
derin kaynaklarını,  bir yığın olarak köylülüğün devrimci niteliğinin derin köklerini tümüyle 
açıklıyor. Öte yandan da (. . . ) onun içindeki mülk sahipliği ve proleterlik eğilimleri arasındaki 
uzlaşmaz karşıtlığı ortaya koyuyor. Yoksullaşmış küçük mülk sahibinin,  karşı-devrimci burjuvazi ile 
devrimci proletarya arasında bocalaması (. . . ) 
 

'Bu iktisadi temelle(abç),  Rusya’da devrim kuşkusuz,  kaçınılmaz olarak bir burjuva devrimi 
olacaktır. Bu marksist önerme,  hiçbir şekilde çürütülemez. Bu,  asla unutulmamalı. Her zaman Rus 
devriminin bütün iktisadi ve siyasi sorunlarına uygulanmalıdır.  
 

Ama,  bu önermeyi uygulamasını bilmek gerek. Farklı sınıfların durumlarını ve çıkarlarınının 
somut bir tahlili,  şu ya da bu soruna uygulanan bu gerçeğin kesin anlamını tanımlamak için bir 
araç olmalıdır. ”(Lenin,  Rusya’da Kapitalizmin Gelişimi,  s. 21-22,  Sol Yayınları. ) 
 

Bolşevik stratejide,  tarihsel koşullar ile ilişkili olan bir eksiklik ya da boşluk sözkonusuydu. 
Bu eksiklik,  devrimin gelişim seyri içerisinde kendini ortaya koydu ve parti içerisinde bir siyasal 
krize neden oldu.  
 

Rus devriminde ilginç bir durum ortaya çıktı. Burjuva demokrasisi siyasal iktidarı ele 
geçirmesine rağmen (Sağ Sosyalist-Devrimciler ile Sağ Menşevikler),   burjuva-demokratik 
reformları (Kurucu Meclis’in toplanması,  köylülere toprakların dağıtılması,  ezilen uluslara 
bağımsızlık vb. ) gerçekleştiremedi. Bunun nedeni ise emperyalizme olan bağımlılığın devam 
etmesiydi ve burjuva demokrasisi,  İngiliz-Fransız emperyalizmine bağımlılığı ortadan kaldırma 
iradesine sahip değildi. Böylece burjuva-demokratik reformlar,  sosyalist devrime bağımlı bir 
şekilde ortaya çıkıyordu,  ki bu reformların en tutarlı temsilcisi ise yoksul köylülük olmuştur. Şimdi 
sorulması gereken soru şudur:  Niçin burjuva-demokratik reformlar,  emperyalist sistemin dışına 
çıkmadan gerçekleştirilememiştir?  
        

Lenin,  ”Rusya’da Kapitalizmin Gelişimi” adlı eserini kaleme alırken,   Rus sermayesinin 
niteliği sorununu bir kenara bırakmıştı. Daha çok dikkatini,  Rusya’da kapitalizmin gelişemeyeceği 
tezlerini çürütme üzerine yoğunlaştırmıştı. Giderek oluşmakta olan tekelci burjuvazi ile Rus 
işbirlikçi sanayi burjuvazisi arasındaki ilişkiyi görememişti. Bunun nedeni emperyalizmin (bu 
dönemde emperyalizm üzerine tahliller yoktu. Hobson’un eseri ise 1902 yılında yayınlanmıştı. ) 
belirtileri formülleştirilecek derecede daha tam olarak gelişmemişti. Rus kapitalizmi,   Batı 
kapitalizminden bağımsız ve kendi iç dinamikleri temelinde gelişen bir tarihsel oluşum biçiminde 
ele alınmıştı. Halbuki,   1950’li yıllardan sonra,  Rusya’nın bu dönemi ile ilgili çalışmalar yapan batılı 
yazarlar ve tarihçiler,  çok açık bir şekilde,  Rusya’nın Avrupa emperyalizminden ihraç edilen 
sermaye sayesinde yine aynı şekilde kendi iç birikimlerini de kullanarak bir bağımlı sanayileşme 
süreci yaşadığını göstermişlerdir.  
 

İkinci olarak Rusya’ya yapılan sermaye ihracı,  diğer ülkelerden farklı olarak Rus sanayisine 
doğru olmuş ve Rusya’da bir işbirlikçi sanayi burjuvazisinin oluşmasına neden olarak,  buna bağımlı 



 161 

orta tabakalar yaratmıştır. Böylece küçük ve orta burjuvazi,  işbirlikçi burjuvazi aracılığı ile Avrupa 
tekelci sermayesine bağlanmıştır. Rusya’da artı-değer üretimine ve bunun sermayeleştirilmesine 
tekelci sermayenin de katılması,   Rusya’daki burjuva sınıfların tekelci sermaye karşısında 
bağımsızlıklarını yitirmelerine neden olmuştur. Bundan dolayı burjuva demokrasisi ne savaştan 
çıkmayı başarabilmiş ne de reformları gerçekleştirebilmiştir. Reformların gerçekleştirilmesi,   Doğu 
cephesinin yıkılması demek olacağından,   İngiliz-Fransız emperyalistleri bunu kabul etmemişlerdir. 
Böylece bu reformların en tutarlı temsilcisinin yoksul köylülük olduğu ortaya çıkmıştır.  
 

Bolşevik formülasyonda proletarya ile “köylülüğün” DDD’nde bir eksiklik yine mevcuttu. O 
da,  formülasyonun genel olarak bir köylülükten bahsetmesidir,  ki Lenin bir çok defa köylülüğü bir 
çok tabakaya ayırmıştı. Yani Rusya’da yekpare bir köylülük söz konusu değildi. Köylülük  şu 
tabakalara ayrılmıştı: Zengin köylü,  orta köylü,   yoksul köylü ve proleter köylü. Ve bunların hiçbirisi 
de demokrasinin dereceleri bakımından aynı nitelikte değillerdi. Yine Bolşeviklerin teorisindeki 
genel “köylülük” ile Rusya’daki köylülük arasında da bir fark söz konusuydu. Bu fark,  Şubat 
1917’den sonra  çok açık bir şekilde ortaya çıktı ve Bolşevikler “zengin köylülüğün” temsilcisinden 
(Sağ Sosyalist-Devrimci),  yoksul köylülüğün temsilcisi olan Sol Sosyalist-Devrimciler’e doğru 
değnek büktüler.  
 

Bolşevikler,  emperyalizm fenomeni ortaya çıktıktan sonra,  Rusya’daki sosyal sınıfları,  
emperyalizmin Rusya’ya yansıma özellikleri içerisinde tekrar ele alıp incelemediler. Bu eksiklik,  
Bolşevik strateji ve taktiklerin doğru bir biçimde incelenmesi için mutlaka giderilmelidir. ' (Devrimci 
Bülten,  sayı 30,  sayfa 38-39-40) 
 

Şubat 1917’deki kitle hareketi aslında bir devrim değil bir reform hareketinden öteye 
gitmemiştir. Bazı reformlar ile (örneğin politik özgürlüklerin elde edilmesi vs. ) totaliter devlet 
sadece demokratik bir cumhuriyete dönüşmüştür.  
 

Peki niçin Şubat bir devrim değildi?  
 

Çar’ın dışında ve ona bağlı olan kabinenin (yani Çarlık kabinesi) dışında herkes yerinde 
kalmıştır. Ordunun başındaki generaller,  devlet bürokrasisindeki önemli mevkiler,   büyük 
kapitalist ve toprak ağaları ve hatta Çarlık politikasının kendisi. Peki durum böyleyken devrim 
bunun neresinde?  
 

Ama Bolşevik teorideki en büyük zaaf,  Şubat’ta Rusya’da yıkılanın yani Çarlığın toprak 
ağalarının temsilcisi olduğu tezidir. İşte hatanın kaynağı burasıdır.  
 

Şimdi bir kez daha şu soruyu sormak gerekir:  Şubat’ta Rusya’da hangi sınıfın politik iktidarı 
yıkıldı?  
 

Bu soruya Lenin’in cevabı bilinmektedir:  
“Tüm devlet makinesini (ordu,  polis,  bürokrasi) yöneten bir avuç toprak sahibi feodalden 

başkasını temsil etmeyen  eski çarlık iktidarı,   yenilmiş,  ama işi bitirilmemiştir. Krallık resmen 



 162 

kaldırılmamıştır. Romanovlar çetesi,  kralcı entrikalarını sürdürüyor. Toprak feodallerinin çok 
büyük mülkiyeti ortadan kaldırılmamıştır. ” (Lenin,  Nisan Tezleri,   s. 33,  Sol Yayınları)(abç)  
 

Lenin’in teorisinde Çarlık İktidarı feodal toprak ağalarının iktidarını temsil eder. Peki 
burjuvazinin iktidarını ya da politik temsilciliğini Rusya’da kim temsil etmektedir?  Lenin Mart 
1917’de olayların analizini yaparken şöyle yazmaktadır:  
 

“Birinci aşama neyi kapsar?  
Devlet iktidarının burjuvaziye geçmesini. (abç) 

Şubat-Mart 1917 devriminden önce devlet iktidarı,  Rusya’da,  eski bir sınıfa,  başında Nikola 
Romanov’un bulunduğu feodal toprak soylularına aitti. (abç) 
Bu devrimden sonra,  iktidar,  başka bir sınıfa burjuvaziye ait bulunuyor. ” (Lenin,  ag. e. s. 21) 
 

Lenin burada burjuvaziden bahsederken bu sınıfın politik temsilcisinin aynı zamanda 
KADET’ler (yani ANAYASAL PARTİ) olduğunu belirtmektedir. Lenin’e göre politik iktidarın 
Çarlık’tan,   birinci geçici hükümetin eline yani Kadet’lerin çoğunluğunu elinde bulundurdukları 
hükümetin eline geçmesi aynı zamanda politik iktidarın feodallerin politik temsilcilerinden 
burjuvazinin politik temsilcilerine geçiş anlamına gelmekteydi. İŞTE BU TAMAMEN YANLIŞTI.  
 

Çarlığın feodal toprak ağalarının iktidarı ile özdeşleştirilmesi Bolşevik-Leninist teorinin en 
büyük hatasıdır. Bunun nedeni feodalizm döneminde kalma bir politik biçimin,  60-70 yıl süren bir 
dizi gerici reformlar aracılığıyla içeriğinin Rus işbirlikçi tekelci burjuvazisinin toplumsal çıkarlarıyla 
doldurulmuş olmasıdır. Bolşevikler Çarlığın giderek Rus büyük burjuvazisinin bir politik 
örgütlenmesi durumuna gelmesini bir türlü göremediler ve bunu anlayamadılar. Bunun nedeni,   
Çarlığı hep feodalizm ile özdeşleştirmeleri ve bu politik biçimin bir burjuva içerik ile 
doldurulmasının imkansız olduğu görüşüdür. Ama onlar Çarlığın bir tarihsel evrim geçirdiğini ve 
sonuç olarak da onun giderek Rus işbirlikçi tekelci burjuvazisinin en büyük katmanının bir politik 
biçimine dönüştüğünü anlayamadılar.  
 

Rusya’da olan aslında Almanya’da,  Avusturya’da ve İngiltere’de olanlardan başka bir şey 
değildi. Almanya’da krallık nasıl büyük tekelci Alman burjuvazisinin giderek bir biçimi haline 
geldiyse,   aynı şekilde,  Rusya’da da Çarlık Rus işbirlikçi tekelci burjuvazisinin giderek bir politik 
biçimine dönüşmüştü.  
  

Çarlığın krallık biçiminde,  Rus işbirlikçi sanayi burjuvazisi,  nüfuz ve yayılma alanının bir 
biçimini bulmuştu. Feodal bir döneme ait olan Çarlık biçiminin içeriği derece derece  tarihsel süreç 
içerisinde bu Rus burjuvazisi tarafından doldurulmuştu. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan 
günümüze kadar biçimsel olarak varolmuşsa ancak içeriği zamanla değişikliğe uğramışsa (örneğin 
giderek ulusal ticaret burjuvazisinin toplumsal egemenliğinin yerini İşbirlikçi tekelci burjuvazisi 
almıştır) Rusya’da da durum aynıydı.  
  

Şubat’ta Rusya’da yıkılan Lenin’in iddia ettiği gibi feodal toprak ağalarının iktidarı değildi. 
Şubat’ta yıkılan Rus işbirlikçi sanayi burjuvazisinin büyük katmanının iktidarı olan ve Çarlık politik 
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biçiminde kendisini biçimlendiren (bu da özellikle 1905’ten sonra gelişmiştir) RUS PANSLAVİST 
FAŞİZMİYDİ. ”109 
 

d) Köylü Sorununda Yetersizlik 
 

Savaş Komünizmi'ne giden politika ve bu temelde Rus köylülüğüne açılan savaş,  Rus 
ekonomisindeki temel sektörler (Kesim-I ve Kesim-II) arasındaki orantıların bozulmasının 
sonucunda ortaya çıktı.  
 

Bolşevikler Rus ekonomisinin dengesinin,  emperyalist dünya ekonomisi ile kurulmuş 
olunan hassas bir dengenin ürünü olduğunu ve Rus ekonomisinin bütün göstergelerinin 
emperyalist ekonomi tarafından sürekli üretildiğini anlamadılar.  
 

Ekim Devrimi, politik olarak Rusya’yı emperyalist sistemin dışına çıkardığı zaman tek Rus 
ekonomisinin değil ama dünya ekonomisinin Kesim-I ile Kesim-II arasındaki ilişkileri de bozdu. 
Emperyalistler,  Rusya’nın sistemden çıkışını başka sömürgeler ile doldurma olanağına sahipken,  
Rusya çok zayıf olan Kesim-I’ini başka bir şeyle doldurma olanağına sahip değildi. Ekim devrimiyle 
birlikte Rus ekonomisinin oranları bozularak,  IIs,  I(d+a)‘dan daha büyük bir duruma yani bir tür 
Kesim-II’nin, Kesim-I karşısında aşırı-üretimi söz konusu oldu. Çünkü devrime kadar Rus 
ekonomisinin Kesim-II’sinin gereksinmeleri, emperyalist ülkelerdeki Kesim-I’den ithal edilen 
sermaye ve bu sermayeye dayanan Rus işbirlikçi büyük burjuvazisinin sermaye birikimi aracılığıyla 
karşılanıyordu. Böylece devrim, Rusya’yı emperyalist sistemden kopardığı zaman ve bu kopma 
emperyalist ülkelerdeki bir sosyalist devrim ile tamamlanmadığı zaman,  Rus ekonomisi,  Kesim-
II’nin Kesim-I karşısında bir aşırı-üretim krizine girdi. Bu aşırı-üretim krizi ise adım adım zor alımlara 
ve bu temelde de köylülerin direnişe geçmesine neden olarak Savaş Komünizmine yolaçtı.  
 

Bolşeviklerin köylülük sorunu karşısındaki yetersizliklerinin kökeni emperyalist sistem 
karşısındaki yanlış konumlanmalarının ve kendilerini emperyalist dünya ekonomisinden tamamen 
tecrit etmelerinin bir sonucudur.  
 

e) Marksist Devlet ve Proletarya Diktatörlüğü Teorisinde Yetersizlik 
 

Proletarya diktatörlüğü sorunu,  Marksist teorinin en önemli sorunlarından birisi olup,  
burjuva devlet karşısında proleter devrimin temel sorununu oluşturur. Onun için bu sorunda 
yapılacak hata ya da bu noktadaki eksiklikler,  devrimin bütün özel sorunlarına yansıyacak ve 
böylece devrimin görevlerini olumsuz yönden etkileyecektir.  
 

Marx,  Engels ve Lenin,  proletarya diktatörlüğü kavramını nasıl ele almışlardır?   
 

Marx,  proletarya diktatörlüğünü,  genel olarak kapitalizmden komünizme geçiş dönemi 
olarak ele alır,  ki bu Marksistler arasında genel olarak sosyalizm denen toplumsal biçimdir:   

 
                                                 
109 K.Erdem,Bolşevik-Leninist Strateji ve Taktiğin Bazı Sorunları Üzerine,Devrimci Bülten sayı 39 
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“. . . kapitalist toplum ile komünist toplum arasında,  kapitalist toplumdan komünist topluma 
devrimci dönüşüm dönemi yer alır. Bu döneme,  devletin proletaryanın devrimci diktatorasından 
başka bir şey olamayacağı bir siyasal geçiş dönemi karşılık düşer. . . ”110 
 

Proletarya diktatörlüğü,  iki toplumun,  yani gelecek (komünist) toplum ile geçmiş 
(kapitalist) toplumun geçici birlikteliğini oluşturan ama bunu da komünist niteliği içerisinde 
birleştiren bir geçiş toplumudur. Ve Marksistler buna sosyalizm de demektedirler. Onun için 
Marksistler,  sosyalizmde devletin büyük oranda söneceğini belirtirler. Çünkü egemen hale gelmiş 
komünist emek ile ikincil plana itilmiş burjuva emek biçimi üzerinde yükselen üstyapı yarı yarıya 
sönmüş (ya da büyük oranda) ve bundan dolayı sadece devlet kalıntıları içerir. Bundan dolayı 
Marksistler bu diktatörlüğe tamamen devlet demezler. Ve hatta bundan kaçınmaya çalışırlar.  
 
“Komün,  artık gerçek anlamda bir devlet değildir. ” diye yazmıştır Engels. 111  
 
  Lenin,  Engels’in Alman İşçi Partisi Başkanı’na mektubunu ise şöyle değerlendirir:  
 
“. . . şu son tümcede ‘biz’ diyerek Engels,  hiç kuşku yok ki,  hem kendi adına hem de Marx adına,  
Alman İşçi Partisi başkanına,  devlet sözcüğünü programdan çıkarma ve onun yerine ‘ortaklık’ 
sözcüğünü koyma önerisinde bulunur. ”112 
 

Yine Lenin eserlerinin birçok yerinde,  proleter devlet (aslında proleter devlet kavramı 
yanlıştır) de denen proletarya diktatörlüğünü tek devlete indirgememiştir. Şöyle yazar:   

 
“Engels’e göre burjuva devlet ‘sönmez’;  devrim sırasında proletarya tarafından ‘ortadan kaldırılır’. 
Bu devrimden sonra sönen şey,  proleter devlet,  başka bir deyişle,   bir yarı-devlettir. ” 113 (abç) 
 

Demek ki Lenin’de de Proletarya diktatörlüğü eşittir devlet değildir. Sadece proletarya 
diktatörlüğü içerisindeki devlet kalıntılarından bahsetmektedir. Genel olarak proleter devlet 
dediği zaman dahi onu tamamen devlete indirgememektedir. Çünkü teoride öngörülen ilkeler,  
yani sosyalizmin komünizmin az gelişmiş biçimi olması,  bu dönemde yer alacak bir devrimci 
diktatörlüğü tamamen devlete indirgememeyi gerektiriyordu. Yani bu diktatörlük üretim tarzı ile 
ilişkilendiriliyordu.  
 

Marx'ta  proletarya diktatörlüğü sosyalizmin ta kendisidir. Bu çok açıktır ve Marksistler 
arasında genel kabul görmüş bir durumdur. Yukarıdaki alıntıda Marx,   komünist toplum ile 
kapitalist toplum arasındaki döneme proletaryanın devrimci diktatörlüğü dönemi demektedir. 
İkisinin arasında kalan döneme de sosyalizm (komünizmin tam egemen olmamış biçimi) dendiğini 
biliyoruz. Ve Marx bu sosyalizm dönemini ise çok açık bir şekilde şöyle belirtir:   

 

                                                 
110 Marx, aktaran Lenin, Devlet ve İhtilal, s. 98, Bilim ve Sosyalizm yayınları) 
111 aktaran Lenin, a.g.e.,s.77 
112 Lenin, a.g.e., s.76 
113 aktaran Lenin,a.g.e.,s.29 
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“. . . Ama bu kusurlar,  uzun ve sancılı bir doğum döneminden sonra,  kapitalist toplumdan henüz 
çıkmış (abç) bulunduğu biçimiyle,  komünist toplumun birinci evresinde (dikkat edilsin Marx,  
komünist toplum demektedir—K. E) kaçınılmaz şeylerdir. Hukuk,  ekonomik durum ve ona karşılık 
düşen uygarlık derecesinden hiçbir zaman daha yüksek olamaz. ”114   
 

Lenin,  Marx’ın bu pasajını şöyle yorumlar ve çok açık bir şekilde,  proletarya diktatörlüğü 
döneminin sosyalizm olduğunu belirtir:   

 
“Demek ki,  komünist toplumun (genellikle sosyalizm adı verilen) birinci evresinde,   ’burjuva 
hukuku’ tamamen değil,  ancak kısmen,  ancak ekonomik devrimin yapılmış bulunduğu ölçüde 
(abç) (Lenin burada çok açık bir şekilde üstyapıdaki kategorilerin sönmesini komünist üretimin 
gelişimine bağlamıştır—K. E),  yani ancak üretim araçlarıyla ilgili olarak yürürlükten kaldırılmıştır. 
”115 
 

Yine Lenin başka bir makalesinde,  proletarya diktatörlüğü döneminin sosyalizm olduğunu 
şöyle belirtir:  

 
“Teorik açıdan,  hiç kuşku yoktur ki,  kapitalizm ile komünizm arasında,  her iki toplumsal 
ekonomik biçiminin (abç) özelliklerini ve niteliklerini birleştirmesi gereken belli bir geçiş dönemi 
uzanır. Bu geçiş dönemi,  ölen kapitalizm ile doğan komünizm arasında---ya da başka bir deyişle,  
yenilmiş ama ama yok edilmemiş olan kapitalizm ile doğmuş ama henüz çok zayıf olan komünizm 
arasında---bir savaş dönemi olmalıdır. ” (Lenin,  İşçi Sınıfı ve Köylülük,  s. 257,  sol yayınları)   
 

Lenin komünizm sorununu Marx ve Engels gibi  koyar ve gelecek ile ilgili olarak kendisinin 
elini kolunu bağlamaz:   

 
“. . . ’herkesten yeteneğine göre herkese gereksinimlerine göre’ ilkesinin gerçekleşmesine geçmek 
için,  insanlığın karşısına tamamlanması gereken yeni bir ilerleme sorununun dikildiği görülecektir. 
İnsanlık bu yüce ereğe doğru hangi evrelerden,   hangi pratik önlemlerden geçerek gidecektir,   
bilmiyoruz,   bilemeyiz de. Ama önemli olan,  sosyalizmin  ölü,  donmuş,  değişmez bir şey olduğu 
yolundaki yaygın burjuva düşüncesinin içinde sakladığı büyük yalanı görmektir. ”116 
 

Yine Marx,   Gotha Programı’nın Eleştirisi’nde,  bu noktanın,  yani komünist toplumda,  
toplumu ilgilendiren sorunların ve görevlerin nasıl çözümleneceğinin bilimin görevi olduğunu 
belirtmiştir:   
    “Öyleyse,  ortaya şu sorun çıkıyor:  Komünist bir toplumda devlet nasıl bir dönüşüme 
uğrayacaktır?  Başka bir deyişle:  bu toplumda,  devletin güncel görevlerine benzer hangi görevler 
kalacak?   Bu sorunu yalnızca bilim yanıtlayabilir;  ve sorun,   halk sözcüğünü devlet sözcüğü ile 
bin türlü birleştirerek,  bir parmak bile ilerletilemeyecektir. ”117 (abç) 
 

                                                 
114 aktaran Lenin,Marx, a.g.e. s.106 
115 a.g.e. s.166 
116 Lenin, Devlet ve İhtilal, s. 111-112 
117 Marx, aktaran Lenin, a.g.e. s.97 
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Bugün komünistlerin önündeki en büyük görevlerden birisi de,  proletarya diktatörlüğü 
teorisini daha da geliştirmektir. Ancak bunun için uluslararası kapitalizmin Marksist devrimci 
analizinden hareket edilmeli ve bunun içerisinde gelişen üretici güçlerin tarihsel eğilimleri 
komünizm sınırına kadar götürülmelidir.  
 

Yukarıdaki alıntılardan da açıkça görüldüğü gibi soyut teorik planda Lenin,  Marx ve Engels 
ile aynı çizgidedir. Ancak bu onun bu noktada eksik ve yetersiz olmadığı anlamına gelmez. Rus 
somutunda olduğu gibi bu noktada çok ciddi hatalar da yapmıştır.  
 

Bu noktada Lenin'in en önemli eksikliği, Rus somutundaki gerçekliğin soyut teoride tam 
olarak nereye tekabül ettiğini görememiş ve anlayamamış olmasından kaynaklanıyordu. 
Rusya'daki proletarya diktatörlüğünün tarihsel gerçekliğinin doğru bir biçimde ortaya 
koyulabilmesi ancak emperyalizmin genel tarihsel çerçevesinin doğru bir biçimde bilince 
çıkarılmasına bağlıydı.  
 

Ama Lenin daha o zamanlar,  kapitalizmin emperyalizm aşaması ile birlikte artık daha da 
gelişemeyeceğini ve giderek çökeceği öngörüsünde bulunuyordu ve bu genel ölçü temelinde de 
teorinin diğer parçalarını kuruyordu. Ölçünün kendisi yanlış olduğu için yapılan "kesim"ler de 
doğal olarak yanlış oluyordu.  
 

Dünya Savaşı'nın ortaya çıkması ve Ekim Devrimi gibi bir sosyalist devrimin yaşanması ve 
de yine bütün dünyayı neredeyse devrimci bir dalganın sarmış olması, bütün bu tarihsel olgular 
çöken bir kapitalizmin tezahürü olarak ele alınıyordu. Ama kimsenin aklına kapitalizmin bir 
biçiminden başka bir biçimine geçişin de aynı derecede sancılı olacağı gelmiyordu.  
 

Çöken kapitalizm tezahürü kaçınılmaz olarak düşüncede "doğan" sosyalizm eğilimi ile 
birlikte gelişiyordu. Bu "doğan" sosyalizm ise kendi kategorilerini beraberinde getiriyordu:  
komünist ekonomi,  Sovyet sistemi vs.  
 

Az yukarıda Lenin bir alıntıda,  sosyalizmde üstyapıdaki devlet kalıntılarının varlığını çok 
doğru olarak  üretim tarzı ile ilişkilendirerek açıklıyordu. Sosyalizmde burjuva emek kalıntılarının 
varolması kaçınılmaz olarak buna uygun bölüşüm biçimine neden olmakta ve bu durum da burjuva 
hukuk ve devlet kalıntılarının üstyapıda varlığını sürdürmesine neden olmaktadır.  
 

Lenin teorinin bu soyut mantığını Rusya somutuna uygulamaya çalıştı. Ama bütün sorun, 
Rusya somutunun teorinin soyut yapısıyla çakışmamasıydı. Teorideki mantık çok daha yüksek bir 
tarihsel düzeyi ve gelişmeyi öngörüyordu. Halbu ki Rusya ve o zamanın emperyalist dünya 
toplumu,  Marksist teorinin öngörmüş olduğu tarihsel düzeyden daha düşük bir düzeye sahipti ve 
bundan dolayı teorinin o genel yapısı Rus somutuna olduğu gibi aktarılamazdı.  
 

O zaman ki emperyalist dünya toplumu ve Rus toplumunun tarihsel düzeyi ile  Tarihsel 
Sosyalizm arasında, bir tarihsel boşluk sözkonusudur. Bu boşluk Marksist teorinin bir tür "Kara 
Deliği"dir. Bu boşluğun doğru bir biçimde ele alınamaması ve çözümlenememesidir ki, doğru 
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teorik ve politik orantıların oluşturulamamasına neden olmuştur vede ne yazıktır ki bu sorun hala 
daha dünya ve Türkiye komünist hareketi tarafından çözülememiştir.  
 
 

f) Komünizm ve Sovyet Örgütlenmesi Teorisinde Yetersizlik 
 

Teorik olarak baktığımız zaman komünizm ile Sovyet örgütlenmesi ele ele giden bir süreç 
olarak belirir. Komün ya da Sovyet, komünist toplumun temel örgüt biçimidir. Komün'ün ya da 
Sovyet'in içeriğini komünist emek oluşturur. Sovyet'in asıl işlevine yani hiçbir devlet kalıntısı ile 
engellenmeden işlemesine kavuşabilmesi ve kendisini devlet kategorilerinden kurtarabilmesi için 
komünist emeğin buna paralel olarak gelişmesi zorunludur. Sovyet devlet kategorilerinden 
komünist emeğin gelişmesi oranında ancak kurtulabilir.  
 

Bütün sorun komünist emek daha tarihsel olarak ortada yokken ortaya çıkacak bir Sovyet 
örgütlenmesinin nasıl bir içerik ve biçime sahip olacağı sorunudur. İşte gerek Lenin gerekse de 
Bolşevikler bu sorunu hiçbir zaman çözemediler ve bundan dolayı hep yanlış politikalara 
sürüklendiler.  
 

Bolşeviklerin en önemli hatalarından bir tanesi de (ki yanlış emperyalizm teorisinin 
sonucudur) sosyalizm çağının ve bu temelde de proletarya diktatörlüğü çağının başladığını ve 
burjuva demokrasisinin tarihsel olarak aşıldığını ileri sürmeleriydi. Hatta Stalin bunu Leninizmin 
temeli yaptı:   
 

"Lenin Sovyet iktidarının ortaya çıkmasıyla burjuva-demokratik parlamenterizm çağının 
kapandığını ve dünya tarihinde yeni bir bölümün:  proletarya diktatörlüğü çağının başladığını 
söylerken haklıydı. "118 
 

Burada bütün sorun politik devrim ile ekonomik devrim arasındaki farkı anlayamamaktır. 
Rusya'da sosyalist devrim hep üretici güçlerin sosyalizm tarihsel sınırına gelmiş olmasının bir 
sonucu olarak ele alındı. Bundan dolayı da sosyalist devrim ile burjuvaziyi alteden proletarya, 
bağımsız politik eylemi ile "sosyalist ekonomik" önlemler gerçekleştirme olanağına kavuşacaktı. 
Bu haliyle sosyalist devrim sosyalizmin inşaasına bir tür giriş oluşturuyordu. Ama burada "küçük" 
bir sorun sözkonusudur:  Peki üretici güçler sosyalizm için daha olgunlaşmamış ise sosyalist 
devrimin ekonomik görevleri ne olacaktır?  
 

Daha önce de gördüğümüz gibi sosyalist devrimler kapitalizmin bir biçiminden başka bir 
biçimine dönüşüm sırasında ortaya çıkan kriz dönemlerinde de mümkündürler ve bu biçim 
değiştirmenin altında genel kar oranını belirleyen piyasa değerinin nitelik değiştirmesi 
yatmaktadır.  
 

Burjuva parlamenterizm  yani burjuva demokrasisinin aşıldığını iddia etmek aynı zamanda 
komünizmin maddi temelinin de varolduğunu kabul etmek anlamına gelir. Bunu  bütün teorik ve 

                                                 
118 Stalin,a.g.e.,s.,57 
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politik çıkarsamaların merkezine koymak ise anarşizme kapıları ardına kadar açmak anlamına 
gelir.  
 

Ekim devrimi bir çağı açıp bir diğer çağı kapatmamıştır. Bu haliyle de Büyük Fransız 
Devrimi'nden daha da büyük bir devrim değildir. Çünkü Fransız devrimi gerçekten bir çağı açmış 
ve bir diğer çağı kapatmıştır ve değerleri de giderek evrensel hale gelmiştir.  
 

Lenin ve Stalin'in Sovyet iktidarının burjuva-demokratik parlamenterizm çağını kapattığı 
iddiası yanlıştır ve başka bölümlerde de gördüğümüz gibi komünizmin maddi temeli daha ortaya 
çıkmadığı sürece Sovyet politik biçiminin içeriğinin burjuva demokrasisinin öğeleriyle dolması 
kaçınılmazdır. Zaten Bolşevikler  bunu anlamadıkları içindir ki kitlelerde yanlış beklentiler 
yarattılar.  
  

Rusya'da Sovyet politik biçimi ilk ortaya çıktığında burjuva demokrasisinin yerini doldurdu 
ve bu anlamda burjuva-demokratik olarak Duma'yı aşan bir karaktere sahipti. Sovyetler öyle iddia 
edildiği gibi burjuva demokrasisinden ayrı, farklı ya da üstün bir politik örgütlenme değildi ve 
burjuva demokrasisinin ta kendisiydi. Denebilir ki burjuva demokrasisinin bir biçimiydi. Biçimin 
farklılığına neden olan şey, bu politik örgütlenmeyi ortaya çıkaranların,  kapitalizmi aşma hedefi 
gütmelerinden kaynaklanıyordu. Onu farklı bir tarihsel içerik gibi gösteren Bolşevikler 
yanılıyorlardı ve bu yanılgıları da çağ tespitinin yanlışlığından kaynaklanıyordu.  
 

Rusya'da toplumsal kitle örgütlenmesini en üst düzeye çıkaran ve devrim ile onları kendi 
kaderleri ile ilgili konulara, sorunlara ve de karar mekanizmalarına direkt bağlayan Sovyetler aynı 
zamanda kitlelerdeki yanlış beklenti ve anlayışı da en üst düzeye çıkarmışlardı. Bu yanlış anlayış 
ve beklentinin nedeni ise onları bu örgütler içerisinde sürekli örgütleyen temel politik eğilimlerin 
propaganda ve ajitasyonuydu:  Bolşevikler, Menşevikler, Sosyalist Devrimciler vs.  
 

Bolşevikler, Sovyetlerin kendilerini saran yüksek kitle örgütlenmesinin ağır baskısını ve 
olumsuzluğunu iktidarda yapmış oldukları hatalar sonucunda hissetmeye başladıklarında bu 
yüksek politik motivasyonu düşürmeye başladılar. Bürokratik araç ve metodlar bu andan itibaren 
devreye girmeye başladı. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta bu bürokratik bozulmanın 
yanlış politikaların  sonucu olduğudur.  
 

Komünizmin maddi temelinin daha ortada olmadığı bir dönemde Sovyet'in içeriğinin 
burjuva bir içerik ile yani devlet kavramının kategorileri ile dolması kaçınılmazdır. Bolşevikler tek 
ekonomik aşamaları değil politik aşamaları da atlama gafletine düştüler.  
 
 

g) Ulusal Sorun ve Enternasyonalizmde Yetersizlik 
 

Bolşevikler iktidara yürürken ulusal sorunda diğer partilerden daha radikal ve tutarlı 
hareket ettiler. Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkını (UKKTH) ödünsüz savundular ve bu hakkı 
uluslar arasında politik hak eşitliği olması gerektiği prensibine bağlayarak ayrı bir devlet kurma 
hakkına kadar genişlettiler.  
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Ama ilginç bir şekilde devrimden sonra Bolşeviklerin diğer uluslar karşısındaki politikaları 

giderek sosyal-şoven bir biçime bürünmeye başladı. Bu sosyal-şoven politika özellikle de Savaş 
Komünizmi ile birlikte giderek gelişti ve 1922 yılında da Lenin'in de artık açıkça belirttiği  gibi açık 
bir hal  aldı.  
 

Çarlık Devleti ile Sovyet Devletini karşılaştırdığımız zaman zayıf uluslara olan baskının biçim 
değiştirdiğini ve devam ettiğini görürüz. Bolşevikler Çarlık döneminde klasik sömürge statüsüne 
sahip olan ulusların bağımlılık ilişkilerini yeni-sömürgecilik biçimine çevirdiler. Bu yeni-
sömürgecilik biçiminin işleyebilmesi için ise zayıf uluslar içerisinde yeni bir işbirlikçi tabakanın 
oluşturulması gerekti ki Komünist Enternasyonal bunun için adeta biçilmiş bir elbise işlevi gördü.  
 

Bolşevikler zayıf uluslar içerisindeki işbirlikçi tabakayı,  Komintern'in bağrında, komünist 
ideoloji görünümü altında ama aslında küçük-burjuva oportünist bir çizgi etrafında oluşturdular. 
Leninizm bu işbirlikçi tabakanın oluşturulmasında ve zayıf ulusların yeni Rus sosyal-
emperyalizminin kanatları altına girmesinde önemli bir kaldıraç noktası oldu.  
 

Ne ilginçtir daha 1922 yılında ulusal sorunda Lenin'in sert eleştirilerine maruz kalan ve Rus 
sosyal şovenizminin temsilcisi olmak ile damgalanan Stalin,  iki yıl sonra "Leninizmin Temelleri 
Üzerine" adlı broşüründe, Lenin'in ulusal sorundaki yaklaşımını ele alıyordu.  
 

Stalin'in ulusal sorunda çizmiş olduğu çerçeve ile Sovyet Rusya'daki realite birbirine taban 
tabana zıttır. Teorideki enternasyonalist söylemin Sovyet Rusya'daki karşılığı yoktur. Bolşevikler 
Komintern örtüsünü ustalıkla Sovyet Rusya'daki yeni-sömürgecilik olgusunu gizlemek için 
kullanmışlardır.  
 

Bolşeviklerin ulusal sorunda iktidardan  önceki tutumları ile iktidardan sonraki tutumları 
farklıdır. Bolşevikler muhalefetteyken ulusal sorunda daha hassas ve dikkatli hareket ediyorlardı. 
İktidar olgusunun ağır ve karmaşık yapısının yükü omuzlarında olmadığı için biraz daha rahattılar. 
Ama ne zaman ki politik iktidarı ele geçirdiler ve çok daha karmaşık sorunlar içerisine düştüler,  
ulusal sorunda eski hassasiyetlerini ve dikkatli politikalarını olayların zorlaması sonucunda bir 
kenara bıraktılar ve bu temelde teoriyi yeni pratik ihtiyaçlar temelinde tekrar düzelttiler.  
 

Kızıl Ordu ve yeni işbirlikçi tabaka tarafından gerçekleştirilen "zorla sovyetleştirme"ler,  
zayıf ulusların boğazına geçirilen yeni-sömürgecilik zincirlerinden başka bir şey değildi ve bu 
durum Savaş Komünizmi ile birlikte ortaya çıkan bir durumdu ve NEP'e gelindiğinde Rusya'nın 
etrafındaki zayıf uluslar üzerindeki yeni-sömürgecilik ilişkileri neredeyse tamamlanmıştı. Ama 
1920'li yılların sonlarındaki ikinci dalga daha acımasız ve şiddetli olacaktı ve de bu dönemde 
oturtulan ilişkileri daha da derinleştirilecekti.  
 

Leninizm,  belki siyasal iktidarı ele geçirmenin teori ve taktiği olabilir ancak onu korumanın, 
sürdürmenin ve geliştirmenin teori ve taktiği olmadığı kesindir.  
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Leninizm yarı-proletaryanın ideolojik çizgisi olarak ortaya çıkmıştır ve bu biçimiyle önce 
anarşizmin daha sonra da küçük-burjuva bürokratik eğilimin Marksizm içerisinde yansıması ve 
üremesini oluşturmuştur. Bu biçimiyle Leninizm oportünist ve revizyonist bir biçime sahiptir. 
Leninizm,  komünist ve küçük-burjuva özelliklerin bir karışımıdır ve bu haliyle yarı-proletaryanın 
tarihsel konumuna denk düşer.  
 

Ama Leninizm tarihsel gelişimi içerisinde her ne kadar yarı-proletaryanın ideolojik ve 
politik akımı olarak ortaya çıktıysa da,  süreç içerisinde evrim geçirerek Stalin ve kliği çevresinde 
Rusya'daki yeni küçük-burjuva sınıf ve tabakaların ideolojik ve politik çizgisi haline geldi.  

 

 

11-1. Bölümün Sonucu 
 
 

Bugün elimizdeki veri ve bilgiler ışığında ve de Maksist teorinin gelmiş olduğu düzey 
bağlamında,  Lenin ve Bolşevizmin tarihsel karakterini, evrimini ve bu evrimin gelişim biçimlerini 
yaklaşık olarak doğru bir biçimde belirleyecek durumdayız. Lenin ve Bolşevizmin evrimini şu 
biçimde yapmak mümkündür:  
 
1-Ekim 1917-Mayıs 1918 arası komünist niteliğin giderek yarı-proleter bir niteliğe dönüşmesi.  
 
2-Savaş Komünizmi'nden (Mayıs 1918)-Mayıs 1922 yılına kadar yarı-proletaryanın politik iktidarı 
sözkonusudur ve Lenin bu yarı-proletaryanın politik önderi konumundadır ama bu iktidarın 
hemen yanında Sovyet iktidarı içeriside ayrıcalıklı bir küçük-burjuva tabaka (devlet bürokrasisi, 
parti bürokrasisi,  sendika bürokrasisi, ordu içerisindeki yüksek rütbeli ve ayrıcalıklı tabaka, devlet 
yanlısı yeni entellektüel tabaka, işletme müdürleri, ayrıcalıklı işçi tabakası, sanayideki ayrıcalıklı 
teknokrat tabaka vs. ) oluşum ve yükselme halindedir. Bu küçük burjuva kesimler,  ilk önceleri bu 
yarı-proleter iktidarın hegemonyasını kabul etmişlerdir ve onun hegemonyası altında sosyal ve 
politik gelişimini sürdürmüşlerdir vede kendi iktidarları için uygun tarihsel anı beklemişlerdir.  
 

Bu iki sınıf zaman zaman birbirlerini desteklemişlerdir ama zaman zaman da ters 
düşmüşlerdir. Bu noktada Lenin ve Stalin arasındaki çatışma aslında farklı iki sınıfın irade 
çatışmasıydı ki bu mücadeleyi kazan Stalin oldu. Ama Stalin kliğinin bu mücadeleyi kazanması 
kesinlikle tesadüf değildi.  
 

Yarı-proletarya,  proletarya ile küçük-burjuvazi arasında kalan ara bir tabakadır. Bundan 
dolayı onun tek başına uzun süre siyasal iktidarı elinde tutması mümkün değildir. Proletarya ile 
küçük-burjuvazi ya da burjuvazinin başka bir katmanı arasında iktidar mücadelesi kızışmaya 
başladığı andan itibaren onun bütün bağımsız karakteri ortadan kalkar ve iktidarı güçlü olan sınıf 
lehine kaybeder.  
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1922'ye gelindiğinde zaten proleteryanın iradesi hemen hemen yokolmuştu ve yarı-
proletarya küçük-burjuvazinin iktidarı için kendisini "rampa" etmiş ve ona iktidar yolunu büyük 
oranda hazırlamıştı.  
 

Lenin ve Troçki blokunun Stalin kliği karşısında yenilgisi rastlantı değil tarihsel bir 
zorunluluktu. Zaten sosyal yıkımı hazırlayan Lenin'in politikalarıydı ve bu politikalar sosyal anarşi 
üretiyordu ve de üretici güçlerin tahribine neden ouyordu. Lenin'in içerisine sürüklenmiş olduğu 
küçük-burjuva yanılsamalar bütün sosyal ve politik orantıların yanlış ele alınmasına ve 
ayarlanmasına  ve de bundan dolayı tarihsel bir çıkmazın oluşmasına neden olmuştu. Lenin'in 
politikalarının Rus toplumunda bir karşılığı yoktu, bundan dolayı da altındaki politik temel azar 
azar kayıp gidiyordu.  
 
3-1922 Mayıs'ında  yani  Stalin'in Genel Sekreter olmasıyla birlikte yeni küçük-burjuva sınıf Stalin 
kliği aracılığı ile siyasal iktidarı ele geçirdi. Stalin kliğinin başarısı ülke ve dünya konjonktüründe 
ortaya çıkan yeni durumda yatıyordu.  
 

Rusya'da NEP'in 1922'de devreye sokulması ve dünya ekonomisinin giderek canlanmaya 
başlaması, Rusya'da küçük-burjuva tabakaları giderek güçlendirmişti. Bu küçük-burjuva tabakalar 
hem ekonomik hem de politik yaşamın sratejik kavşağındaydılar ve konjonktür onların iktidarına 
kapıları ardına kadar açıyordu.  
 

Toplumun ekonomik yaşamının canlanışı sanayinin canlanışında yattığı için ve NEP ile de 
sanayinin canlanışı gerçekleştiği için;  sanayinin canlanışı kırlardaki ekonomik yaşamın canlanışına 
da yolaçtığı için yeni ekonomi politika,  giderek sanayideki teknokratları, ayrıcalıklı işçi tabakasını 
kırlardaki küçük-burjuva unsurlar ile birbirine yaklaştırıyor ve de kaderlerini giderek birbirlerine 
bağlıyordu. Sovyet bürokrasisi ise hem bu "koalisyonu" hazırlıyordu hem de zorunluluktan dolayı 
onun peşinden sürükleniyordu. İşte küçük-burjuva Stalin kliği bu yeni konjonktür temelinde 
iktidara yürüdü.  
 

Bu noktada beliren en önemli sorunlardan bir diğeri de Stalinizmin ne olduğudur. Stalinizm 
de Leninizmin yoğunlaşmış ve derinleşmiş biçiminden başka bir şey değildir.  
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GENEL HATLARIYLA "MODERN 
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Kapitalizm giderek değişik bir biçim almaktadir. Bu durum üretici güçlerdeki gelişmenin 
sonucudur. Sermaye kar hırsıyla yanıp tutuşurken, kendi iradesinden bağımsız olarak da üretici 
güçleri geliştirmektedir. Daha fazla kar elde etmek istemekte, ama bunu yaparkende kaçınılmaz 
olarak daha fazla proleter yaratmaktadır.  
 
     Marx, kapitalizmi  geçici ve zorunlu olarak dönüşecek bir toplum olarak ele aldığı için, 
onun yasalarını da geçici olarak görmüş ve onu çöküş halinde olan bir toplum olarak ele almıştır. 
Ondaki temel yasaları mantıki sonuçlarına kadar götürerek çöküşün temel dinamiklerini ve yolunu 
göstermiştir.  
 
     Marx Kapital'de sermayenin genel ve zorunlu eğilimlerini, onun mantığını ele alarak, onun 
alacağı biçimleri bir kenara bırakmıştır. Sermayenin genel ve temel yasalarıyla, onun özel 
durumlarında ortaya çıkan yasaları birbirinden  ayırmak gerekir. Bu durum içerik ile biçim 
arasındaki çelişkiden kaynaklanır. Sermayenin genel yasalarıyla, yani içeriğini oluşturan yasalarla,  
biçimini oluşturan yasalar aynı olamaz. Çünkü bu durum diyalektiğe aykırıdır. O zaman içerik ile 
biçim birbiriyle çakışmış olur ki bu olanaksızdır ve kabul edilemez.  
 
     İçeriğin yasalarıyla, biçimin yasaları birbirleriyle aynı olamaz ama birbirlerinden bağımsız 
da olamazlar. İkisi arasında diyalektik bir ilişki vardır. Biçimdeki değişiklikler, içerikte yaşanan ya 
da gelişen nicel sıçramaların sonucudurlar. Onun için Marx,  sermayenin genel ve zorunlu 
eğilimlerinin alacağı  biçimleri, her çağın kendi temel özelliklerini, o çağdaki teorisyenlere ve işçi 
önderlerine bıraktı ve de bırakmak zorundaydı.  
 
    Marx sermayenin mantığını yani kapitalizmin bütün biçimlerinde varolan şeyi incelediğini 
Kapital'e yazdığı Önsöz'de belirtmiştir:   
 
   "Aslına bakılırsa, konu, kapitalist üretimin doğal yasalarının sonucu olan toplumsal uzlaşmaz 
karşıtlıkların şu ya da bu derecede gelişmiş olmaları değildir. Burada sözkonusu olan, bu yasaların 
kendileridir, kaçınılmaz sonuçlara doğru katı bir zorunlulukla işleyen bu eğilimlerdir. " 119 
 
     Nasıl ki  emek bütün toplum biçimleri için ortak bir kategori ise, emeğin iç yapısındaki 
nicel gelişimler, emeği değişik biçimlerde varediyorsa, emek kategorisini yoketmiyorsa, aynı 
şekilde bu süreç, emeğin özel bir biçimi olan burjuva biçimde de aynıdır. İşte Marx emeğin bu özel 
aşamasının bütün sürecinde varolan iktisadi kategorileri ve bunların birbirleriyle tarihsel ilişkilerini 
analiz etti. Kendisinin de dediği gibi, öyle bir duruma gelmişti ki,  burjuva üretimin bu basit 
kategorileri "tikel biçimler altında düşünülebilir olmaktan" çıkmışlardı. Kapitalizmin bütünü için 
geçerli olan soyutlamalar olarak ortaya çıkmışlardı. Marx, kapitalizmin bütünü için ortak olan bu 
iktisadi kategorilerin birbirleriyle düzenli ve tarihsel ilişkilerini ortaya koydu ya da başka şekilde 
söylersek tikel olmayan genel olan burjuva toplumunun mantığını analiz etti. Kapital'de Marx, 
İngiliz kapitalizmini, burjuva toplumunun özel tarihsel bir görünümü olarak ele aldı. Ama bu özel 
tarihsel görünüm yardımıyla, onun arkasına sızarak, burjuva toplumunun genelini kavradı. Yoksa 
burjuva iktisatçılarının dediği gibi ondokuzuncu yüzyılın kapitalizmini incelemedi. Sermayenin 

                                                 
119 Marx,Kapital,cilt I,s.17,Sol yayınları 
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genel mantığını inceledi. Eğer kabaca bir benzetme yaparsak, sermayenin mantığı onun iskeletidir. 
Bu iskeletin yokedilmesi onun tarihsel ilişkilerinin yokedilmesidir. Nasıl bir insan doğduğu zaman 
az gelişmiş ama öldüğü zaman çok gelişmiş bir iskelete sahipse ve bu iskeletin nicel büyümesi onun 
asıl işlevini değiştirmezse, sermayenin mantığı da aynıdır. Kapitalizmin gelişmesi sadece Kapital'i 
doğrular. Sermayenin  genel yasalarının nicel gelişimi,   kendisini değişik biçimlerde vareder.  
 
    Diyalektiğin bu yasasıyla ilgili olarak Engels Anti-Dühring'te Karbon (C), Hidrojen (H) ve 
Oksijen (O) atomları arasındaki genel bağıntıyı örnek olarak vermiştir. CHO arasındaki atomların 
yerleri değişmeden, yani genel bağıntı aynı kalırken, oranlarındaki değişimlerin nasıl kendisini 
değişik biçimler altında ortaya koyduğunu göstermiştir. CH2O2 (formatik asit), C2H4O2 (asetik 
asit) vs. olması gibi. Şeylerin nicelikleri niteliklerinden ayrı düşünülemezler. Niceliği olmayan hiçbir 
şey varolamaz. Çünkü şeylerin  nitelikleri niceliklerin  varoluş biçimleridirler. Şeylerin 
niceliklerindeki artış  ya da azalış şeylerin kendisine karşı ilgisizdirler.  
 
   ". . . büyüklük (nicelik), diyordu Hegel, öyle bir belirlenimdir ki, belirli şey ondaki değişime ilgisiz 
kalmaktadır. " 120 
 

(. . . ) 
 

    Modern emperyalizmde de, emperyalizmin temel özellikleri, kapitalizmin temel 
özelliklerinin gelişimine bağlı olarak bir gelişim göstermiştir. Örneğin modern tekel,  tekelin 
gelişiminin doruk noktasıdır. Hiçbir şekilde artık gelişemeyeceği noktadır. Lenin'in belirttiği 
emperyalizmin kapitalizmin en yüksek aşaması olduğu,  aslında emperyalizmin modern  biçime 
bürünmesiyle olur. Ancak emperyalizmin bu aşamasında, emperyalizm kapitalizm en yüksek 
aşaması olur.  
 
    Öyleyse demek ki, sermayenin genel eğilimlerindeki nicel gelişmeler öyle bir seviyeye 
ulaşmıştır ki, emperyalizm, modern emperyalizme dönüşmüştür. O halde bu nasıl olmuştur?     
 
 

1. Emeğin İç Yapısında Devrim 
 

     Sermayenin teknik temeli devamlı gelişme gösterir. Göstermek zorundadır. "Büyük 
sanayiin teknik temeli devrimcidir. " (Engels, Anti-Dühring, s. 464 Sol Yay. ) diyordu Engels. 
Sermayenin teknik temelinin bu yapıya sahip olması, kapitalist üretimin bir yasası ve onun anarşik 
karakterinin sonucudur.  
 
Engels  "Modern makineli üretimin en ileri  dereceye götürülmüş yetkinleşme anıklığının,  
toplumdaki üretim anarşisi etkisiyle, tek başına alınmış sanayici kapitalist için, onun makineli 
üretimini durmadan iyileştirmeye, üretim gücünü durmadan artırmaya zorlayarak, nasıl buyurucu 
bir yasa durumuna dönüştüğünü" belirtiyordu. 121 

                                                 
120 Hegel,Mantık Bilimi,İdea yayınları,s.144. 
121 Engels, a.g.e.,s.436 
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Kapitalist üretimin anarşik karakteri,  kapitalistleri yıkım tehdidi karşısında makinelerini 

geliştirmeye zorlar. Bu durum rekabetin en gelişmiş biçimine tekabül eder. Böylece kapitalizmin 
hiçbir biçiminde rekabet, modern emperyalizm biçiminde olduğu kadar daha keskin bir biçim 
almamıştır. Daha bundan yüzelli yıl önce Marx ile Engels, Komünist Manifesto'da sermayenin 
teknik temelinin devrimciliği hakkında şöyle yazmışlardır:  

  
   "Burjuvazi, üretim araçlarını ve böylelikle üretim ilişkilerini ve, onlarla birlikte,  toplumsal 
ilişkilerin tümünü sürekli devrimcileştirmeksizin var olamaz. Daha önceki bütün sanayici sınıfların  
ilk varlık koşulu, bunun tersine, eski üretim tarzlarının değişmeksizin korunmasıydı. Üretimin 
sürekli altüst oluşu, bütün toplumsal koşullardaki düzenin kesintisiz bozuluşu, sonu gelmez 
belirsizlik ve hareketlilik, burjuva çağını bütün daha öncekilerden ayırdeder. "122 
 
    Büyük sanayiinin teknik temelinin bu devrimciliği, sermaye eğer evrensel bir karaktere 
kavuşmamışsa sürekli ona bir sübap görevi görmektedir. Ona bir direnç kazandırırken aynı 
zamanda da kapitalist sistemin çelişkilerini de keskinleştirmektedir. Bu teknik temelin gelişimi aynı 
zamanda toplumdaki işbölümünde köklü değişiklikler meydana getirir. Marx Kapital'de şöyle 
yazar:  
 
   "Büyük sanayi, mevcut üretim sürecini hiçbir zaman son ve değişmez bir biçim olarak görmez ve 
ele almaz. Bunun içinde, bu sanayiin teknik temeli devrimcidir, oysa daha önceki üretim tarzları 
özünde tutucuydu. Makineler,  kimyasal süreçler ve diğer yöntemler yardımıyla, yalnız üretimin 
teknik temelinde sürekli değişikliklere yolaçmakla kalmaz, işçilerin görevleriyle, emek sürecinin 
toplumsal bileşiminde de değişikliklere yol açar. Böylece aynı zamanda, toplumdaki işbölümünde 
de köklü değişiklikler yapmakta ve,  sermaye ile işçi kitlelerini durup dinlenmeden bir üretim 
sürecinden diğerine atmaktadır. " 123 
 
    İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ve sonrasında bilimlerdeki gelişme,  burjuvaziye emeği 
elektronik bir temele oturtmasına imkan sağladı. Savaştan hemen sonra bilgisayarın bulunması 
ve geliştirilmesi sonucunda kapitalistler bilgisayarı üretim sürecine soktular. Elektronik emek 
giderek mekanik emeğin yerini almaya başladı. Elektronik emeğin kapitalistler için avantajı, bir çok 
mekanik iş sürecini bir tek elektronik sürece indirgemesiydi. Bu durum sermayenin değişen 
kısmının değişmeyen kısmına göre azalmasına neden olmakta ve kapitalistin karını 
arttırmaktadaydı.  
 

Bununla birlikte elektronik emek tekellerin biçiminin değişmesine, yeni bir toplumsal 
işbölümünün oluşmasına,  sermaye ihracının yeni bir temele oturmasına,  rekabetin en gelişmiş 
biçimine kavuşmasına, dünya pazarının gelişmesine,  sömürgeciliğin biçiminin değişmesine, 
devletin biçiminin değişmesine neden olmuştur. Çünkü kapitalistin artı-değerinde öyle nicel bir 
artma yaratmıştır ki, sermaye yeni bir biçime kavuşmuştur. Toplumu altyapıdan üstyapıya doğru 
dönüşüme uğratan bu durum,  artık emperyalizmin klasik biçimine denk düşmemektedir.  

                                                 
122 Marx-Engels,Komünist Manifesto,s.113-114.,sol yayınları 
123 Marx,Kapital,Cilt I,s.497,Sol yayınları. 
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2. İletişim Ve Ulaştırma Araçlarında Devrim 
      
     İletişim ve ulaştırma araçlarındaki devrim, savaştan sonra özellikle de son 30-40 yılda baş 
döndürücü bir hızla gelişmektedir.  
 

  Kapitalist üretimin teknik temelindeki devrimci atılım, elektroniğin fabrikalara girmesiyle 
emeğin elektronik temele oturması, iletişim ve ulaştırma araçlarının buna paralel olarak 
gelişmesini zorunlu kılmıştır. Bu durum tamamen üretimin bu temele oturmasının sonucudur. 
Elektronik emek bu araçların gelişmesini koşullandırmıştır. Böylece elektronik iletişim ve ulaştırma 
araçlarına da girerek bu araçları kapitalist üretimin yapısına uygun olarak devrimci bir dönüşüme 
uğratmıştır. Marx bundan tam 130 yıl önce Kapital'inde bunu belirtmiştir:  

 
  "Sanayiin ve tarımın üretim tarzlarındaki devrim, özellikle toplumsal üretim sürecinin genel 
koşullarında, örneğin iletişim ve ulaştırma araçlarında bir devrimi zorunlu kılar. "124 
 
    Artık iletişim ve ulaştırma araçlarının hemen hemen hepsi elektronik bir temele 
oturtulmuştur ve bu temele oturtulmayan  araç kalmamıştır. Havacılık, demiryolları,  karayolları,  
telekomünikasyon vs. bu yolda çok büyük bir gelişme kaydetmiştir.  
 
 

3. Üretimin Dünya Ölçeğinde Yoğunlaşması ve Modern 
Tekeller 

 
     Lenin, emperyalizmin kapitalizmin temel özelliklerinin gelişiminin sonucu olduğunun altını 
defalarca çizmiştir. Tekelin nasıl oluştuğunu ise gayet net bir şekilde belirtmiştir:  
 
   "Üretimin ve sermayenin yoğunlaşması ekonomik yaşamda tayin edici rolü oynayan  tekelleri 
yaratacak kadar yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. "125 
 
    İşte günümüzde bu tekelin biçiminde bir değişiklik, aslında en doğrusu bir gelişme 
meydana gelmiştir. Bilim ve teknolojideki gelişme, üretimde öyle bir yoğunlaşmaya yol açmıştırki, 
tekelin gelişmesi bir sıçrama göstermiş, üretim tekelci devletin sınırlarınnı yırtarak dünya üzerine 
yayılarak modern bir biçime kavuşmuştur. Bazıları buna Çokuluslu şirketler,  bazıları Uluslarötesi 
tekeller vs. demektedir. Biz şimdilik buna Modern Tekeller diyoruz.  
     

Üretimin dünya ölçeğinde yoğunlaşmasının sonucu olarak oluşan modern tekeller, emeğin 
toplumsal karakterinin dünya ölçeğinde gelişmesine neden olurlar. Bir zamanlar bir modern 
tekelin yönetim kurulu başkanlığını yapmış olan bir kapitalist şöyle yazmaktadır:  

 
                                                 
124 Marx,Kapital-I, s.397 
125 Lenin,Emperyalizm...,Seçme Eserler cilt 5,s.91. 
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   "IBM gibi dünyaca tanınmış bir marka; gerçekte, içinde dünyanın her tarafından gelen  parçaları 
saklayan güzel bir vitrin olabilir. Örneğin IBM PS/2 30-286  modelinde Malezya'dan bir mikro 
işlemci, Fransa ya da Singapur'dan osilatör, Japonya'dan disket kontrol kartı, ROM ve video grafik 
düzeni;  Kore'den VLSI devreler ve video dijital analog çeviricisi; Singapur, Japonya ve Kore'den 
dram vardır ve hepsi Florida'da bir araya getirilmiştir. İşi daha da karmaşıklaştıran  bir durum bazı 
parçaların  deniz aşırı bir ülkedeki bir Amerikan firmasınca  üretilmiş olmasıdır. "126 
 
     Bunun gibi birçok örnek verilebilir. Birçok sanayi kolu aynı evrimi geçirmektedir. Böylece 
modern tekeller, kapitalist üretim biçimini dünya ölçeğinde toplumsal bir karaktere 
kavuştururken, bu üretimin içeriği ise özel mülkiyet kalmaktadır. Bu durum biçimin içeriğe 
başkaldırmasına neden olacaktır.  
 
   İşbirlikçi sanayi burjuvazisi, modern sömürgeciliğe geçiş döneminde yavaş yavaş tasfiye 
edilir. Bu tasfiyeler genellikle, işbirlikçi burjuvazilerin modern tekellerin bünyelerine katılıp 
erimesiyle olur. Bunların oluş biçimi ya da erime temposu önemli değildir. Önemli olan sonuçtur. 
İşte özelleştirmeler bu durumda ortaya çıkmaktadır. Modern tekellerin haçlı seferleri olan 
özelleştirmeler, ilkel birikim sürecinde, sanayi burjuvazisinin oluşması için destek noktası olan 
KİT'leri kendi bünyesine katar.  
    Sermaye üretimi, üretici gücün yoğunluk yönünden gelişmesine neden olmaktadır. Bu 
durum modern emperyalizmde, klasik emperyalizmden farklı olarak temel bir işbölümünün 
gelişmesine neden olmuştur. Bu temel işbölümü, bir çok ikincil, üçüncül işbölümlerini çok değişik 
ve karmaşık kanallarla kendisine bağlamıştır. Diğer işbölümlerinin nedeni olduğundan dolayı 
modern emperyalizmde temel işbölümüdür.  
 
 

4. Yeni Uluslararası İşbölümü 
 

     Modern emperyalizmde temel işbölümü sanayi ile bilimin birbirinden ayrılmasıdır. Bilimin 
ayrı bir işkolu olarak sanayiden ayrılması, üretimin dünya ölçeğinde gelişmesine neden olmuştur. 
Böylece bilim sermaye tarafından tamamen esir alınmıştır.  
 
    İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, tekeller içerisinde tohum halinde olan bu işbölümü, 
giderek o tikelliğini yırtarak genel bir karakter kazandı. Böylece bu genelleşmeye paralel olarak, 
emperyalizmde bu biçime bürünmeye başladı. Sanayi modern emperyalist ülkelerden modern 
sömürgelere doğru kayarken,  bilim de modern emperyalist ülkelerde kapsamlı bir şekilde 
geliştirildi.  
 
   "İş çevreleri hemen hemen hergün parlak genç bilim adamlarını, Amerikan üniversitelerinin 
onları eğitmek için yaptığı masrafların çok küçük bir yüzdesiyle işe alır. Bunların eğitimlerinin 
gerçek dolar maliyetini toplamak bile,  üniversitelerin yıllar boyunca biriktirdikleri sayısız zihinsel 
sermayenin katkısını ölçemeyecektir. "diyordu bir modern tekelin yönetim kurulu başkanı. 127 
                                                 
126 B.W.Wriston,Ulusal egemenliğin Sonu,s.70,Düşün yayınları. 
127 a.g.e.s.87. 
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    Bilimin bir meslek olarak sanayiden ayrılacağını bundan tam 140 yıl önce Marx ustaca 
belirtmiştir:  
   "Sermayenin canlı emeği kendine maledişi bu yönüyle de makinada elle tutulur bir gerçeklik 
kazanır: Eskiden işçi tarafından aynı işi şimdi makinanın yapmasını mümkün kılan, bir yönüyle, 
mekanik ve kimya yasalarının doğrudan doğruya bilimden kaynaklanan analizi ve uygulamasıdır. 
Buna karşılık mekanizasyonun bu yoldan gelişmesi, ancak büyük sanayi ileri bir düzeye ulaştıktan 
ve bütün bilimler sermaye tarafından esir alındıktan sonra, varolan makinalar öbür tarafta zaten 
büyük kaynaklar sağlıyorken sözkonusu olabilir. Bilimsel araştırma o zaman bir meslek niteliğini 
kazanır ve bilimin doğrudan doğruya üretime uygulanması, araştırmayı yönlendiren ve teşvik eden 
belirleyici perspektif haline gelir. " 128 
 

  Araştırma-Geliştirme (AR-GE) adı altında yürütülen bilimsel çalışmalar, modern tekellerin 
sermayelerinin büyük bir bölümünü yutar:  

 
   ". . . birleşmelerin ardındaki itici güç, giderek değeri artan ve çok hareketli olan zihinsel 
sermayeden en büyük karı etme ihtiyacıdır. Araştırma-geliştirme (zihinsel sermaye yatırımı) pek 
çok yüksek (ve orta) teknoloji şirketleri için büyük bir sabit masraf haline dönüşmüştür. Yani bir 
ilacın geliştirilmesi 300 milyon dolara, yeni bir jet motoru bir milyar dolara mal olabilir. " diyor 
Wriston. 129 
 
   Modern tekellerin bilime bu kadar sermaye yatırmaları onların iradelerine bağlı değildir. 
Bu kapitalist üretim yasaları ama özellikle de rekabet tarafından onlara dayatılan bir durumdur.  
    

(. . . ) 
 
 

5. Sermayenin Yoğunlaşması ve Merkezileşmesi 
 

    Sermaye birikimi, üretim araçlarının yoğunlaşmasına ve emek üzerinde egemenliğin 
giderek artmasına neden olur. Bir çok bireysel sermaye birbirlerini iterlerken aynı zamanda 
birbirlerini çekerler.  
 
     Sermayenin merkezileşmesi, kapitalistin kapitalisti  mülksüzleştirmesine neden olur. Yani 
rekabet hızlanır. Modern tekeller arasındaki rekebet,  metaların fiyatlarının ucuzlatılması yoluyla 
verilir. Bu durum emek üretkenliğinin durumuna ve boyutuna bağlıdır. Rekabet, sermayenin 
yeniden-üretimi için asgari bireysel sermayenin miktarını sürekli yükseltir. Böylece buna 
dayanamayan küçük sermayeler, büyükleri tarafından yutulur.  
 
    Örneğin otomobil endüstrisinde, 1988-1992 yılları arasında uluslararası alanda 216 
"kaynaşma" ve "ele geçirme" işlemi gerçekleştirildi. Bütün bu işlemlerin  toplam değeri 9. 2 milyar 
                                                 
128 Marx,Grundrisse,s.650,Birikim Yayınları 
129 Wriston,a.g.e.,s.74. 
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dolardır. Bu işlemlerde 1989 yılı 61 operasyon ve 4 milyar dolarla en aktif işlemin yapıldığı yıldır.  
 
  "Satın alıcıların büyük bir bölümü, büyük şirketlerin oturum yeri olan büyük otomobil üreticisi 
ülkelere mensupturlar. Birleşik Devletler şirketleri 49 satın alma işlemiyle (3. 8 milyar dolar) en 
fazla aktif olanlardı; onu izleyen İtalya 15 operasyon (2. 2 milyar dolar); Birleşik Krallık 34 
operasyonla (1. 2 milyar dolar);  Kanada 11 operasyonla (810 milyon dolar); Fransa 19 operasyonla 
(310 milyon dolar); Almanya 35 operasyonla (268 milyon dolar); Japonya 16 operasyonla (231 
milyon dolar) ve İsveç satın alma operasyonuyla (72 milyon dolar). Temel olarak gerçekleşen ele 
geçirmeler Birleşik Krallık'ta 26 satış (3. 1 milyar dolar); onu izleyen Birleşik Devletler 27 satış (1. 7 
milyar dolar);  İsveç 7 satış ile (557 milyon dolar) İtalya 13 satışla (396 milyon dolar); Almanya 28 
satışla (298 milyon dolar); Fransa 22 satış (266 milyon dolar);  Kanada 22 satış (263 milyon dolar) 
ve İspanya 17 satışla (190 milyon dolar). Şirketlerin Doğu Avrupa'ya genişlemesi 1992'nin sonuna 
kadar, ortalama bir ele geçirmeyle gerçekleşmiştir,  1992'de 2 milyar dolarlık bir değer ile Polonya 
ve Çekoslavakya'da iki büyük operasyon gerçekleştirilmiştir (FSM'min Fiat tarafından satın 
alınması). " 130 
 
   Diğer sektörlerde de,  elektronik, eczacılık, savaş sanayi,  çelik,  tekstil,  bankacılık,  plastik 
vs. aynı durum  yani sermayenin merkezileşmesi söz konusudur. Örneğin bankacılık alanında,  
Travelers'in Citicorp bankasını 82. 9 milyar dolara satın alması, yine Tokyo Bankası'nın Mitsubishi 
tarafından 33. 8 milyar dolara satın alınması ; iletişim alanında,  SBC Communications'nun 
Ameritech'i 60 milyar dolara satın alması; eczacılık alanında, Sandoz'un Ciba'yı 36. 3 milyar dolara 
satın alması ve Novartis olarak faaliyet göstermesi vs.  
 
     Sermayenin büyük boyutlarda merkezileşmesine rekabet ve kredi sistemi neden 
olmaktadır. Bu iki araç sermayenin merkezileşmesinin en güçlü kaldıraçlarıdır.  
   ". . . merkezileşme, bir yandan. . . birikimi arttırır ve hızlandırırken, bir yandan da sermayenin 
teknik bileşiminde değişmeyen kısmını değişen kısmı alehine genişleten  ve böylece emeğe  olan  
nispi talebi azaltan  köklü değişiklikleri genişletir ve hızlandırır. " 131 
 
    Sermayenin merkezileşmesi, yeni-sömürge ve modern sömürgelere sermaye ihracını dev 
boyutlara ulaştırmaktadır. Bu sermaye ihracı bu ülkelerde kapitalizmin dev boyutlarda 
gelişmesine neden olmaktadır. Ama klasik emperyalizmden farklı olarak modern emperyalizmde 
sermaye ihracının karakteri değişmiştir. Bu değişim yeni uluslararası işbölümünün sonucudur. 
Böylece yeni biçim içerisinde sermaye ihracı en gelişmiş biçimine kavuşur.  
 

6. Sermaye İhracının Yeni Temeli 
 

    Kapitalizmin emperyalizm aşamasıyla birlikte, emperyalist ülkelerden sömürge ve yarı-
sömürgelere, meta ihracının yerini giderek sermaye ihracı almaya başladı.  
 
"Serbest rekabetin, diyordu Lenin, tam olarak hüküm sürdüğü eski kapitalizm için tipik olan meta 
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ihracıydı. Tekellerin egemen olduğu yeni kapitalizmde,  sermaye ihracı tipik hale gelmiştir. "132 
 
    Sermaye ihracı hemen tamamen meta ihracının yerini almadı. Zaten sanayi ile tarım 
arasındaki değişimin temel olduğu bir toplumda da alamazdı. Bugün modern emperyalizm 
temelinde kapitalizmin tarihine baktığımız zaman, klasik emperyalizmin, serbest rekabetçi 
kapitalizm ile tekelci kapitalizmin en gelişmiş biçimi arasında kalan bir ara dönem olduğunu 
görmekteyiz. Aslında Lenin bu durumun farkındadır:  
 
  "Eski kapitalizm,  diyordu Lenin,  serbest rekabetçi kapitalizm, mutlak zorunlu düzenleyicisi borsa 
ile birlikte yok olmaktadır. Bir geçiş sürecinin belirtilerini taşıyan,  serbest rekabet ve tekel karışımı 
bir kapitalizm onun yerini alıyor. " (Lenin, a. g. e., s. 45) 
 
   Lenin, tekelin serbest rekabeti daha tam yadsımadığını, ama egemen de olduğunu 
biliyordu.  
 
     Klasik emperyalizmde, sömürge ve yarı-sömürgelere sermeye yatırımı,  temel işbölümü 
doğrultusunda, hammadelerin emperyalist ülkelere ve de sanayii mallarının bu nüfuz alanlarına  
akışını garanti eden ulaştırma araçlarına (demiryolları, limanlar vs. ) yatırılıyordu. Sermaye 
ihracının bu temelde olması, sömürge ve yarı-sömürgelerde bir ticaretçi sınıfın oluşmasını 
beraberinde getirdi. Bu durum giderek yerli ticaret burjuvazisiyle, emperyalist burjuvazi arasında 
bir çatışmaya dönüştü. Çatışma sadece yerli ticaret burjuvazisiyle emperyalist burjuvazi arasında 
değildir. Aslında, ticaret ile dünya pazarına bağlanan ve emperyalistlerin, toprak ağalarının, tüccar 
ve tefecilerin sömürüsü altında ezilen köylüler ve az  sayıdaki işçilerle bunlar arasındadır. İç pazarın 
her gelişimi bu çatışmayı iyice şiddetlendirir. Yani kısacası klasik emperyalizm dönemindeki 
sermaye ihracı, sömürgelerde kapitalizmi geliştirirken bunu hemen sanayi temelinde yapmadı. 
Ticari kapitalizmin gelişmesine neden oldu.  
 
    Klasik emperyalizm dönemindeki  sermaye ihracı, sömürgelerde tarıma dayalı ticareti 
geliştirerek, buralarda burjuva devrimlerin gelişmesine neden oldu. Ulusal burjuva ve burjuva-
demokratik devrimlerle birlikte ticaret burjuvazisi, ticaret alanından sanayii alanına devlet 
desteğiyle geçti. Tekelin modern tekele evrilmesiyle, yerli ticaret burjuvazisinin sanayii 
burjuvazisine evrimi de atbaşı gitti. Böylece sanayileşme emperyalizme bağlı bir sanayileşmeye 
dönüştü. Burjuva devrimiyle elde edilen biçimsel bağımsızlık yerini yeni-sömürgeciliğe bıraktı. 
Bağımlılık bu tarihsel ilişkiler üzerinde kaçınılmazdı. Çünkü bu ülkelerin burjuvazilerinde, tekelci 
burjuvazi gibi büyük bir sermaye birikimi yoktu.  
 
      Modern emperyalizm döneminde, sermaye ihracı en gelişmiş biçimine kavuşmaktadır ve 
ihraç yeni bir temele oturmaktadır. Artık bu dönemde sermaye ihracın doğrudan sanayii için 
yapılmaktadır. Dev boyutlarda modern tekelci devletlerden yeni-sömürge ve modern 
sömürgelere yapılan sermaye ihracı buralarda sanayii kapitalizmin dev boyutlarda gelişmesine 
neden olmaktadır. Klasik emperyalizmde sermaye ihracı, sömürgelerde burjuva devrimlere neden 
olurken, modern emperyalizmde proleter devrimlere neden olmakta ve bu devrimlerin altyapısını 
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hızla dokumaktadır. Yeni-sömürgecilik gelişiminin belirli bir noktasında bir sıçrama ile modern 
sömürgeciliğe dönüşmektedir.  
 
    Yeni işbölümü temelinde sanayiinin modern sömürgelere kaydırılması,  kendiliğinden 
anlaşılır ki, emperyalist ülkelerden sömürgelere meta ihracını büyük boyutlarda yokeder. Meta 
ihracatı şimdi tamamıyla karşıtına dönüşmektedir. Buna karşılık olarakta, sermaye ihracı çok 
büyük boyutlara ulaşarak, sadece işi gücü kupon kırparak geçinen, çok küçük bir rantiyeci sınıfı, 
modern mali-oligarşiyi oluşturmaktadır.  
 
   Sonuç olarak, modern emperyalizmde, sermaye ihracının karakteri değişmiştir. 
Emperyalizmin bu temel özelliği tekelin yeni biçimi, modern tekel içerisinde en gelişmiş biçimine 
kavuşmuştur.  
 
 

7. Modern Emperyalizm ve Tarım 
 

    Modern emperyalizmde, tarımda emek üretkenliği çok gelişmektedir. Tarımda mekanik 
emeğin yerini, kimya bilimindeki muazzam gelişmelerin sonucunda, kimyasal emek almaktadır. 
Emeğin birinci biçimi yavaş yavaş yerini ikincisine bırakmaktadır. Tarım ürünlerindeki toplumsal 
olarak gerekli emek zamanının düşmesi, tarım metalarını ucuzlatmaktadır. Bu durumun toplumsal 
sonuçları sanayiide olduğu gibi dünya genelinde görülmektedir.  
 
    Klasik emperyalizm dönemindeki temel işbölümü, dünyayı iki temel topluma bölmüştü: 
sanayii üretimine dayanan ve tarımsal üretime dayanan toplumlar olarak. Modern tekelci 
ülkelerdeki tarımın kimyasal emek üzerine oturtulması,  bu ülkelerin dışındaki ülkelerin tarımının 
çökmesine neden olmaktadır. İlk planda bunun muazzam bir ilerleme olduğu görülür. Bu 
doğrudur, ama toplumsal sonuçları ise tam bir felakettir. Kırdan şehirlere, taşradan metropollere 
doğru müthiş bir göç yaşanmakta, artı-nüfus çok büyük boyutlara ulaşmakta ve sermayenin 
üretim ilişkilerinin çelişkileri daha da ağırlaşmaktadır. Böylece proletaryanın vurucu gücünü 
muazzam derecede geliştirerek tarım ile sanayi arasındaki çelişkiyi de keskinleştirmektedir.  
 
  "Kimya alanındaki her ilerleme, diyordu Marx,  yalnız yararlı maddelerin sayılarını arttırmakla ve 
zaten bilinmekte olanlara daha geniş kullanım alanları açmakla kalmaz, böylece sermayedeki 
büyüme ile birlikte yatırım alanlarında da bir genişlemeye de olanak sağlar. " 133    Azami 
kar yasasının sonuçları kendisini tarımda da göstermektedir. Tarımdaki üretkenliği geliştirmek için 
kimya alanında büyük araştırmalar yapılmaktadır. Kimyadan biyokimyaya doğru geçilmektedir. 
1990'lı yıllarda büyük tarımsal işletmeler sermayelerinin yüzde onunu Araştırma-Geliştirme  
çalışmalarına ayırmışlardır. 1977 yılında, dünyada fitosaniter (tarım koruma ilaçları) ürünlerinden 
elde edilen gelirin yüzde 66'sını 12 şirket paylaşırken,  on yıl sonra yani 1987'de yüzde 70'ini sekiz 
şirket paylaşmıştır.  
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   Tarımda mekanik emeğin yerini giderek kimyasal emek alırken,  gelişmiş ülkelerde traktör 
evriminde büyük düşüş görülmüştür. Özellikle Türkiye ve Hindistan'da, traktörlerde büyük bir artış 
vardır. Bu durum Türkiye ve Hindistan'da tarımın gelişmişliğinin bir  göstergesi değildir. Tam 
tersine Türkiye,  Hindistan ve benzeri ülkelerdeki tarımın  hala daha mekanik bir temele 
dayandığının göstergesidir. Bu tür tarımın,  modern tekelci devletlerdeki,  kimya biliminin en 
gelişmiş biçimiyle yapılan tarım karşısında tutunma şansı yoktur. 1980-1993 arası Fransa ve 
İtalya'da traktör yarıdan fazla gerilemişken, Almanya ve Birleşik devletler ve Japonya'da üçte bir 
oranında gerilemiştir. Brezilya'da ise traktör yüzde 77 gerilemiştir. Bu Brezilya'daki tarımın 
geliştiğini değil, büyük oranda çöktüğünü göstermektedir.  
 
 

8. Yeni Sömürgecilikten Modern Sömürgeciliğe 
 

     Klasik emperyalizmin, modern emperyalizme dönüşümüyle birlikte,  sömürgeciliğin 
biçiminde de bir değişiklik meydana gelmiştir. Emperyalizmin biçimindeki değişiklikle meydana 
gelen  sömürgeciliğin biçimindeki bu değişiklik,  modern emperyalizmin temel özelliklerindendir.  
 
    Sömürgeciliğin biçimindeki bu değişiklik klasik emperyalizm döneminde olanaksızdı. Yani 
klasik emperyalizm döneminde modern sömürgelerin elde edilmesi tarihsel olarak imkansızdı. 
Modern sömürgeler, klasik sömürgelerden farklı olarak,  tarımsal üretime dayanan  toplumlar 
değildir,  sanayii üretimine dayanan toplumlardır.  
 
    Anti-emperyalist burjuva-demokratik ve ulusal burjuva devrimler, tarih tarafından 
gösterilmiştir ki, kapitalizmin temellerine dokunmayan tam tersine,  kapitalist üretim ilişkilerinin  
gelişmesine neden olmuşlardır. Ama bu onların gerici olduğu anlamına gelmez. Kesinlikle böyle 
bir anlayış yanlıştır. Çünkü bu devrimler, tarihin ilerlemesine büyük bir katkı sağlayarak, proleter 
mücadelenin üzerinde gelişeceği zemini daha sağlam hale getirmiş, bu mücadelenin tarihsel 
gelişimine büyük katkılar sağlamıştır.  
 
    Klasik emperyalizm modern biçime dönüşürken, ulusal kurtuluş hareketleri sonucunda,  
ülkelerinin  ulusal pazarına sahip olan bu ülkelerde yavaş yavaş bir sanayii burjuvazisi gelişmeye 
başladı. Emperyalizmin büyük ekonomik ve siyasi  gücü karşısnda bağımsız bir ekonomiye  sahip 
olmak imkansızdı. Modern emperyalizm ile birlikte, bu ülkelerde sermayenin ilkel birikim süreci, 
yani kapitalist içpazarn oluşumu, işbirlikçi bir sanayileşme ile içiçe geçmiştir. İşte Yeni-
sömürgecilik, bu ülkelerde sermayenin ilkel birikim süreciyken, modern sömürgecilik, ilkel birikim 
sürecinin tamamlandığı,  içpazarın oluşumunun tamamlandığı, "Direkt sermaye Yatırımlarıyla" 
(DSY) bu pazarın tamamen modern tekellerin eline geçtiği ve işbirlikçi burjuvazinin tasfiye edildiği 
ya da modern tekeller içerisinde eritildiği (tasfiye biçimi önemli değil), tamamen ücretli emeğin 
sömürülmesine dayanan bir sömürgecilik biçimidir.  
 
    Modern sömürgelerdeki bu iç pazarlar böylece "Yekpare bir Dünya Pazarı"nın parçalarını 
oluştururlar.  
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   Sadece ücretli-emek sömürüsüne dayanan bir sömürgecilik, klasik emperyalizmde niçin 

olanaksızdı? Çünkü birinci olarak; klasik emperyalizmdeki temel işbölümü bunu imkansız kılıyordu. 
İkinci olarak; bu tür sömürgeciliği uygulamaya çalışan İngiliz emperyalizminin de gördüğü gibi, bu 
ülkelerde kapitalist üretim ilişkilerinin gelişimi,  taban tabana zıt iki sınıfı karşı karşıya getiriyordu: 
Biri tekelci burjuvazi, diğeri ise kendi ülkesinin pazarına sahip olmak isteyen ezilen ulusun 
burjuvazisi. Bunun için bu tür sömürgecilik klasik emperyalizmde olanaksızdı.  

 
    Bugün modern sömürgelere örnek olarak şu ülkeleri verebiliriz: Güney Kore,  Singapur,  
Tayland, Endonezya, Malezya, Şili, Meksika, Arjantin, Brezilya, İspanya,  Yunanistan, Portekiz, 
Güney Afrika vs.  
 
    Türkiye ise artık onda dokuz bir modern sömürgedir. Bu süreci hızla tamamlamaktadır. 
Modern emperyalizmde modern sömürgeci zincirlerin koparılıp atılması ancak ve ancak bir 
proleter devrim ile olanaklıdır. Burjuva demokrasisi dahi bu sömürgeciliği ortadan 
kaldırmamaktadır. Sadece bu sömürüyü hafifletmektedir. Bugün Doğu Avrupa ülkeleri de hızla bu 
yoldadır.  
 
    Modern emperyalizmde, azami kar yasası doğrultusunda,  modern sömürgeler avı 
başlamıştır. Modern sömürgeler elde etme savaşımı giderek kızışmaktadır. Bu tür sömürgelerde 
ulusal biçim değişmeden, ulusal içerik boşaltılmakta, yeri modern tekellerin çıkarları tarafndan 
doldurulmaktadır.  
 

   Halklar üzerinde artık modern tekellerin korkunç bir terörü sözkonusudur. Başka halkları 
kendi sömürgeleri durumuna getiren modern tekelci devletler,  kendi halklarını da  korkunç bir 
biçimde baskı altına almaktadır.  

 
    Modern tekellerin modern sömürgeleri durumuna gelen ülkelerde, siyasal yapı tamamen 
modern tekellerin çıkarları doğrultusunda organize edilmektedir. Korkunç bir içsavaş örgütlülüğü 
oturtulmakta ve halk kontrol altında tutulmaktadır. Bu içsavaşın elemanları, tamamen modern 
tekelci devletler tarafından organize edilmiş, modern emperyalizmin uluslararası polisinin bir 
parçasını oluşturmaktadırlar. Böylece devlet terörü, şiddet, askeri darbeler, yani kısacası egemen 
sınıflar tarafından örgütlenmiş zor, yeni-sömürgeciliğin bağrında modern sömürgeciliğin ebesi 
rolünü oynamıştır.  
 

9. Kapitalizmin Dünya Devleti ve "İçsavaş" 
 

     Emperyalizmim aldığı bu yeni biçimin sonucu olarak giderek bir DÜNYA DEVLETİ 
oluşmaktadır. Kapitalist üretimin bir ülkenin sınırlarını aşıp dünya üzerine yayılması, emeğin 
dünya ölçeğinde toplumsal karakterinin gelişmesine,  işkollarının çeşitlenip gelişmesine ve dünya 
genelinde birbirine bağlanmasına neden olmuştur. Öyle ki hiçbir ülke, bu meta  tek benim ülkem 
tarafından üretilmiş diyememektedir.  
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    Özellikle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, modern emperyalist ekonomik ilişkilerin 
gelişmesiyle birlikte, yavaş yavaş kapitalizmin bu dünya devletinin kurumları da oluşmaya 
başlamıştır. Modern emperyalizmin  giderek gelişmesi ölçüsünde, buna paralel olarak bu kurumlar 
da oluşmuştur. Birleşmiş Milletler'in oluşması, İMF ve Dünya Bankası'nın kurulması,  GATT, OECD, 
G-7 (G-8), ILO, FAO vs. gibi kurumların oluşması.  
 
    Burada hemen ortaya şu soru çıkmaktadır:   "Dünya Devleti, modern tekeller arasında bir 
uzlaşma ve karşılıklı rekabetin yokolması anlamına gelir mi? "  
 
   Dünya devletinde modern tekellerin uzlaşmalarını görenler, modern emperyalist 
ekonomik ilişkileri anlamadığından dolayı, olayın dış görünüşüne takılıp kalan küçük-burjuvalardır. 
Aynı şekilde, bu dünya devletinin oluşmasının imkansız olduğunu öne sürenlerde görüngünün 
özüne inememektedirler.  
 
    Dünya devleti, bizzat kapitalist üretim ilişkilerinin "karşı konulmaz" yasalarının sonucunda 
oluşmaktadır. Kapitalizm modern emperyalizm aşamasında evrensel bir karaktere kavuşmuştur. 
Bu durum onun ekonomik yasalarının ve sonuçlarının da evrenselleştiği anlamına gelir. Kapitalist 
devletlerin birleşmesinden oluşan dünya devleti, sözde ulusların "eşitliği" anlamına gelir. Bu 
dünya devletinin  kanunlarında bütün uluslar "eşit"lerdir. Değer yasası zaten böyle biçimsel bir 
eşitliği zorunlu kılar. Özellikle de kapitalizmde iş-gücünün metalaşması, "Eşitlik" sloganının, 
burjuvazinin ilk radikal devrimi olan Fransız burjuva Devrimi'nin  bayrağı üzerindeki "Özgürlük" ve 
"Kardeşlik" sloganlarının yanında yer almasına neden olmuştur. Ama burjuvazinin feodalizme 
karşı ileri sürdüğü "Eşitlik" sloganı, kısa bir zaman sonra görüldü ki,  toplumsal ekonomik ilişkilerin 
özüne inmeyen, devlet alanında kalan, yani siyasal ilişkiler alanında kalan biçimsel bir eşitlikti. İşçi 
sınıfı daha sonra, burjuvazinin bu ikiyüzlü eşitliğine saldırarak, onun ilkönce ileri sürdüğü eşitlik 
fikrini tarihsel olarak ileri götürmek istediğini, toplumsal ekonomik ilişkilere kadar götürmek 
istediğini dile getirdi.  
 
   "Sınıf ayrıcalıklarının kaldırılması,  diyordu Engels,  burjuva isteminin ortaya konduğu andan 
başlayarak, bunun yanısıra, sınıflarının kendisinin kaldırılması istemi,  ilkönce ilkel hristiyanlığa 
dayanarak, dinsel bir biçim altında, sonra burjuva eşitlik teorilerinin  ta kendilerine dayanarak 
ortaya çıkar. Proleter,  burjuvazinin önerisini hemen benimser: eşitlik yalnızca görünüşte, yalnızca 
devlet alanında değil,  ekonomik ve toplumsal alanda da gerçek olarak kurulmalıdır. "134 
 
     Eşitlik fikri ilkin devlet alanında burjuvazinin düzeninde kuruldu. Ama bu daha toplumsal 
ekonomik eşitlik demek değildi. Bunun tarihsel olarak "taban"a indirilmesi komünizmde olanaklı 
olacaktır. Bu temelde oluşan dünya devleti de evrensel olarak bir burjuva eşitliğini öngörür. Bu 
eşitlik dünya devleti alanında kalan, ama dünya toplumlarının toplumsal ekonomik koşullarına 
inmeyen biçimsel eşitliğe dayanır.  
 
    ". . . genel olarak insan emeği oldukları için ve insan emeği olarak, bütün insan emeklerinin eşitlik 
ve eşit değeri, bilinçsiz, ama en keskin dışa vurumunu, modern burjuva iktisadının, bir metaın 

                                                 
134 Engels,a.g.e.,s.192. 
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değerinin, o metaın içerdiği toplumsal bakımdan gerekli emek aracıyla ölçülmesini isteyen değer 
yasasında bulur.  
    Modern eşitlik fikirlerinin burjuva toplumun ekonomik koşullarından bu çıkarılışı ilk kez 
Marx tarafından Kapital'de açıklanmıştır. "  
 
    Yekpare bir dünya pazarının modern emperyalizmle birlikte oluşması,  bütün ulusların iç 
pazarının bu yekpare dünya pazarının parçalarını oluşturması,  devletlerin  biçimsel eşitliğini 
ortaya çıkarmıştır.  
 
    Nasıl bir burjuva devletin hukuku, kapitalist ile işçiyi "aynı" haklara indirgiyor ama pratikte 
işçinin kapitalist tarafından  sömürülmesini,  alçaltılmasını,  aşağılanmasını engellemiyorsa, aynı 
şekilde uluslararası sistemde,  devletlerin biçimsel eşitliğini temsil eden kapitalizmin dünya 
devleti, modern tekelci devletlerin, modern sömürgeleri baskı altına almasına, sömürmesine 
engel olmaz.  
 
    Yine aynı şekilde, dünya devleti, modern tekeller arasındaki rekabeti de ortadan 
kaldırmaz. Bunun en iyi örneği, modern tekelci devletlerin modern sömürgeler elde etmek için, 
modern sömürgelerde, yarı-sömürgelerde, iç savaşlar yoluyla rekabet etmeleridir. Bugün dünyaya 
bakıldığı zaman birçok ülkedeki iç savaşlarda bunlar görülür. Tam tersine kapitalistler arasındaki 
rekabet yukarıda da gördüğümüz gibi,  kapitalizmin tarihinde en keskin bir karaktere kavuşmuştur. 
Zaten kapitalist üretimin anarşik yapısı bizzat bunu olanaksız kılar. Modern tekeller arasındaki 
rekabet ve bunun sonucu  modern sömürgeler elde etme mücadelesi biçim değiştirerek,  şimdi iç 
savaşlar yoluyla olmaktadır.  
 

   İç savaşlar yoluyla modern sömürgeler elde etme yarışının dünya halklarına neye 
malolduğu son elli yıllık dönemde açıkça görülmektedir. Bu savaşın tahrip gücü hiçte emperyalist 
savaşları aratmayacak cinstendir.  

 
    Şu da belirtilmelidir ki, nasıl ki bir kapitalist devlet, bir tek kapitalistin ya da bir tek 
kapitalist grubun değil, bütün kapitalist sınıfın devletiyse ve bir tek kapitalist devlet olduğu halde 
birçok kapitalist grup varsa, aynı şekilde dünya devleti de bir tek modern tekelin değil bütün 
modern tekellerin devletidir.  
 
    Şimdi artık bir şey açık seçik  anlaşılmaktadır. Değer yasası sonucunda oluşan devletlerin 
biçimsel eşitliğinin altında korkunç bir eşitsizlik yatmaktadır. Bununla birlikte burjuva toplumdaki 
iki yüzlü eşitliğe paralel iki yüzlü bir politika tekabül etmektedir.  
 

 Burada şimdi, klasik emperyalizmdeki, bir dünya savaşının niçin olanaksız olduğuna tekrar 
dönebiliriz. Yukarıda genel hatlarıyla ele aldığımız modern emperyalizmin ekonomik ilişkileri bu 
tür bir savaşları olanaksız kılar. Şimdi bir tek dünya devleti vardır ve bu devlet kendi kendine savaş 
açamaz. Böylece bu devletin biçimine bağlı olarak d a İÇ SAVAŞ olgusu ortaya çıkar.  
    Kapitalizmin dünya devleti için de marksist devlet teorisinin bütün genel ilkeleri geçerlidir. 
Bu devlet, modern tekellerin, dünya işçilerini ve halklarını baskı altına almada, onları sömürmede 
ve bastırmada bir makinadan başka bir şey değildir.  
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BÖLÜM-3:  
 

KAPİTALİZMİN EN GELİŞMİŞ BİÇİMİ 
OLARAK “MODERN EMPERYALİZM” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modern emperyalizm, kapitalizmin özel bir tarihsel aşamasıdır. Bu aşamanın özelliği 
kapitalist üretim ilişkilerinin dünya geneline yayılması ve bu üretim ilişkilerini dünya genelinde 
üretmesidir. Bunun yaparken de sermaye hem kendisini hem de artı-değerine el koyduğu işçileri 
dünya genelinde geliştirir.  
 
    Marx, kapitalizmi analiz ettiği zaman, onun genel hareket yasalarını ortaya çıkardı. Bu 
genel yasalar, kapitalizmin bütün özel biçimlerinde varolan ortak yasalardır. Yani bizim sorunumuz 
genel yasalarla değil, bu genel yasaların aldığı özel biçimlerle ilgilidir.  
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 Bir toplumsal sistem kendisini sürekli olarak özel biçimler halinde ortaya koyar. Bu özel 
biçimler de belirli bir tarihsel mantık içerisinde, tarihsel determinizm temelinde birbirini izler. Özel 
durumlar,  toplumsal yapıdaki üretici güçlerin belirli bir tarihsel derecesinin durumunu yansıtmak 
zorundadır. Bu özel durum, belirli bir temel yasa temelinde, kendisine ait hareket yasalarına 
sahiptir. Ama özel durumun bu hareket yasaları ise, genel hareket yasaların somutta varoluş 
biçimini temsil eder.  

(. . . ) 
     Modern emperyalizm, içpazarların sınırlarını parçalayıp, onları dünya pazarlarına 
bağladığından ve böylece yekpare bir dünya pazarı oluşturduğundan dolayı,  kapitalistleri dünya 
piyasası temelinde üretime zorlar. Bu üretimin temel şartlarından birisi de modern tekel biçiminde 
gerekli sermayeye ve örgütlenmeye sahip olmaktır. Dünya pazarı modern tekel gerektirir. Bu 
düzeyin altındaki sermaye grupları,  sermayenin merkezileşmesinden dolayı, büyükler tarafından 
yutulurlar. Onun için modern kapitalizm, herhangi bir üretimi değil, dünya pazarında 
tutunabilmek için Azami kar temelinde bir üretimi gerektirir.  
 
    Modern emperyalizm, tekeller arasındaki rekabetin dünya pazarına taşınmış biçimini 
oluşturur. Bu rekabetin temel dürtüsü azami karın elde edilebileceği modern sömürgelerin ele 
geçirilmesidir. Böylece azami kar yasası temelinde tekelci sermaye, ulusal sınırları aşarak dünya 
geneline yayılarak, kapitalist üretimi dünya genelinde yoğunlaştırır. İşte üretimin bu dünya 
ölçeğinde yoğunlaşması, modern tekelin (ister inter-tekel, ister ultra-tekel, ister çokuluslu tekel 
denilsin farketmez. Bir tek nesnel sürecin bir çok kavram tarafından belirtilmesi, konuya yaklaşılan 
değişik yaklaşımların sonucudur) oluşmasının nesnel temelini teşkil eder. Modern tekel,  kapitalist 
üretimin  tarihsel niceliğinin gelişimine, belirli bir dönemde tekabül eden biçimdir. Kapitalist 
üretimin tarihsel  sınırlarının gelişmesiyle modern tekelci örgütlenme birbiriyle denk düşmelidir. 
Çünkü sosyalizm, üretimi dünya ölçeğinde yoğunlaştıran  modern tekelci aşamadan sonraki 
tarihsel dönemi oluşturur.  
 
    Böylece görüyoruz ki, modern tekel, azami karın gerçekleşmesi temelinde oluşan,  modern 
tekelci kapitalist örgütlenmenin yeni biçimidir.  
 
    Bu yeni biçimin gelişmesi, yeni-sömürgelerdeki işbirlikçi sermayenin  zamanla emperyalist 
tekellerle “birleşerek” onların denetimine girmesi ve emperyalist ülke-lerden buralara direkt 
sermaye yatırımları temelinde olmaktadır. Dünya genelinde işbirlikçi ve orta sermayelerin modern 
tekellerle “bütünleşmesi”, sermayenin dünya ölçeğinde merkezileşmesinin sonucudur. Klasik 
tekelin, üretimin uluslararasılaşması temelinde, örgütlenmesini dünya geneline  yayması ve 
böylece modern tekel biçi-mine bürünmesi, niceliğin artış ve eksilişinden başka bir şey değildir.  
    

 Azami kar yasası, dünya ekonomisinin örgütlenmesi içerisinde yeni uluslararası 
işbölümünün de oluşmasına neden olmuştur. Klasik tekele denk düşen uluslararası işbölümü,  
sanayi üretimine dayanan toplumlarla tarımsal üretime dayanan toplumlar arasındaki meta 
değişimiydi. Çünkü bu aşamada  kapitalist üretim emperyalist ülkelerin  sınırlarını aşmamaktaydı. 
Bu tarihsel aşamanın gereği olarak ta emperyalist ülkeler, tarımsal üretime dayalı çeşitli ülkeleri 
kendi aralarında paylaşmaya ve onları klasik sömürgeleri yapmaya başladılar. Klasik sömürgecilik, 
temelde köylülüğün  ve az sayıda işçinin sömürülmesine  dayanan bir sömürgecilik biçimidir. Bu 
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tür bir sömürgecilik biçimi, dünya genelinde feodalizmin hala tam olarak  kapitalizm tarafından 
tasfiye edilmemiş olmasından kaynaklanır. Klasik sömürgecilik,  tarihsel açıdan bakıldığı zaman 
aslında kapitalizme denk düşen  bir sömürgecilik biçimi değildir. Çünkü kapitalizmin iktisadi 
kategorilerinde “köylülük” aslında yoktur. Köylülük geçmiş düzene ait bir kavramdır. Bugün dünya 
geneline bakıldığında, feodal kalıntılarla birlikte, köylülüğün tasfiye edilmesiyle birlikte, 
sömürünün devam ettiği görülmektedir. Kapitalizm işçi sınıfının sömürülmesine dayanan bir 
sistemdir ve kapitalizmin dünya genelindeki hakimiyeti ile birlikte de modern sömürgecilik 
temelinde dünyanın modern tekeller arasında  bölünmesi sözkonudur.  

 
    Modern emperyalizmde uluslararası işbölümü, sanayi ile tarım arasındaki temel bir 
değişimden ziyade, Bilim ile sanayi arasındadır. Toplumsal hareket kesintisiz olduğu için sürekli bir 
şekilde yeni biçimler doğurmaktadır. Her tarihsel aşama kendisine ait biçimleri de beraberinde 
getirmektedir. Bilim ile sanayi arasındaki işbölümü, aynı zamanda komünizmin  üretici güçlerinin,  
kapitalizmin bağrında gelişmesine de neden olur. Bilimin sürekli bir şekilde sanayinin hizmetine 
verilmesi ve onun teknik temelini sürekli geliştirmesi, belirli bir tarihsel aşamadan sonra, işçinin 
üretimde olmadığı ve tamamen bilim insanlarından oluşan  bir üretiminde oluşmasını beraberinde 
getirir. Bu durumda emek aletinin  otomasyon bir biçime kavuşması  zorunludur. Marx,  
Grundriss’te, bilimin bir meslek olarak  sanayiden ayrılacağını ve ayrı bir işkolu olarak 
örgütleneceğini şöyle belirtmiştir:  
 
    “Sermayenin canlı emeği kendine maledişi bu yönüyle de makinada elle tutulur bir gerçelik 
kazanır: Eskiden işçi tarafından  aynı işi şimdi makinanın yapmasını müm-kün kılan, bir yönüyle 
mekanik ve kimya yasalarının  doğrudan doğruya bilimden kaynaklanan analizi ve uygulamasıdır. 
Buna karşılık mekanizasyonun bu yoldan gelişmesi, ancak büyük sanayi ileri bir düzeye ulaştıktan 
sonra, varolan makinalar öbür tarafta zaten büyük kaynaklar sağlıyorken sözkonusu olabilir. 
Bilimsel araş-tırma o zaman bir meslek niteliğini kazanır ve bilimin doğrudan  doğruya üretime 
uygulanması, araştırmayı yönlendiren ve onu teşvik eden belirleyici perspektif haline gelir. ”135 
 
     Marx’ın burada soyut bir şekilde ele aldığı bu durum, modern emperyalizmde bir eğilim 
olarak dünya genelinde ortaya  çıkmıştır. Modern emperyalizmin, dünya pazarı ile birlikte bir tek 
dünya toplumu yaratma eğilimi, yeni uluslararası işbölümü temelinde, dünya toplumsal sermayesi 
içerisinde, sermayenin çeşitli kesimlerini de (I ve II), dünyanın çeşitli yerlerinde 
yoğunlaştırmaktadır. Dünya pazarı, çeşitli ülkelerin ekonomilerini birbirine bağladığı için, ülkelerin 
birbirlerine olan çeşitli bağımlılıkları ortaya çıkmıştır.  
 
      Sermayenin kesim I ve kesim II arasındaki ilişkisi, modern emperyalizmde değişik bir biçim 
altında ortaya çıkmaktadır. Kesim I yani üretim araçları üretimi emperyalist ülkelerde 
yoğunlaşırken, kesim II yani tüketim araçları üretimi modern sömürgelerde yoğunlaşmaktadır. 
Sermayenin bu iki kesimi arasındaki genel karşılıklı ilişkinin anlaşılması, modern emperyaizmde 
ortaya çıkan özel durumunun anlaşılması için gereklidir. Marx Kapital’in ikinci cildinde, 
sermayenin dolaşım hareketlerini incelerken bu iki kesim arasındaki ilişkiyi de açık bir şekilde 
ortaya koymuştur:   

                                                 
135 Marx,Grundriss,s.650,Birikim Yayınları 
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   “Toplumun toplam ürünü ve dolayısıyla toplam üretimi, iki büyük kesime ayrılabilir:  
I-Üretim Araçları, üretken tüketime geçmek zorunda olan ya da hiç değilse geçebilecek biçimlere 
sahip bulunan metalar.  
II-Tüketim malları, kapitalist sınıf ve işçi sınıfının bireysel tüketimine geçtikleri biçime sahip 
bulunan metalar.  
    Bu iki kesimin herbirisi ile ilişkili bütün çeşitli üretim kolları; birisinde üretim araçları ve 
diğerinde tüketim malları olmak üzere tek bir büyük üretim kolu oluştururlar. Bu iki üretim kolunun 
herbirisinde kullanılan toplam sermaye, toplumsal sermayenin ayrı büyük bir kesimini oluşturur. ” 
136 
      

Marx, bu iki kesimin her birinin toplumsal sermayenin ayrı bir kesimini oluşturduğunu 
belirtmektedir. Modern emperyalizmde, dünya toplumsal sermayesi de bu şekilde bölünmekte ve 
iki kesim arasındaki ilişki daha yüksek bir tarihsel evrim içerisinde özel bir biçimde ortaya 
çıkmaktadır.  

 
    Modern emperyalizmden önce, üretici güçlerin ulusal sınırları aşmadığı durum-larda, 
sermayenin iki kesimi arasındaki ilişki, ulusal sınırlar içerisinde ortaya çıkarken, modern 
emperyalizmde dünya pazarı, bu iki kesim arasındaki ilişkiyi dünya genelinde  düzenlemekte ve 
ortaya çıkarmaktadır. Sermayenin iki kesimi arasındaki  bu ilişki, sermayenin kendi içerisindeki en 
genel işbölümünü oluşturur. Bu işbölümü olmadan iki kesim arasındaki  değişim zaten 
olanaksızdır. Sermayenin iki kesimi arasındaki  bu işbölümünün modern emperyalizmde ortaya 
çıkış biçimi, yeni uluslararası işbölümünün de karakterini oluşturur.  
 
     Günümüzde, bu iki kesim arasındaki ilişkiyi anlayabilmemiz  ve bu temelde ortaya çıkan 
görüngülerin temellerine inebilmemiz için, Marx’ın sermayenin  dolaşım hareketinde ortaya 
çıkarmış olduğu  genel ilkeleri kavramamız gerekir. Çünkü ancak genel ilkeler ışığında özel 
durumların incelenmesi olanaklıdır.  
 
     Kapitalizmde basit  yeniden-üretimin, Kesim II’nin sabit sermayesi ile Kesim I’in  artı-değer 
ve değişen sermayesi  arasındaki eşitliğe dayandığını biliyoruz. Yani şu formülle gösterilir:  

I (d + a)=IIs 
 

   Modern emperyalizmde bir an için basit yeniden üretimi varsayarsak bu şu anlama gelir: 
Modern sömürgelerde, tüketim araçları üretimi yapan modern tekelin sabit sermayesi,  
emperyalist ülkelerde üretim araçları üretimi yapan  modern tekelin artı-değer ile değişen 
sermayesini yerine  koyar. Ama birikim, kapitalizmin gelişmesiyle el ele gittiği için basit yeniden 
üretim olanaksızdır. Çünkü “Kapitalist birikim olgusu,  IIs’nin I(d+a)’ya eşit olması olgusunu 
dıştalar. ”(Marx,  a. g. e. s. 463. )  
 
    Sermayenin emperyalist ülkelerde birikmesi,  I (d+a)’nın IIs’den büyük olmasını gerektirir. 
Yani bir genişletilmiş yeniden-üretimi varsayar. Bu ikinci durumu modern emperyalizmde 
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varsayacak olursak ki öyledir, bu şu anlama gelir: Emperyalist ülkelerde üretim araçları üretimi 
yapan modern tekelin değişen-sermayesi ile artı-değeri, modern sömürgelerde tüketim araçları 
üretimi yapan modern tekelin sabit sermayesinden sürekli büyüktür. Bu aynı zamanda 
emperyalist ülkelerdeki sermaye birikiminin de kaynağını oluşturur.  
 
    Yani emperyalist ülkelerdeki toplumsal sermaye, modern sömürgelerde elde edilen ve 
dünya işçi sınıfından sızdırılan artı-değer ile yerine koyulmakta ve genişlemektedir. Sermayenin  
organik bileşiminin sürekli yükselmesi azami bir artı-değerin  elde edilmesini gerektirir. Bu ise 
ancak modern sömürgelerde olanaklıdır.  
 
    Burada bir başka noktaya da değinmek gerekir. O da, iki kesim arasındaki toplumsal 
değişime neden olan emeğin somut farklı biçimleridir. Eğer iki kesimdeki emekler nitelik olarak  
farklı olmasalardı, bu iki kesim arasında bir değişim  olanaksızdı. Çünkü işbölümü, farlı somut 
emekler arasında değişimi gerektirir.  
 
    Emeğin biçimini, emek sürecinde kullanılan emek-aleti ve buna denk düşen emek-çi 
belirler. Bu ise toplumsal üretimin örgütlenme biçimini ve bu temelde oluşan üre-tim ilişkilerini  
belirler. Marx, kapitalizmde temelde birbirinden farklı iki emek biçimini şöyle belirtir:  
 
   “. . . evrensel emek ile ortaklaşa emek arasında bir ayrımın yapılması yerinde  olur. Her iki tür 
emek de, üretim sürecinde kendi rollerini oynar, birbiri içerisine geçer, ama her ikisi  gene de 
farklıdırlar. Evrensel emek, her türlü bilimsel emek, keşifler ve buluşlardır. Bu emek kısmen, canlı 
emeğin elbirliğne, kısmen de daha önce yaşamış kimselerin emeklerinden yararlanmaya  dayanır. 
Öte yandan, ortaklaşa emek ise, bireylerin doğrudan doğruya elbirliği yapmalarıdır. ” 137  
 
    Her türlü bilimsel emeği kapsayan evrensel emek, sermayenin Kesim I’nin temelini teşkil 
eder. Çünkü üretim araçları üretimi yüksek bir teknoloji temelinde üretildikleri için evrensel emek  
burada üretimin temelini teşkil eder. Teorik olarak bu kesimdeki üretimde, emek aletinin gelişmiş  
karakterinden dolayı, işçi üretim sürecinde yoktur. Bu kesimdeki üretim tamamen bilim insanları 
tarafından yapılmaktadır / yapılacaktır. Bu durum komünizmin maddi temelinin gelişmesi için de 
zorunludur. Kapitalizmin bağrında komünizmin üretici güçleri işte bu Kesim I’de oluşur. Modern 
emperyalizmde tamamen bilimsel bir temelde üretim yapan Kesim I, modern tekellerin azami 
karlarının gerçekleşmesine neden olurken, sosyalist devrimle birlikte, kapitalist üretim ilişkilerinin 
parçalanmasıyla birlikte, komünist bir üretimin temelini oluşturur. Sosyalist devrim, kapitalist 
üretim  ilişkilerinin bağrında gelişen yeni toplumsal içeriğe yeni bir biçim verir.  
 
    Ortaklaşa emek ise, bireylerin doğrudan elbirliğine dayanır ve bu emek biçimi de Kesim 
II’nin yani tüketim araçları üretiminin temelini teşkil eder. Bu tür bir emek proleteri üretim 
sürecinde varsayar.  
 
    Marx, analizinde bu iki tür emek arasındaki ayrımı sürekli gözönünde bulundurmuştur. 
Zaten bunu yapmasaydı Marx, değer yasasını ihlal etmiş olurdu. Toplumsal değişimin altında, 
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belirli bir işbölümünün bulunduğunu ve bu çeşitli işkollarındaki farklı somut emeklerin değişimi 
zorunlu kıldığını, Marx değer yasasını analiz ederken belirtmiştir:  
 
   “. . . her metaın kullanım-değerinde bulunan yararlı emek, yani belirli bir türde ve belirli bir 
amaca yönelmiş üretken faaliyet vardır. İçlerinde somutlaşan yararlı emek,  her birinde nitel olarak 
farklı olmadığı sürece, kullanım değerleri birbirlerinin karşısında meta olarak duramazlar. Ürünleri 
genel olarak meta biçimini alan bir toplulukta, yani bir meta üreticileri topluluğunda, herbiri kendi 
hesabına çalışan tek tek üreticilerin bağımsız olarak yürüttükleri yararlı emekler arasındaki bu 
nitelik farkı, karmaşık bir sistem, bir toplumsal işbölümü meydana getirecek biçimde gelişir. ”138 
 
    Marx, semayenin I. ve II. Kesimi arasındaki meta değişimini incelerken, değer yasasında 
ortaya koyduğu genel ilkeleri kullanmıştır. Yani sermayenin dolaşım hareketini incelerken, değer 
yasasının kapitalizmde özel bir durumunu ortaya koymuştur.  
 
    Burada canalıcı bir soruna değinmekte fayda vardır. Şöyle bir soru sorulabilir:  Sermayenin 
Kesim I ve Kesim II arasındaki ilişki, dünya genelinde cereyan eden bir süreçten ziyade, bir ülkenin 
sınırları içerisinde  kendisini gösteren bir süreç olamaz mı?  
 
    Bu ilişki dünya genelinde-tarihsel olarak ortaya çıkmak durumundadır. Çünkü birinci 
olarak, her ülkenin kendi sınırları içerisinde cereyan edecek olursa, dünya ekonomisi diye bir şey 
olmaz. İkinci olarak, ulus-devletin ortadan kalkmasının nesnel temeli oluşmamış olur. Üçüncü 
olarak, ekonomilerin birbirlerine olan bağımlılığı  ortaya çıkmaz. Ve dördüncü olarak, Kesim I için 
gerekli olan tarihsel değer birikimi oluşamaz. Kesim I için gerekli olan değer birikimi, ancak dünya 
genelinde devasa boyutlarda elde edilecek artı-değer ile olanaklıdır ki bu da modern sömürge 
gerektirir.  
 
    Nasıl kapitalizm gelişme dönemlerinde sanayi ile tarım arasında bir makas sözko-
nusuyduysa ve sanayileşme, tarımdaki birikimin sanayiye aktarılmasıyla  gerçekle-şiyorduysa,  
modern emperyalizmde de bu makas, bilim ile sanayi arasındadır. Toplumsal gelişimin 
sağlanabilmesi için, sanayide elde edilecek bir değer fazlalığının sürekli bilime  aktarılması gerekir. 
Nasıl sanayi, tarımın sömürülmesi temelinde gerçekleştiyse, bilim de sanayinin sömürülmesi 
temelinde gerçekleşmektedir.  

(. . . ) 
 

    Modern emperyalizm, sermaye ihracının karakterinde de değişikliğe yolaçmıştır. Sermaye 
ihracının karakteri, uluslararası işbölümünün  karakterine sıkı sıkıya bağlıdır. Çünkü sermaye ihracı 
bu işbölümü temelinde gerçekleşir. Modern emperyalizmde sermaye ihracı sanayi üretiminin 
gerçekleşmesi için yapılmaktadır. Klasik emperyalizmde, sermaye ihracı meta-sermayenin 
uluslararasılaşmasına neden olurken, modern emperyalizmde üretken-sermayenin  
uluslararasılaşmasına neden olmaktadır. Yani klasik emperyalizmden farklı olarak modern 
emperyalizmde, sermaye ihracının biçimi değişerek, ihraç olunan ülkelerde sanayi üretiminin 
gelişmesine neden  olmaktadır.  
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     Ama bu sanayileşme, üretim araçları üretiminin gelişmesinin bir “yansıması” biçiminde 
ve modern tekellerin çıkarları doğrultusunda gerçekleştiği için bağımlı bir sanayileşmedir. Modern 
sömürgelerde sanayileşme, tamamen emperyalist merkezlere bağlı gelişen  bir sanayileşmedir. 
Sermaye ihracının modern emperyalizmdeki biçimini anlayabilmek için, ihraç olunan sermayenin 
yöneldiği sektörlere bakmak yeterlidir.  
 

(. . . ) 
 

    Modern emperyalizmde, kapitalizmin önceki biçimlerinden farklı olarak emek,  elektronik 
bir niteliğe sahiptir. Elektronik emek üretim sürecinin temelini teşkil eder. Üretim sürecindeki bu 
gelişmeyi, iletişim ve ulaştırma araçlarının  elektronikleşmesi izlemektedir. Böylece bilim ve 
teknolojideki bu gelişmeler, dünyanın çeşitli yerleri arasındaki mesafeyi olağanüstü derecede 
kısaltarak, dünya pazarının oluşumuna neden olmaktadır.  
 
    Modern emperyalizm, dünya pazarının oluşması ve rekabetin buraya taşınmasıyla birlikte, 
bu pazarı “düzenleyen” (üretim anarşisini ortadan kaldırma anlamında değil) uluslararası 
ekonomik ve siyasal  kurumları da oluşturmaktadır. Bu kurumların bir kaçı şunlardır: BM, Dünya 
bankası, İMF,  İLO, FAO, Dünya Sağlık Örgütü vs.  
 
    Modern kapitalizmin analizi, devrimci proletarya için büyük önem taşır. Çünkü   doğru 
strateji ve taktiklerin oluşturulması ve bir bütün olarak sermayeye karşı savaşın örgütlenebilmesi 
için bu olmazsa olmaz koşuldur.  
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BÖLÜM-4:  
 

SOVYET MODERN REVİZYONİZMİNİN 
TOPLUMSAL EKONOMİK TEMELİ ÜZERİNE 
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Sovyet revizyonizminin incelenmesi ve çözümlenmesi niçin önemlidir?  

 
Çünkü tarihte,  modern revizyonizm,  Sovyetler Birliği (SB)’nde ulaşmış olduğu yüksek 

tarihsel pratik düzeyine hiçbir yerde ulaşmamıştır. Modern revizyonizmin SB’nde ulaşmış olduğu 
tarihsel düzey ve ağırlık,  diğer oportünist akımların yörüngesinde yer aldıkları (farkında olsunlar 
olmasınlar pratikte farketmez) genel bir çekim merkezi olmasına yol açmıştır. Her ne kadar bugün,  
nesnel olarak,  eski gücünde olmasa da,  felsefi-ideolojik ve politik olarak mevcuttur ve de maddi 
ve manevi etkisi,  komünist ve işçi hareketi içerisinde şu ya da bu şekilde etkin durumdadır.  
 

Sovyet revizyonizmi sorununun oldukça zor ve karmaşık bir sorun olduğunun farkındayız. 
Zaten bu makalede,  bu sorunun tamemen ele alınıp çözümlenmesi sözkonusu değildir. Makalenin 
amacı da bu değildir. Bu makalede sadece,  Sovyet modern revizyonizminin toplumsal ekonomik 
temelini koymakla yetineceğiz. Sorunun değişik yanlarının ele alınmasını ise başka çalışmalara 
bırakacağız.  
 
 

1. Sovyet Modern Revizyonizminin Toplumsal Ekonomik 
Temeli Nedir?  

 
Modern Revizyonizmin Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP) içerisinde gelişmesi 

tarihsel bir süreçtir ve bunun bir tarihsel evrimi sözkonusudur. Ne komünist hareket birden bire 
ölmüş ne de modern revizyonizm birden bire ortaya çıkıp iktidara gelmiştir. II. Enternasyonal ve 
Alman Sosyal-Demokrat Partisi (ASDP) içerisindeki revizyonist oportünizmin evrimine benzer 
(elbette ki kendi tarihsel koşulları içerisinde) bir evrim geçirmiştir. Bu evrim,  modern 
revizyonizmin lehine ve komünist hareketin aleyhine ve dinamik bir şekilde gelişen bir süreç 
olmuştur. Şimdi bugünün komünistlerine düşen görev,  bu iki eğilimin (modern revizyonizm ile 
komünist hareketin) hangi noktalarda ve hangi sorunlar etrafında hangi biçimlerde göründüğünü 
incelemek ve ortaya çıkarmaktır.  
 

XX. Kongre’de modern revizyonizmin resmi tescili,  uzun bir evrimin son noktasıdır. Yani 
SBKP içerisinde evrimini tamamlamış ve toplumsal hakimiyeti ele geçirmiştir. Nasıl ASDP 1914 
yılında savaş kredilerini onaylaması ile bir anda oportünist olmamış sadece bu yoldaki evrimini 
tamamladığını göstermiş ise,  aynı şekilde de XX. Kongre de SBKP içerisindeki bu evrimin 
tamamlandığını göstermiştir.  
 

Modern revizyonizmin toplumsal bilinç biçimleri (ideoloji,  siyaset,  sanat,  hukuk vs. ) 
içerisindeki görünüş biçimlerini tam olarak doğru analiz edebilmek için,  onun tarihsel yerini yani 
toplumsal ekonomik ilişkiler içerisindeki yerini tam olarak kavrayıp,  bilince çıkarmak 
gerekmektedir.  
 

O halde SB’nde,  modern revizyonizmin tam olarak toplumsal ekonomik temeli nedir?  
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SB’nde modern revizyonizmin toplumsal ekonomik temeli küçük-burjuvazidir. Ancak bu 
küçük-burjuvazinin toplumsal kökenleri,  küçük meta üretimi (zanaatçılar,  küçük toprak sahipleri 
vs. ) içerisinde değildir,  tam tersine büyük ölçekli üretim içerisindedir. Ve bu büyük ölçekli 
üretimin gelişip,  büyümesi ile de toplumsal temeli de giderek genişlemektedir. Bunlar 
mühendisler,  teknisyenler,  işletme yöneticileri (müdürler,  menejerler vs. ),  profesörler,  
doktorlar,  öğretmenler vs. dir. Genel olarak bu toplumsal katmanı tek bir kavram ile ifade edersek 

eğer,  bütün bunları küçük-burjuva teknokratlar olarak belirtebiliriz. Küçük-burjuva 
teknokratların toplumsal niceliği,  bilim ve teknolojinin sanayiye kapsamlı bir şekilde uygulanması 
sürecinde yani üretimin teknik temelinin gelişmesi ölçüsünde de giderek artmaktadır. Onun için 
onun toplumsal çıkarı,  aynı zamanda,  küçük-ölçekli üretimin kaldırılarak onun yerine büyük 

ölçekli üretimin geçmesi yönündedir.  
 
 

2. Küçük-burjuva Teknokratlar ve İşçi Aristokrasisi 
 

Şimdi de sorunun bir başka yanını ele almaya çalışacağız. Dikkat edilirse eğer,  az yukarıda 
“teknokratlar” kavramı ile belirtmiş olduğumuz toplumsal katman,  vasıflı (nitelikli) işçilerden 
oluşmaktadır. Bu nitelikleriyle de işçi sınıfının ayrıcalıklı katmanını ya da işçi aristokrasisini 
oluşturmaktadırlar. Bu noktada hemen akla şu soru gelmektedir:  Peki neden bu toplumsal 
katmana işçi aristokrasisi denilmiyor da küçük-burjuva teknokratlar denilmektedir?  Ya da başka 
bir şekilde sormak gerekirse,  bu toplumsal katmana işçi aristokrasisi de denilebilir mi?  
 

İşçi aristokrasisi çok geniş bir kavramdır. Bu kavram,  işçi sınıfının ayrıcalıklı tabakasının 
bütün biçimlerini kapsamaktadır. Örneğin işçi sınıfı içerisindeki bu ayrıcalıklı tabaka,  
emperyalistlerin arpalıklarıyla beslenen ve emperyalistler tarafından satın alınmış bir tabaka 
olabileceği gibi,  sendikalar,  legal kitle örgütleri,  parlamento vs. çalışmalarında ortaya çıkan ve 
mücadele içerisinde ayrıcalıklı bir statü elde eden işçi sınıfının ayrıcalıklı bir toplumsal katmanı da 
olabilir. Ya da yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi,  üretimin teknik temelinin gelişmesi ile giderek 
oluşan ayrıcalıklı bir tabaka da olabilir. Küçük-burjuva teknokratlar,  aynı zamanda işçi 
aristokrasisidirler ama bu işçi aristokrasisinin özel bir türünü oluşturmaktadırlar. Yani burjuva 
tarihsel ilişkilerinin herhangi bir döneminin değil,  bu ilişkilerin evriminin belirli bir tarihsel 
döneminin ürünüdürler.  
 

Bu noktada başka bir soru belirmektedir:  Peki nasıl oluyor da işçi ya da ücret kategorisi 
içerisinde bulunan bir toplumsal katman,  küçük-burjuva bir kategori düzeyine yükseltilmektedir. 
Burada modern ekonomi-politiğin bir tahrifatı söz konusu değil midir?  
 

Tahrifat görünüştedir çünkü işin aslı başkadır.  
 

                                                 
 Belki daha iyi bir kavram da bulunabilir.Ama biz şimdilik teknokrat kavramını kullanacağız 
 Dikkat edilir ve iyi incelenirse eğer,modern revizyonistler,küçük meta üretiminin tarihsel zemini temelinde beslenen 

sapmalardan kendilerini hep ayrı tutmuşlardır ya da onlar karşısında hep ihtiyatlı davranmışlardır. 
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Bütün ücret biçimleri,  toplumsal değerden kendi paylarına düşen aynı değer hacimlerini 
yansıtmazlar. Ücretin içeriğinin ifade ettiği toplumsal değer miktarı,  ücretin biçimine göre farklılık 
gösterir. Örneğin vasıflı (nitelikli) ve vasıfsız (niteliksiz) işçilerin ücretleri arasındaki fark bunun en 
açık göstergesini oluşturur. Her iki tip işçinin ücretleri arasında belirli bir fark sözkonusudur. Yani 
her iki tip işçinin ücretlerinin toplumsal değer hacimleri farklıdırlar. Yani her iki tip işçinin ücretleri 
arasında belirli bir açı sözkonusudur. Bunun nedeni,  nitelikli işçinin yetişmesi için gerekli olan 
toplumsal değer miktarının,  niteliksiz işçinin yetişmesinden daha fazla olmasıdır. Ayrıca nitelikli 
emek,  emek üretkenliği bakımından,  niteliksiz emekten daha üstündür. Bu durum kaçınılmaz 
olarak ücretlerin içeriğine de yansımaktadır.  
 

Sorun tek ücret kategorisi ile açıklanamaz. Aynı zamanda bu ücretin,  burjuva toplumsal 
ilişkiler içerisinde nasıl bir biçime sahip olduğunu da yani burjuva üretim ilişkileri içerisinde hangi 
toplumsal sınıf ya da katmanı  ifade ettiği de çok önemlidir. Ücret kategorisinin kaçınılmaz olarak 
işçi sınıfını ifade ettiği görüşü doğru değildir. Bu işin sadece bir yanıdır.  
 

Örneğin,  anonim şirket biçiminde kapitalist örgütlenmenin gelişmesiyle birlikte,  bir çok 
kapitalist,  yöneticilik (genel müdür,  menejer vs. ) biçimi altında ücret almaktadır. Bundan 
hareketle,  bu kapitalist sınıfı,  işçi sınıfının toplumsal bir bileşeni olarak ele alabilir miyiz? Aklı 
başında hiç bir marksistin bunu yapmayacağı çok açıktır. Marx,  Kapital’de sanayi kapitalistinin 
para kapitalistine dönüşmesini incelediği bölümde şöyle yazmıştır:  
 
    “Fiilen işlev yapan kapitalistin yanlızca bir yönlendirici,  başkalarına ait sermayenin yöneticisi,  
ve sermaye sahibinin sırf bir sahip,  sırf bir para-kapitalist haline dönüşmesi. Bunların aldıkları 
temettüler,  faiz ile girişim karını,  yani toplam karı içerse bile,  (çünkü,  yöneticinin ücreti,  fiyatı,  
herhangi başka bir emek gibi emek-piyasasında düzenlenen,  belirli türden vasıflı bir emeğin 
ücretidir ya da böyle olmalıdır),  bu toplam kar bundan böyle ancak faiz biçiminde elde edilmekte,  
yani tıpkı yöneticinin kişiliğinde,  bu işlevin sermaye sahipliğinden ayrılmış olması gibi,  fiili yeniden-
üretim sürecindeki işlevden şimdi tamamen ayrılmış bulunan sermaye mülkiyeti için sırf bir 
tazminat olarak alınmaktadır. ” 139 
 

Burada da çok açık bir şekilde görüldüğü gibi,  ücret kategorisi kaçınılmaz olarak tek işçi 
sınıfını yansıtmaz. Onun için teknokratların,  ”ücretli işçi “olmaları onların küçük-burjuva bir 
toplumsal katman olarak ortaya çıkmalarına engel değildir.  
 

Toplumsal yeniden-üretimin gelişmesi ve sermaye birikiminin boyutlarının büyümesi 
birlikte,  teknokratlar,  giderek işçi sınıfının büyük çoğunluğundan koparak toplumda ayrıcalıklı bir 
küçük-burjuva toplumsal tabaka olarak biçimlenmişlerdir.  
 

Ancak küçük-burjuva teknokratların,  tarihsel rollerinin iyi anlaşılabilmesi için,  onları,  
dünya ekonomisi içerisinde incelemek gerekmektedir. Çünkü Sovyetler Birliği,  birleşik dünya 
ekonomisinin bir parçasını teşkil etmekteydi ve bundan dolayı da değer yasasının bütün etkilerine 
de açık haldeydi.  

                                                 
139 Marx, Kapital cilt-III, s. 386, Sol Yayınları. 
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3. Sovyetler Birliği ve Dünya Ekonomisi 
 

Sovyet ekonomisi,  dünya ekonomisinin bir parçasını oluşturmaktaydı. Yani belirli bir 
uluslararası işbölümü ile dünya ekonomisine bağlıydı. Bu işbölümünün en iyi göstergesini,  SB ile 
emperyalist dünya arasındaki ticaret göstermektedir. Uluslararası ticaret,  birbirinden tecrit 
durumda bulunan ulusal ya da bölgesel ekonomileri tek bir ekonomik organizma olarak 
birleştirmekte ama aynı zamanda da,  bu ekonomilerin olumlu ve olumsuz yanlarının da göstergesi 
olmaktadır.  
 

Uluslararası ticaret aracılığı ile çeşitli ulusal ekonomiler bir bütünlük oluştururken,  aynı 
zamanda,  uluslararası emperyalist üretim ilişkileri temelinde de,  çeşitli sınıf ve tabakalar arasında 
da şu ya da bu biçimde bir birlik ya da birbirlerine eklemlenme oluşur. Çeşitli ara tabakaların 
tarihsel rolleri ise dünya ekonomisi içerisindeki temel sınıfların ve bunlara bağlı bir şekilde varolan 
ara katmanlar arasındaki ilişkilerin biçiminden ancak çıkarılabilir. Bunun için,  bir an,  dünya 
ekonomisini,  bütün ulusal biçimlerinden soyutlanmış olarak,  temel sınıfları ve ara katmanları bir 
tek toplumsal organizma olarak düşünmek gerekir.  
  

Uluslararası emperyalist sistem içerisinde temel sınıflar,  uluslararası tekelci burjuvazi ve 
uluslararası proleteryadır. Bu temel sınıfların dışında ama bu temel sınıflara şu ya da bu şekilde 
bağlı olan ara sınıfları ise şöyle belirtebiliriz: Yarı-proleterler,  küçük-burjuvazi (bütün biçimleri ile 
birlikte),  orta burjuvazi,  işbirlikçi tekelci burjuvazi vs.  
 

Bir sınıf toplumsal üretim ve bölüşümde tuttuğu yere göre belirlenir. Bu üretim ve bölüşüm 
ilişkilerinde temel sınıf ve temel olmayan sınıflar ya da katmanlar yeralırlar. Sınıf ya da sınıfların 
kendisi asla,  toplumsal biçimden ayrı olamaz. Çünkü toplumsal biçim,  toplumdaki sınıfların 
birbirleriyle olan ilişkilerinin toplamının görünümüdür.  
 

Yukarıdaki soyut belirlenimlerden hareket ederek,  bu belirlenimlerin SB somutunda nasıl 
göründüğünü ve bunun uluslararası sisteme nasıl bağlandığını analiz etmek gerekir. Ama bunun 
için SB’nde hangi toplumsal sınıf ve katmanların olduğunu incelemek gerekir.  
 

SB’nde varolan sınıf ve katmanlar aynı zamanda SB’ndeki üretim biçimlerinin de 
göstergesini oluşturmaktadırlar. İç savaştan hemen sonra,  NEP dönemindeki SB’nde sınıf ve 
katmanlar şunlardan oluşuyordu:  Proleterya,  yarı-proletarya,  küçük-burjuvazi (bütün 
biçimleriyle birlikte),  zengin köylülük ve devlet kapitalizminin toplumsal sınırlarını çizdiği özel 
kapitalist unsurlar. 1920’li yılların sonları,  1930’lu yılların başlarında ise “Kollektifleştirme” 
hareketinin sonucunda yani tamamen devlet kapitalizminin egemen olmasından sonra 
toplumdaki sınıf ve katmanlar şunlardı:  Proletarya,  küçük-burjuva teknokratlar,  kent yarı-
proleterleri,  yarı-proleter köylü ve orta köylü. Bu toplumsal sınıf ve katmanlar içerisinde 
proleterya temel bir sınıf,  diğerleri ise ara toplumsal katmanlardı. Ara toplumsal katmanların 
toplumsal kökenleri ise uluslararası kapitalizm içerisinde yatmaktaydı.  
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SB’nde tekelci burjuva bir sınıf yoktu. Bu tür büyük burjuva sınıf ve tabakalar tasfiye 
edilmişti. Bu tür sınıflar SB’nin dışındaki emperyalist dünyada mevcuttu ve emperyalist-kapitalist 
sistemin de iplerini ellerinde tutuyorlardı. Bu sınıfların SB’ndeki sosyal dayanakları ise küçük-
burjuva toplumsal tabakalardı. SB’nde küçük-burjuva teknokratların modern revizyonizm 
biçimindeki egemenliğidir ki,  giderek orta ve büyük Rus tekelci burjuvazisine yolu açmıştır. Çünkü 
modern revizyonizm ile birlikte SB,  giderek uluslararası emperyalizmin tarihsel yörüngesine 
girerek,  onun ideolojik-politik,  ekonomik,  kültürel eğilimlerine de dolaylı ve dolaysız olarak açık 
hale geldi.  
 

Lenin,  Ekim devriminin daha ilk dönemlerinde,  küçük-burjuvazinin eğer proletarya 
tarafından denetim ve gözetim altına alınmaz ise,  proletaryayı yeneceğini ve iktidarın yolunu 
büyük burjuvalara açacağını şöyle belirtmiştir:  
 
    “Onlar sosyalizme ya da komünizme katiyen inanmıyorlar ve proleter fırtınası gelip geçene 
kadar yerlerinde ‘sıkıca tutunuyorlar’. Ya bu küçük-burjuvaziyi denetim ve gözetim altına alırız 
(yani,  nüfusun çoğunluğunu ya da yarı-proletaryayı sınıf bilincine varmış proleter öncünün 
etrafında örgütleyebilirsek bunu yapabiliriz) ya da onlar,  devrimin tıpkı aynı küçük mülkiyet 
tarafından fışkıran Napolyon’lar ve Cavaignac’lar tarafından devrildiği gibi kuşkusuz ve kaçınılmaz 
olarak,  bizim işçi iktidarımızı da devirecekler. Sorun budur ve sorunu yalnızca bu açıdan alabiliriz. 
. . ” 140 
 
Yine bir başka yerde:  
 
    “. . . bizi tehdit eden en büyük,  en ciddi tehlike,  küçük mülk sahipliği anarşisinin devamıdır ve 
(onu yenmezsek) hiç kuşkusuz bizi yıkacaktır. 141”  
 

SB’nin parçası olduğu dünya ekonomisi (her ne kadar iki dünya ekonomisinin varolduğu 
belirtilmiş olsa da) tek bir ekonomiydi ve bunun temel dinamikleri de uluslararası emperyalizm 
tarafından belirlenmekteydi. Modern revizyonizm ile birlikte,  SB,  kerte kerte uluslararası 
emperyalist sisteme entegre olmaya başlamıştı. Ama entegrasyon,  uluslararası emperyalist 
sisteme uygun olan tekelci ekonomik ve politik örgütlenme biçimlerini dayatmaktaydı. 
Uluslararası emperyalist sistemin derinlik ve çapının gelişmesiyle birlikte,  küçük-burjuva modern 
revizyonizm,  tarihsel süreç içerisinde,  siyasal iktidarı yavaş yavaş liberal ve tekelci sınıflar lehine 
kaybetmeye başladı. Elbette ki bu birden bire değil ama belirli bir tarihsel evrim içerisinde 
gerçekleşti. Zaten iktidarı kaybettikten sonra bir daha da onu ele geçiremedi. İktidarın ara 
toplumsal katmanların ellerinden kayarak,  büyük burjuvaziye doğru gitmesi,  emperyalist 
sistemin mantığının gereğiydi ve öyle de oldu. Çünkü dünya toplumsal sermayesinin ezici 
çoğunluğunu ellerinde bulunduran uluslararası tekelci burjuvazidir. Onun için küçük-burjuvazinin 
onu izlemesinden başka çaresi ve olanağı yoktur.  
 

                                                 
140 Lenin, İşçi Sınıfı ve Köylülük, s. 301, Sol Yayınları. 
141 Lenin, a.g.e. s. 303. 
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Fransa’da 1793-1799 ve 1848-1852 arası yaşanan durum,  SB’nde daha geniş bir tarihsel 
dilim çerçevesinde yaşandı. Elbette ki,  kendi özel tarihsel koşullarında ve değişik biçimlerde.  
 
 

4. Modern Revizyonizm Ve Dünya Bağlamı 
 

SB’nde,  modern revizyonizmin siyasal iktidarı ele geçirmesine kadar götüren tarihsel 
olaylar zincirinin doğru bir şekilde incelenmesi ancak olayların dünya bağlamı içerisinde 
incelenmesiyle elde edilebilir. Bu dünya bağlamı belirlenimi ise kaçınılmaz olarak 
Enternasyonalizm sorununu ortaya çıkarır. Modern revizyonizmin gelişmesi için uygun tarihsel 
koşulların nasıl oluştuğunun incelenmesi,  oldukça zor ve karmaşık bir sorun olup,  basit ve 
yüzeysel açıklamaları dıştalar. Daha kapsamlı araştırmaları sonraya bırakarak bu noktada şimdilik 
bir kaç noktayı belirteceğiz.  
 

Emperyalizmin birinci paylaşım savaşı döneminde,  uluslararası emperyalizmin ekonomik 
ve politik bunalımı sonucunda ortaya çıkan Ekim Devrimi,  Enternasyonal Komünizm açısından 
gelişiminin en asgari düzeyinde kalmıştır. Halbu ki,  sosyalist devrimin nesnel koşulları bir çok 
ülkede (Almanya,  İtalya,  Avusturya,  Macaristan,  Orta ve Doğu Avrupa,  Türkiye vs. ) olgunlaşmış 
olmasına rağmen,  sosyalist devrim Rusya ve etkisi ile sınırlı kaldı. Yani nesnel koşulların genişliği 
ile öznel etkinin darlığı arasındaki açı muazzam bir boyuttaydı. Normalinde sosyalist devrimin 
yüzölçümü Almanya-İtalya sınırından Rusya ve Türkiye’ye kadar uzanan bir kara parçasını 
kaplamalıydı. Sosyalist devrimin bu dar sınırda kalmasının altında,  II. Enternasyonal içerisinde III. 
Enternasyonal’in çıkış biçimleri ve bu çıkışın eksik ve zaaflı yanları yatmaktadır. O zamanki 
dönemde dünya devrimi içerisinde çok önemli ağırlık merkezlerinin (özellikle Almanya,  İtalya,  
Avusturya,  Macaristan) emperyalist sistemden koparılamayışı,  daha sonraları özellikle 1920’li,  
1930’lu ve 1940’lı yıllarda SB’nin tarihsel evrimi üzerine olumsuz bir şekilde yansımıştır. Bütün bu 
tarihsel olayların modern revizyonizmin SB’nde ortaya çıkışı,  gelişimi ve iktidara ilerleyişi arasında 
sıkı bir ilişki mevcuttur. Onun için kısa da olsa bu noktayı biraz daha açmak gerekir.  
 
 

5. Modern Revizyonizmin Oluşum Ve Gelişiminin Tarihsel 
Koşulları:  Uluslararası Ve Ulusal Etkenlerin Bileşkesi 

 
Uluslararası Komünist Hareketi,  tarihsel bir çerçevede incelersek eğer,  onu,  bir bütün 

olarak yani ulusal biçimlerinden ayrı olarak,  bir tek nitel toplam olarak düşünmek gerekir. Bu 
durumda hareketin hiçbir parçası diğerine ilgisiz değildir. Yine bu durumda hem olumlu hem de 
olumsuz özellikler bütüne yansımaktadır.  
 

Daha geniş bir tarihsel perspektif ile bakılırsa eğer,  SBKP’nin 1920-1930-1940 ve 1950’li 
yıllarda yaşadığı ve belirli bir tarihsel döneme yayılan yozlaşmasının temelleri aslında XX. yüzyılın 
başlarında atılmıştı. Bunu tam olarak ifade edersek eğer,  bu birinci Rus devrimi (1905-1907) ve 
hemen ertesinden ibarettir.  
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Bolşevizmin en büyük eksikliklerinden bir tanesi II. Enternasyonal oportünizmine karşı 

mücadeleyi zamanında başlatmamış olmasıdır. Bu noktada,  A. H. YALAZ’ın bolşevizmin bu 
eksikliğine karşı getirmiş olduğu şu eleştiri yerindedir:  
 
    “Eleştiri silahını daha gerilere de çevirme söz konusu olduğu sürece vurgulanması gereken 
noktalardan biri de Lenin başta olmak üzere Rusya komünistlerinin ve diğer ülkelerden 
komünistlerin İkinci Enternasyonal revizyonist-oportünizmine karşı komünist devrimci savaşımı 
başlatmada gecikmiş olmalarıdır. Lenin’in önderliğinde Rusya komünistleri ve diğer ülkelerin 
komünistleri,  İkinci Enternasyonal’in açık ihanetine karşı devrimci tutum takınarak ve sosyal-
reformist II. Enternasyonal’in karşısına Komünist Enternasyonal’i çıkararak dünya komünist ve işçi 
hareketine büyük bir hizmette bulundular. Ancak,  kabul etmek gerekir ki,  onlar,  Alman Sosyal-
Demokrat Partisi (ASDP)’nin bürokratik-revizyonist yozlaşma sürecini yaşadığını,  bürokratik bir 
sosyal-reformist düzen partisi durumuna geldiğini saptayamadılar,  onun yozlaşmasına 
zamanında karşı çıkamadılar. Asıl önemli olan açık revizyonist ihanetten sonra ASDP’ye ve onun 
önderlik ettiği İkinci Enternasyonal revizyonizmine karşı tutum almak değil,  onun gelişimini 
önceden görmek ve daha ağır zararlar vermeden ona karşı savaşım bayrağını kaldırmak ve 
komünistlere ve sınıf bilinçli işçilere önderlik etmekti. Komünist devrimci önderlik bunu gerektirir. 
Bu anlamda başta Lenin olmak üzere komünistler görevlerini yapmadılar ya da yapamadılar. 
Uluslararası komünist hareketin,  sonuçlarının ortaya çıkması on yıllara yayılan,  ağır bedeller 
ödenmesinin nedenlerinden biri de işte bu başarısızlık oldu. ” 142 
 

YALAZ’ın da belirtmiş olduğu gibi,  Bolşevizmin II. Enternasyonal oportünizmine,  özellikle 
de ASDP’ye karşı mücadeleyi zamanında başlatmamasının bedelini Uluslararası Komünist Hareket 

ağır ödedi ve bugün de bunu ödemektedir.  
 

Lenin ve Bolşevikler 1914 yılında,  ASDP’nin savaş kredilerini onaylaması ile birlikte onları 
karşılarına alırlarken,  ASDP 1914’te oportünist olmamıştı. Yirmi yıl boyunca zaten ASDP bu çizgiyi 
izlemişti. Lenin ve Bolşevikler,  1914 yılına kadar ASDP’yi izledikleri ve onların revizyonist ve 
reformist politikalarına ses çıkarmadıkları zaman hatalıydılar. Ama ne Lenin ne de Bolşevikler bu 

dönemin özeleştirisini vermemişlerdir.  
 

Eğer ASDP 1914 yılında oportünist olmuş ise,  o zaman bazı oportünist akımların ileri 
sürmüş olduğu,  SBKP’nin Stalin öldükten hemen sonra oportünist-revizyonist olduğu tezinin de 
kabul edilmesi gerekir. Halbu ki her ikisinin de böyle olmadığı ortadadır.  
 

Bolşevikler,  Rusya’da,  partinin inşaası döneminde Ekonomistlere karşı daha sonra da 
Menşeviklere karşı mücadele yürüttükleri zaman,  aslında,  II. Enternasyonal oportünistlerinin 

                                                 
142 A.H. YALAZ, Devrimci Bülten sayı 31, s. 10-11. 
 Bugün U.K.H.’in krizinin nedenlerini açıklamaya çalışırken,bu dönemlere mutlaka inilmeli ve olaylar ve olgular 

tarihsel sürekliliği içerisinde ele alınarak,bugün ve geçmiş birbirleriyle ilişkilendirilmelidir. 
 Lenin ve Bolşeviklerin bazı eksikliklerini belirtmek onların tarihsel büyüklüklerine zerre kadar gölge düşürmez. 
 
 Unutulmamalı ki, Ekonomizmin babası E.Bernsteın ASDP içerisinden çıktı. 
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Rusya’daki temsilcileriyle ve dolaylı olarak II. Enternasyonal ile mücadele halindeydiler. Öyle 
olmasaydı eğer,  Bolşevik Parti’nin,  parti ve örgüt öğretisine getirmiş olduğu temel ilkeler,  
Marksizmin evrensel teorik hazinesine giremezdi.  
 

Bolşevik Parti,  birinci Rus devriminde,  Aralık 1905’te,  140 milyonluk bir ülkede 35 bin 
parti üyesi ile silahlı ayaklanmayı hazırlayarak iktidarı ele geçirmeye çalıştı. 1917’nin Ekim’inde ise 
ayaklanmayı 250 bin parti üyesi ile gerçekleştirdi. Almanya gibi bir ülkede ise ASDP,  1907’de 250 
bin parti üyesi,  1914’te de 500 bin parti üyesi ile iktidarı ele geçirme girişiminde dahi 

bulunmuyordu. Yani kısacası ASDP,  aşağı-yukarı yirmi yıldan beri oportünist bir çizgi izlemişti.  
 

Peki revizyonizme karşı bu mücadelenin,  uzun bir dönem tatil edilmesinin bedeli ne 
olmuştur?  
 

Bu hatanın toplumsal ve tarihsel ağırlığı hiçbir zaman kaybolmamış,  kendisini tarihsel 
evrim içerisinde olumsuz biçimlerde göstermiştir. Nasıl enerjinin korunumu yasasında,  enerji bir 
biçimden diğerine dönüşürken,  kütle kaybına uğramazsa,  aynı şekilde tarihte,  belirli bir dönemde 
yapılan hatanın sonuçları da kaybolmaz ve kendisini olumsuz biçimlerde gösterir. Revizyonizme 
karşı mücadelenin bu tatil edilmesi,  uluslararası komünist hareketin,  tarihsel ve toplumsal 
temellerinin dar kalmasına neden olmuştur.  
 

Eğer Bolşevikler,  1905’ten hemen sonra,  II. Enternasyonal içerisinde mücadeleyi 
yükseltmiş olsalardı,  ASDP içerisindeki ayrıştırmayı hızlandırmış olsalardı,  Alman sosyalist 
devriminin daha olumlu koşullar içerisinde gelişmesi olasıydı. Sosyalist devrimin yenilgiye uğradığı 
yerlerde (Almanya,  İtalya,  Avusturya,  Macaristan,  Polonya vs. ) burjuva devletini kurtaranlar 
hep sosyal-demokratlar yani II. Enternasyona’in çizgisini izleyenler olmuşlardır.  
 

Batı’daki devrimin yenilmesinin,  daha sonraları SB üzerindeki etkileri nasıl olmuştur?  
 

Almanya,  İtalya ve Avusturya gibi emperyalist ülkelerde devrimlerin yenilmesi,  
emperyalist ülkelerden toplumsal–ekonomik olarak geri olan SB’nin,  uluslararası ekonomik 
ilişkilerden tecritine neden olmuştur. Bu durum,  SB’nde sermayenin birikim kolşullarına etki 
yaparak,  onun üzerine olumsuz bir şekilde yansımıştır. Sermaye birikiminin toplumsal ve tarihsel 
temellerinin daralması,  buna karşın Almanya,  İtalya ve Avusturya gibi emperyalist devletlerin 
sosyal-demokratlar tarafından kurtarılması ve böylece uluslararası emperyalist sistemin parçaları 
olarak kalmaları,  yine emperyalist birikim süreçlerine derinlik katmaları ve yine aynı şekilde 

                                                 
 ASDP’nin 1890’lı yıllardaki oportünist tutumu ile ilgili olarak verilebilecek en önemli örnek,ASDP ile F.ENGELS 

arasında 1895 yılında yaşanan olaydır.ENGELS’in,ölmeden az bir süre önce,Marx’ın « Fransa’da Sınıf Savaşımları 

1848-1852 » adlı yapıtına yazmış olduğu Giriş’i,ASDP yönetimi « yasadışı ve şiddet araçlarını ön plana çıkardığı için 

» yayınlamayı reddetmiştir. Bu dahi ASDP’nin o zamanlar nasıl bir oportünizmin içerisine battığını 

göstermektedir.Daha fazla bilgi için,YALAZ’ın Devrimci Bülten’in 31.sayısında yayınlanan «Engels yaşamının 

sonuna kadar kapitalizmin devrimle yıkılmasını savundu» makalesine bakılabilir. 
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uluslararası emperyalist sistem tarafından SB’nin sıkıştırılması ve tecritinde de önemli mevziler 
olmuşlardır. Unutulmamalıdır ki,  sosyalist devrimlerin kaçırıldığı bu emperyalist ülkelerde,  siyasal 
boşluğu dolduran faşist hareketler,  iktidara gelerek,  SB’ne tarihin en kapsamlı saldırısını 
gerçekleştirmişlerdir.  
 

Uluslararası sosyalist devrimin,  özellikle de Alman,  İtalyan ve Avusturya devrimlerinin 
yenilmesinin,  SB üzerine en önemli olumsuz yansıması,  emperyalist sistemden bağımsız bir 
şekilde,  sovyet ekonomisini reorganize etmek ve geliştirmek için gerekli olan toplumsal sermaye 
miktarını tek kendi kaynakları ile sağlama yoluna girmesine neden olmasıdır. Emperyalistlerin 
SB’ni dünya ekonomisinden tecrit etmeleri ve böylece onu köşeye sıkıştırmaları,  SB’ni sadece 
kendi iç kaynakları ile toplumsal gelişimini yapmaya doğru itmiştir.  
 

Emperyalist sistemin birikim koşullarını geliştirmesi yani sermayenin karlılığını arttırması 
(ki emperyalistler bunu sömürgeleri ve yeni-sömürgeleri aracılığı ile yapmaktaydılar),  SB üzerinde 
bir toplumsal-ekonomik ve politik baskıya neden olmuştur. Bu durum karşısında SB,  Sovyet 
toplumsal sermayesinin karlılığını arttırmanın yollarını aramaya başlamıştır. Bunun sonucunda 
“Kollektifleştirme” hareketiyle köylülüğün üzerine giderek,  köylülük ile ittifakı gererek zora 
sokmuş,  ”Çalışma Kampları” (Gulaklar) aracılığı ile köle emeğini ortaya çıkarmış ve terör ile de,  
sermayenin birikimini en son sınırına kadar geliştirmeye çalışmıştır. Uluslararası devrimin 
yenilmesi,  SB’nin ya da sovyet komünizminin önüne tek başına aşılması imkansız tarihsel engeller 
koymuştur. Uluslararası devrimin yenilgisi asla Uluslararası Komünist Hareket için cezasız 
kalmamıştır:  Geçmişin kaderi geleceğin üzerine yansımıştır.  
 

Burada bir başka noktayı da kısaca belirtmek gerekmektedir.  
 

1930’lu yıllarda SBKP’nin uygulamış olduğu terörizmin bir sosyo-ekonomik temeli vardır. 
Şöyle ki,  terörizmin amacı tek “karşı-devrimci” ve “anti-komünist” denilen klikleri tasfiye etmek 
değildi. Bu işin sadece bir yanıdır. Bunun ile birlikte bu terörizm aracılığı ile büyük çalışma kampları 
oluşturmak ve bu çalışma kampları aracılığı ile büyük sermaye gerektiren işleri (barajların yapımı,  
demiryollarının yapımı,  nehir yataklarının değiştirilmesi,  maden sanayii vs. ) daha ucuza elde 
ederek,  sermayenin tasarufu sağlanmaya çalışılıyordu. Büyük ve maliyeti yüksek işlerin sovyet 
ekonomisi içerisinde giderek stratejik bir noktaya doğru kayması,  bunların yapımında kullanılan 
köle emeğinin terörizm aracılığı ile elde edilmesi,  yani bir çok masum insanın yalan ve iftira ile 
dev terör çarkının dişleri arasına alınmasına neden olmuştur.  
 

Kısacası SB’nin tarihsel evriminin biçimi,  Komünist Enternasyonal’in kaderi tarafından 
belirlenmişti. Bu ikisi arasında birbirini karşılıklı etkileyen bir ilişki mevcuttur.  
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6. SB’nin Uluslararası Emperyalizm İle Entegrasyonu Ve Ara 
Sınıfların Durumu 

 
Ara sınıflar,  temel sınıflara bağlı olarak varoldukları için,  tarihsel seyir içerisinde elde etmiş 

oldukları insiyatifi de onların lehine kaybederler. Bugüne kadar tarih bu noktayı defalarca 
ispatlamıştır. Ara sınıfların belirli özerk durumları olmalarına karşın,  nihai temelde bağımsız 
durumları sözkonusu değildir.  
 

SB,  modern revizyonizm ile birlikte kerte kerte uluslararası emperyalist sistem ile entegre 
olurken,  ara sınıflar her zaman büyük burjuvazinin oluşumuna giden yolda destek noktaları 
olmuşlardır. Küçük-burjuvazi,  uygulamış olduğu ekonomi-politikalar ile liberal burjuvazinin 
oluşumunu hazırlamış;  liberal burjuvazi de Rus tekelci burjuvazisinin oluşumunu hazırlamıştır.  
 

Uluslararası tekelci kapitalizm ile entegrasyonun sonucunda Rus tekelci burjuvazisi 
oluşmuştur. Zaten tekelci bir ekonomik ilişkiler içerisinden başka bir ekonomik örgütlenme de 
beklemezdi.  
 

SB’nin emperyalist sistem ile entegrasyonuna giden süreçte,  karakteristik olan nokta,  ara 
sınıfların siyasal iktidatı ellerinden tutamamaları ve bir kez ellerinden kaçırdıktan sonra da tekrar 
ele geçirememeleridir. Böylece aynı zamanda iktidarı ellerinden kaçırırlarken de,  iktidarın yolunu 
da büyük burjuvaziye açmışlardır.   
 

Modern revizyonizm,  belirli bir felsefi-ideolojik temelden beslenmektedir. Her ne kadar 
Marksizm biçimine bürünmüşse de ve felsefi eğilimini diyalektik materyalizm olarak belirtse de,  
özünde onun felsefesi,  Lenin’in yıllar önce,  yirminci yüzyılın başında hedef aldığı ve çürüttüğü 
Ampiryokritisizm’dir. Bu felsefi temelden beslenen modern revizyonizm,  mücadelenin bütün 
alanlarına (ekonomi,  uluslararası politika,  iç politika,  kültür,  parti,  örgüt,  devlet vs. ) aynı felsefi 
ilkeleri taşıyarak genel bir çizgi ya da akım yaratmıştır.  
 

SSCB’de modern revizyonizmin genel görünümünü kısaca şöyle özetleyebiliriz:  
 
Toplumsal temeli:  Küçük-burjuva teknokratlar.  
Felsefesi:  Ampiryokritisizm.  
Ekonomi politikası:  İçpazara hapsolma.  
Dış politikası:  Sosyal-emperyalist,  yayılmacı ve uluslararası emperyalizm ile uzlaşmacı.  
İç politikası:  Sosyal-şoven,  Slav-milliyetçisi ve cumhuriyetlerdeki burjuva-milliyetçilerle 
uzlaşmacı.  
Kültür politikası:  Küçük-burjuva ve liberal kültür.  
 

SB deneyiminden,  Uluslararası Komünist Hareket’in alacağı en büyük ders ve çıkaracağı 
en büyük teorik sonuç,  Enternasyonalizm’in dışında hiçbir yolun,  kapitalist sistem dışında ve 
ondan bağımsız bir tarihsel varoluşa götüremeyeceğidir.  
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BÖLÜM-5 :  
 
 

KOMÜNİZM VE TARİHSEL KAPİTALİZM 
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  Kapitalizm ile komünizm arasındaki ilişki sorunu, tarihsel boyutun dışında incelendiği 
zaman, kaçınılmaz olarak bir çok yanlış teorilerin ortaya çıkmasına neden olur. Genel olarak bütün 
toplumlar özel olarak da kapitalizm incelenirken, bütün sorun,  kapitalizmin tarihsel-fiziksel 
sınırlarının bürüneceği somut biçimleri bilince çıkartmak ve bu somut biçimler aracılığı ile 
toplumun üretici güçlerinin sosyalist (komünist) topluma nasıl bağlanacağını ortaya koymaktır.  
     Kapitalizmin tarihsel ölümü incelenirken ve bu temelde komünizm teorisi bilimsel 
temellerde kurulurken, dikkat edilecek bazı bir kaç önemli materyalist ilke  vardır. Bunlardan 
birincisi, Marks’ın “Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı”nın Önsöz’ünde belirtmiş olduğu şu 
önermeye sadık kalmak:  
 
“İçerebildiği bütün üretici güçler gelişmeden önce, bir toplumsal oluşum asla yok olmaz; yeni ve 
daha yüksek üretim ilişkileri, bu ilişkilerin maddi varlık koşulları, eski toplumun bağrında çiçek 
açmadan, asla gelip yerlerini almazlar. ” (abç)143 
 
     Bu noktada sorulacak soru şudur: Kapitalizm “içerebildiği bütün üretici güçlerini 
geliştirmiş” midir;  yani tarihsel açıdan gelişebilecek en yüksek düzeye mi varmıştır?  
 
     İkinci olarak da Marx’ın Kapital’in birinci cildinin önsözünde belirtmiş olduğu şu ilkeyi 
gözönüne almak:  
 
“Bir ulus, öteki uluslardan birçok şeyler öğrenebilir ve öğrenmelidir de. Bir toplum, kendi 
hareketinin doğal yasalarını ortaya çıkarmak için doğru yola girmiş olsa bile---bu yapıtın son amacı 
da, zaten modern toplumun ekonomik hareket yasasını ortaya çıkarmaktır--- bu toplum, normal 
gelişmesinin birbirini izleyen aşamalarının ortaya koyduğu engelleri, ne gözü pek sıçrayışlarla 
temizleyebilir, ne de meşru yasalarla ortadan kaldırabilir. Ancak doğum sancılarını kısaltabilir 
ve azaltabilir. ” (abç) 144 
 
     Bu yukarıdaki pasajdan çıkan ilke şudur: Hiçbir toplum, tarihin kendisine ayırdığı belli 
ekonomik aşamaları kesinlikle atlayamaz. Bu ilke genel toplumlar için geçerli olduğu kadar (ilkel 
komünal, köleci, feodal, kapitalist ve komünist), bir toplumun, örneğin kapitalist toplumun kendi 
iç tarihsel örgütlülüğü için de geçerlidir. Nasıl kapitalizm ile komünizm arasında bir tarihsel ve 
mantıksal ayrım yapıyorsak (yine aynı şekilde nasıl demokratik ve sosyalist devrim arasında bir 
tarihsel ve mantıksal ayrım yapıyorsak), kapitalizmin birbirini tarihsel olarak takip eden çeşitli 
biçimleri arasında da bir tarihsel ve mantıksal ayrımın yapılması zorunludur. Bu sonuncu sorun, 
özellikle Lenin’in yaşamının son dönemlerinde önemle üzerinde durduğu bir sorundur.  
    Bir toplum, sürekli olarak bir özel biçimi temelinde varolur. Aynı şekilde kapitalizm de çeşitli 
biçimler altında gelişmekte ve varolmaktadır. Bize göre kapitalizmin tarihsel olarak birbirini 
izleyen üç temel biçimi vardır: Serbest rekabetçi kapitalizm, Klasik Emperyalizm ve Uluslararası 
Emperyalizm.  
 

                                                 
143 Marx,Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, s.24,Sol Yay. 
144 Marx,Kapital-I,s.18,Sol Yay. 
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     Bu biçimlerin ve bunların kendine özgü özel eğilimlerinin bilinmesi ya da anlaşılması niçin 
önemlidir?  
 
     Doğru bir komünizm teorisi oluşturabilmek için. Çünkü komünizmin maddi unsurları,  
kapitalizmin en gelişmiş biçiminin yani uluslararası emperyalizmin tam gelişmesi temelinde ortaya 
çıkacaktır. Ancak bu tarihsel aşamada kapitalizm,  “içerebileceği bütün üretici güçleri geliştirmiş” 
olacaktır.  
 
     Peki Uluslararası Emperyalizmin temel çizgileri nelerdir?  
 
     Bunu cevaplamadan önce, yöntem sorunu noktasında bir noktayı yine belirtmek 
gerekmektedir. Kapitalizmin çeşitli çağlarını birbirinden ayıran ölçütler nelerdir? Çağ sorununu 
doğru koymak için, yol gösterici ve bütün marksistlerin reddedemeyeceği bazı ilkelerden hareket 
etmek gerekmektedir. Marx’ın genel olarak toplumları birbirinden ayırdeden şu ilkesi,  
kapitalizmin çeşitli biçimlerinin birbirinden ayrılması için de geçerlidir:  
 
 “Birbirinden farklı ekonomik çağların ayırt edilmesinde işe yarayan şey,  yapılan eşyalar değil,  
bunların nasıl ve hangi araçlarla yapıldıklarıdır. Emek araçları,  yalnız insan emeğinin ulaştığı 
gelişme düzeyinin bir ölçüsünü vermekle kalmıyor,  bunlar,  aynı zamanda,  işin yapıldığı toplumsal 
koşulların göstergeleri de oluyorlar. ” 145 
 

    Kapitalizmin tarihsel gelişimi içerisinde, makinanın gelişiminin çeşitli biçimleri (mekanik,  
elektroteknik ve elektronik), kapitalist üretim ilişkilerinin biçiminde değişikliklere yolaçmış ve 
açmaktadır.  
 
     Bu noktada sosyalizm (komünizm) teorisi için çıkan en büyük teorik sonuç şudur:  
Sosyalizm (komünizm) ancak ve ancak Uluslararası Emperyalizmin en gelişmiş biçiminin tarihsel 
açıdan ortaya çıkması ile mümkündür.  
 
    Bu noktada bazı sorular sormak gerekmektedir:  
 
a-)Ürünün değişim-değeri nasıl kaybolacaktır? Sermayenin iki kesimi arasındaki genel toplumsal 
işbölümündeki (Kesim I ve Kesim II) değişimde ürünlerin meta olarak varolmaları devam ettikçe 
(bu işbölümündeki herbir işkolu nitelik olarak birbirinden farklıdır ve ürünlerin meta olarak 
üretilmelerine ve değişilmelerine neden olan da budur. ) sosyalist (komünist) üretim 
gerçekleşebilir mi?  
 
b-)Sosyalizmin (komünizmin) maddi öğeleri ancak gerçek bir Kapitalist Dünya Pazarının oluşmasını 
gerekli kılmaktadır. Marksist teorideki dünya pazarı ile mevcut gerçeklikteki dünya pazarı ne kadar 
birbirini karşılamakta ne kadar karşılamamaktadır?  Ya da başka bir şekilde belirtirsek,  dünya 
pazarı en gelişmiş biçimine mi ulaşmıştır?  
 

                                                 
145 Marx,Kapital Cilt-I,s.196 



 208 

     Aslında sorulması gereken birçok soru vardır ama konumuz açısından şimdilik bu ikisi 
yeterlidir.  
     Birinci soru,  yani sermayenin Kesim-I ve Kesim-II arasındaki ilişki sorunu, bizi kaçınılmaz 
olarak uluslararası ekonomi içerisindeki temel işbölümü sorununa götürmektedir. Sorun dünya 
ekonomisi içerisindeki bu sektörlerin hangi biçimlerde göründüğünü ortaya çıkarmak ve bunlar 
arasındaki temel ilişkilerin tarihsel sonuçlarını belirlemektir.  
 
     Marx,  kapitalist ekonominin genel mantığı içerisinde,  iki türlü emeğin birbirinden 
ayırdedilmesi gerektiğini belirtmiştir:  
 
“Evrensel emek ile ortaklaşa emek arasında bir ayrımın yapılması yerinde olur. Her iki tür emek 
de,  üretim sürecinde kendi rollerini oynar,  birbiri içerisine geçer, ama her ikisi gene de farklıdırlar. 
Evrensel emek,  her türlü bilimsel emek,  keşifler ve buluşlardır. Bu emek kısmen,  canlı emeğin 
elbirliğine,  kısmen de daha önce yaşamış kimselerin emeklerinden yararlanmaya dayanır. Öte 
yandan,  ortaklaşa emek ise,  bireylerin doğrudan doğruya elbirliği yapmalarıdır. ” (abç) 146 
 
     Marx, kapitalizmi analiz ederken, sermayenin Kesim-I ve Kesim-II arasındaki nitelik farkını 
sürekli gözönünde bulundurmuştur. Çünkü bu nitelik farkı,  ürünlerin meta niteliğine bürünmesine 
neden olmaktadır. Bu temel işbölümündeki nitelik, toplumun diğer alt-işkollarına  yayılarak bütün 
kapitalist ekonomiyi kucaklamakta ve kendi niteliğine bağlamaktadır. Marx bu noktada Değer 
Teorisinin ilkelerine sadık kalmıştır:  
 
“İçlerinde somutlaşan yararlı emek, herbirinde nitel olarak farklı olmadığı sürece, kullanım-
değerleri, birbirlerinin karşısında meta olarak duramazlar. Ürünleri genel olarak meta biçimini 
alan bir toplulukta, yani bir meta üreticileri topluluğunda, herbiri kendi hesabına çalışan tek tek 
üreticilerin bağımsız olarak yürüttükleri yararlı emekler arasındaki bu nitelik farkı, karmaşık bir 
sistem, bir toplumsal işbölümü meydana getirecek biçimde gelişir. ” (abç)147 
 
     Sermayenin bu iki sektörü arasındaki ilişkilerin biçiminden, uluslararası temel işbölümünün 
karakterinin belirlenmesi çıkarılmalıdır. Bu karakter bize, çeşitli ülkelerin ekonomilerinin dünya 
ekonomisi içerisindeki yerlerini ve rolerini vererek, çeşitli toplumların uluslararası statülerinin 
belirlenmesini sağlayacaktır:  Uluslararası emperyalist, yarı-sömürge,  modern sömürge, klasik 
sömürge gibi.  
 
     Kesim-I ile Kesim-II arasındaki ilişkilerde, bu iki sektörün karşılıklı bağımlılığı, dünya 
ekonomisini oluşturan ekonomilerin karşılıklı bağımlılığına neden olmaktadır. Uluslararası 
ekonomik sistemin yüzeyindeki bir çok çeşitli görünümü,  temelde genel halleriyle bu iki sektör 
arasındaki ilişkilere indirgeyebiliriz.  
 
     Bu iki sektör arasındaki ilişkide, Kesim-I’in gelişimi, Kesim-II’den aktarılan değerden 
oluşur. Başka bir şekilde belirtirsek eğer, Kesim-I’in gelişimi Kesim-II’nin sömürülmesi temelinde 

                                                 
146 Kapital-III, Sf. 96 
147 Kapital cilt-I,s.57  Sol yay. 
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gerçekleşir. Her iki sektörde de sermayenin yoğunlaşması yani faaliyet gösteren sermaye 
niceliklerinin artması (ki bunlar genelde nitelik olarak değişik organik bileşene sahip 
sermayelerdir),  kaçınılmaz olarak sermayenin merkezileşmesine (yani küçük sermaye gruplarının 
büyükler tarafından yutulmasına) neden olur. Ama bütün bunlara neden olan tarihsel etkenler, 
sermayenin, üretimin teknik temelini geliştirmesi ile üretimin yoğunlaşması (yani üretici güçlerin 
gelişmesi) ve böylece bu yoğunlaşma temeli üzerinde, ona tekabül edecek örgütlenme biçimlerini 
(uluslararası tekel ve bunun çeşitli dereceleri olan uluslararası kartel ve tröstlerin ortaya çıkışı) 
ortaya çıkarmasıdır.  
 

    Üretimin teknik temelinin gelişmesi, ancak ve ancak, bilimsel keşif ve buluşlar sayesinde 
yani bilimsel emeğin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi ve örgütlenmesi sayesinde mümkündür. 
Meta  üretimi temelinde işleyen bir sistemden bahsettiğimize göre, Kesim-I’in temelini oluşturan 
bu bilimsel emeğin, dünya ekonomisinin ya da dünya pazarının gereklerine göre örgütlenmesi için 
devasa boyutlarda bir sermaye birikiminin gerçeleşmesi şarttır. Burada bu sermaye birikiminin 
boyutlarının anlaşılabilmesi için sadece bir örnek vermek ile yetineceğim.  

 
Örneğin Avrupa tekelci sermayesi, ABD’nin Boeing ve McDouglas uçaklarının karşısına 

Airbus’ü çkarmak için yine ABD’nin ve Sovyetler Birliği’nin uydu sistemlerine karşı, kendi bağımsız 
uydu sistemlerini yerleştiren füzeleri olan Arian’ı geliştirmek için, oniki ülkenin sermaye 
birikimlerini (bugün bunun boyutları AB’nin gelişmesiyle daha da gelişmektedir) bir tek Avrupa 
Konsorsiyumu altında birleştirmek zorunda kalmıştır. Bir kez bu dev organizma yaratıldıktan 
sonra, bunun süreklileştirilmesi ve kalıcı olması gerekmektedir. Bunun için ise,  Boeing, McDouglas 
ve Airbus, uçaklarını, dünyanın dörtbir köşesindeki havayolu şirketlerine,  kargo şirketlerine, 
savunma amaçlı kullanan kurumlara satması gerekmektedir. İşte bu noktada dünya pazarında 
kıran kırana bir mücadele yaşanmaktadır. Bu örnek otomobil, telekomünikasyon vs. gibi 
sektörlere de uygulanılabilir. Az gelişmiş toplumların ele geçirilmesi, yarı-bağımlı toplumların tam 
bağımlı hale getirilmesi ve başka emperyalistlerin nüfuz alanında olan bağımlı toplumların ele 
geçirilmesi pazarların genişlemesi ile eş anlamlıdır.  

 
Marx’ın yukarıda bahsetmiş olduğu, bilimsel emek (keşifler, buluşlar ve üretim) Kesim-I’in 

temelini oluşturur ve bu kesim daha çok emperyalist ülkelerde yoğunlaşmaktadır. Kesim-II’nin 
temelini oluşturan, ortaklaşa emek ise, vasıfsız işçinin sanayi üretimindeki emeğinin biçimidir. Bu 
emek biçimi (bir tarihsel eğilim olarak) daha çok az gelişmiş ve bağımlı ülkelerde 
yoğunlaşmaktadır.  

 
Kar oranlarının düşme eğilimine bir tepki olarak sanayinin az gelişmiş ülkelere kaydırılması 

(ucuz işgücü, yabancı sermaye çekmek için önemli teşviklerin varlığı, hammadde ve enerji 
kaynaklarına yakınlık, büyük pazarlara yakınlık vs. ) çok geçmeden, Kesim-I ile  Kesim-II arasındaki 
ilişkilerin dünya çapında cereyan etmesine ve düzene sokulmasına neden olmuştur. Her 
emperyalist ülkede Kesim-I’in, Kesim-II’den daha hızlı gelişmesi, bu gelişimin düzeyine uygun 
Kesim II alanını ve yoğunlaşmasını gerekli kılmaktadır. Kesim-I’in pazarı Kesim-II’nin 
kapitalistleridir ve bu Kesim-II’nin kapitalistleri dünya işçi sınıfından sızdırdıkları artı-değerin bir 
bölümünü satın aldıkları üretim aletleri (makinalar ve ekipmanlar) karşılığında (örneğin bir 
havayolu şirketi uçağını bir Boeing’ten, McDouglas’tan ya da Airbus’ten alır) Kesim-I’in 
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kapitalistlerine bırakırlar. Ama kapitalizm anarşik bir üretim yapısına sahip olduğu için, bütün 
emperyalist ülkelerdeki Kesim-I’in büyümesi, dünya genelindeki Kesim-II’nin büyümesini tarihsel 
gelişimin belirli bir döneminden itibaren kat kat aşmaya başlar. Bu noktada anarşik üretimin 
sonucu olan rekabet keskinleşmeye başlar ve her emperyalist ülke, birikim süreçlerini garantiye 
almak ve genişletilmiş yeniden-üretimi gerçekleştirebilmek için (her gelişimde bunun için gerekli 
sermaye miktarı artar), Kesim-II’nin kendi açısından daha da büyütülmesini ya da genişletilmesini 
ister. Ama bu genişleme diğer emperyalistlerin nüfuz alanlarına çarpar ve bu nüfuz alanlarının 
tekrar bölüşülmesi için kıyasıya bir mücadele başgösterir.  
     

Biz yine konumuza dönersek eğer,  Kesim-I ile Kesim-II arasındaki ilişkiler dünya çapında 
cereyan etmekte ve aralarındaki değişim de meta biçimine bürünmektedir. O zaman şu soru 
ortaya çıkmaktadır:  Kesim-I ile Kesim-II arasındaki değişim meta biçimine bürünüyorsa (bunun 
nedeninin iki sektör arasındaki emek biçimlerinin nitel olarak farklı olmasından kaynaklandığını 
gördük) o zaman sosyalizmin (komünizmin) maddi güçlerinin gelişmesi ve sosyalist toplumsal 
ilişkilerin kurulması nasıl gerçekleşecektir?  

 
     Sosyalist bir üretimden ve bununla birlikte, sosyalist üretim ilişkilerinden bahsedebilmek 
için, Kesim-I ile Kesim-II arasındaki değişimin meta biçimine bürünmemesi gerekmektedir. Bunun 
için tek bir politik irade ya da politik devrim yetmemektedir ama aynı zamanda, burjuva toplumun 
bağrında, gerekli maddi tarihsel eğilimlerin de gelişmesi şarttır. Bu gerekli eğilim ise, Kesim-I ile 
Kesim-II arasındaki nitelik farkını ortadan kaldıran, her ikisini de tek bir nitelik düzeyine getiren 
yani Kesim-II’nin temelini oluşturan Ortaklaşa Emek (sanayi) biçiminin de Kesim-I’deki gibi 
Evrensel Emek (bilimsel) biçimine dönüşerek ve böylece de Kesim-I ile birleşerek tek bir nitel 
emeğin ortaya çıkmasıdır. Bu ise, sanayi temeline dayanan ortaklaşa emek biçiminin tarihsel 
olarak tasfiye edilmesinden başka bir anlama gelmemektedir.  
   

  Burada belirtilmesi gereken önemli bir noktada, emeğin biçiminin tek bir niteliğe 
indirgenmesidir yoksa içeriğinin değil. Emeğin toplumsal içeriğinin maddi ya da fiziksel bölünmesi 
yani toplumsal emeğin bir çok uzmanlaşmış emekten ve işbölümünden oluşması her zaman 
olacaktır (örneğin doktorluk, mühendislik,  iletişim,  ulaştırma, sanat vs. ) ancak her uzmanlık 
alanındaki emekçi bireyin emeği nitel yönden aynı kalacaktır. Bunun nedeni her işkolundaki emek 
aletinin otomasyon bir karakter kazanması, toplumsal üretimde yeralan her emekçinin aynı birim 
zaman içerisinde aynı üretkenlik sonucunu verecek olmasıdır. Böylece her emekçinin toplumsal 
ekonomik faaliyetinin sonuçlarının bu toplumsal ölçekte eşitlenmesi (komünist bireylerin 
emeklerinin nispi farklılıklarından dolayı, toplumsal ölçekte bazı sapmalar yani bir bireyin nispi 
olarak diğerinden fazla bir değere sahip olması olabilir. Ancak komünist toplumsal mekanizmalar 
bu nispi farkın, mutlak bir farka dönüşmesini önleyecektir. Bunun nedeni planlı üretimin bütün 
işkollarındaki emek üretkenliğinin gelişimini önceden belirlemesi ve emek üretkenliğinin 
gelişimini orantılı olarak dağıtarak, sürekli bir şekilde niteliği eşitlemesidir. Bu ise üretici güçler ile 
üretim ilişkileri arasında uyumlu bir gelişime neden olarak çatışmayı önleyecektir. ) tek bir 
(komünist) sınıfın oluşumuna neden olarak, sınıf farklılığını ortadan kaldıracaktır.  

 
     Kesim-II’nin emeğin niteliği bakımından Kesim-I ile aynı düzeye çıkması yani her ikisinin de 
aynı niteliği alması,  iki sektör arasındaki  değişimin meta biçimine bürünmesini engelleyecektir. 
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Böylece aynı nitelik içerisindeki ya da bir başka deyişle “aynı toplumsal metabolizma” içerisindeki 
alış-verişlerde ürün değişim-değeri biçimini kaybedecektir.  
      

Bu noktayı belirttikten sonra açıklanması gereken bir başka nokta kalıyor. O da iki sektör 
arasındaki nitel farklılığı ortadan kaldıracak olan ya da Kesim-II’nin Kesim-I’in düzeyine çıkmasına 
gerekli olan tarihsel değer birikimini hacmi ve bu hacmi verecek olan tarihsel düzeyin ne olduğu 
sorunudur. Bunun cevabını da bize Marx vermektedir:  

 
“ Kapitalist üretimin üç temel olgusu:  1-) Üretim araçlarının az sayıda elde toplanması ve bunların,  
doğrudan kullanan işçilerin mülkiyetinden çıkıp,  toplumsal üretim güçleri halini alması. Bunlar 
hatta başlangıçta kapitalistlerin özel mülkiyetin de olsalar bile. Kapitalistler,  burjuva toplumun 
güvenilir kişileridir,  ama bu güvenin bütün nimetlerini cebe indirirler. 2-) Emeğin kendisinin 
toplumsal emek halinde örgütlenmesi:  Elbirliği,  iş bölümü ve emeğin,  doğal bilimlerle 
birleştirilmesi yoluyla. Bu,  her iki anlamda da,  kapitalist üretim tarzı,  özel mülkiyeti ve özel emeği,  
çelişkili biçimlerde olsa bile ortadan kaldırır. 3-) Dünya pazarının yaratılması. ” 148 
 
     Marx, kapitalist üretimin ortadan kalkmasının üç temel koşulunu belirtirken gerçekten de 
ne yazdığını çok iyi biliyordu. Birinci maddede, üretim araçlarının “işçilerin mülkiyetinden 
çıkmasını” belirtirken, üretim araçlarının kamulaştırılması ile toplumsallaştırılması arasında bir 
ayrım yapıyordu. Üretim araçlarının toplumsal üretim güçleri olabilmesi yani toplumsallaşabilmesi 
için kamulaştırılmanın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Çünkü üretim araçlarının işçi sınıfı 
tarafından kamulaştırılması, tarihsel olarak toplumsallaşma aşamasına gelmemiş olan üretim 
araçlarının, burjuva mülkiyet biçiminde kullanılması yani kapitalistsiz burjuva ekonomisinin  işleyişi 
anlamına gelir. Elbette ki olumsuz tarafları sınırlandırılmış olarak. Burada aklımızda tutacağımız 
nokta, Marx’ta kamulaştırma (işçi sınıfının mülkiyeti) ile toplumsallaştırma arasında bir kategorik 
ayrımın olduğudur. Toplumsallaşma ile birlikte hem burjuva mülkiyet hem de işçi sınıfının kendisi 
(çünkü işçi sınıfı burjuva üretim ilişkilerinin bir kategorisidir) ortadan kalkar.  
 
     İkinci maddede Marx’ın belirtmiş olduğu “Elbirliği, işbölümü ve emeğin,  doğal bilimler ile 
birleştirilmesi” önermesi daha önce Kesim-II’nin Kesim-I ile birleştirilmesi olarak ele aldık ve 
belirttik. Buradaki elbirliği, sanayide elbirliği yapan vasıfsız işçilerdir. Böylece bu elbirliğinin,  doğal 
bilimlerin gelişmesi sonucunda makinede toplanması yani “bilim ve teknolojinin kapsamlı bir 
şekilde sanayiye uygulanması”, emeğin genel toplumsal örgütlenmesindeki nitelik farklılıklarını 
tek bir nitel toplumsal emeğe indrgeyerek, özel mülkiyeti ve özel emeği ortadan kaldırır.  
     

 Marx üçüncü maddede de, bunların ancak dünya pazarının yaratılması ile ortaya 
çıkabileceğini belirtmiştir. İşte şimdi bu sorunu ele almak gerekir. Kapitalist dünya pazarının 
özellikleri nelerdir ve mevcut dünya pazarı, teorideki dünya pazarı le örtüşmekte midir yoksa 
örtüşmemekte midir?  

 
     Marx, Kapital’de kapitalizmin genel hareket yasalarını incelerken, sürekli olarak 
kapitalizmi, evrensel bir biçime kavuşmuş bir sistem olarak tassavur ediyordu. Böylece bu evrensel 

                                                 
148 Marx, Kapital, Cilt 3. Sf. 235 
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biçimdeki kapitalizmin bağrında da burjuva yasaların ve temel eğilimlerin, en son tarihsel sınırına 
gelmiş olduğunu düşünüyordu. Bütün dünyayı tek bir kapitalist toplum, dünyanın dörtbir köşesine 
yayılmış olan bütün burjuva sermayeleri de tek bir dünya toplumsal sermayesi olarak tasavvur 
ediyordu. Bu tek dünya toplumsal sermayesini de, dünya çapında iki temel sektöre (üretim araçları 
üretimi ve tüketim araçları üretimi olarak) bölerek, kendi teorisindeki dünya pazarı kavramını 
yaratıyordu. Bu dünya ekonomisi, dünyanın her tarafındaki özel ekonomilerin bir tek bütün olarak 
iç içe geçtiği ve dünyanın her tarafının bir tek dünya pazarının parçası olduğu varsayımına 
dayanıyordu. Bu dünya ekonomisinin ise altında genel eşdeğerini bulan bir para sistemine 
dayandığını da biliyoruz (Varsayalım ki, bu dünya ekonomisi “WORLD” adında ve dünyanın her 
özel toplumunun üzerinde anlaştığı bir paraya sahip olsun). Zaten Marx kapitalist toplumu 
incelerken, onu böyle evrensel bir biçim altında tasavvur ettiğini belirtmiştir:  
 
“Bir ulusun, lüks mallarını, üretim araçlarına ya da tüketim maddelerine ve bunun tersine aracılık 
eden dış ticareti burada hesaba katmıyoruz. İnceleme konumuzu, kendi bütünlüğü içerisinde, yani 
bozucu yan etkilerinden arınmış olarak incelemek için, bütün dünyayı tek bir ulus gibi ele almak 
ve kapitalist üretimin her yerde yerleşmiş ve bütün sanayi kollarına elatmış bulunduğunu 
varsaymak zorundayız. ” (abç) 149 
 
    Bugün kapitalizm uluslararası kurumlar (İMF, Dünya Bankası, DTÖ vs. ) yaratmasına karşın, bu 
kurumların tamamen ulusal ve bölgesel ekonomilerin fonksiyonlarını kendisine bağlayarak, bu 
ekonomilerin içeriğini belirlediğini tam olarak söyleyemeyiz. Bu nispi olarak doğrudur. Bunun 
nedenini kapitalizmin üretici güçlerinin tarihsel gelişmişlik düzeyinde aramak gerekir. Bu düzey 
daha dünya çapında merkezi bir ekonomik yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek düzeye 
gelmemiştir. Bu tarihsel bir süreçtir ve kapitalizmin tarihsel eğilimi bu yöndedir. Kaldı ki, bölgesel 
blok ve ekonomiler, ulusal sınır ve ekonomileri aşma eğilimi göstermişlerdir ve bunu da bölgesel 
ekonomik yapılanmalarda (AB, NAFTA, APİB vs. ) somutlamışlardır. Üretici güçler tarihsel gelişimin 
belirli bir evresinde, bölgesel yapılanmaların ve ilişkilerin dışına taşma eğilimi gösterecektir ve 
böylece üretici güçlerin tamamen uluslararası karakteri ile üretim ilişkilerinin bölgesel biçimi 
arasındaki çelişki kaçınılmaz bir şekilde başgösterecek vede sermaye birikimini olumsuz yönde 
etkileyecektir. Çelişkinin çözümünü uluslararası tekelci burjuvazi (ya da proletarya---bir tek 
tarihsel eğilimin değişik biçimler altında gelişmesi olasıdır) ancak ve ancak bölgesel blokları tek bir 
ekonomik organizasyon olarak birleştirerek gerçekleştirebilir. Ama bunu mekanik bir biçimde 
anlamamak gerekir. Yani bütün ulusal ekonomileri tek bir dünya ekonomisinde hemen 
birleştirmek olarak anlamamak gerekir. Zaten kapitalizm koşullarında bu imkansızdır. Bunu şu 
şekilde anlamak gerekir: Emperyalist ekonominin sürükleyici ve dinamik güçlerini oluşturan 
ekonomilerin tek bir ekonomik organizasyon olarak kaynaşması. Örneğin AB, ABD ve Japonya’nın 
nüfuzu altında gelişen ekonomilerin ilk önce birleşmesi (aynı zamanda Dolar’ın Euro’nun ve Yen’in 
tek bir para sistemi temelinde birleşmesi) ve bu temelde diğer ülkelerin ya da blokların 
ekonomilerini çeşitli derecelerde kendi yörüngelerine ya da dünya blokuna yavaş yavaş çekmesi. 
Bu olanaklıdır ve zaten tekelci burjuvazinin ideologları bunu bizim marksistlerimizden önce 
görmüşlerdir:  
 

                                                 
149 Kapital,cilt-I,s.597 
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“NATO, atlantik işbirliğinin tek kurumsal çerçevesi, yakında sınırlarına yaklaşacaktır. O halde, 
gecikmeden, güvenlik sorunlarında durmayan ve bütün Avrupa Birliği üyelerini, NATO üyesi 
olmayanları da kapsayan,  Avrupa Birliği’nin çeşitli kurumlarını aynı şekilde atlantik ittifakının 
Kuzey Amerikan üyelerini---Birleşik Devletler, Kanada ve daha sonra Meksika--- kucaklayan bir 
atlantik işbirliği sistemini hazırlamak uygundur.  
Bir Transatlantik Serbest-Değişim anlaşması (TAFTA, Trans-Atlantic Free Trade Area) böyle bir 
amaç için hizmet edebilecektir. Konusunu (manüfaktür ürünleri ve hizmetler) tarıma genişleterek, 
bu anlaşma Kuzey-Atlantik bölgesinin bütün devletlerinin angaje olduğu haeket, serbest-değişim 
eğilimini daha da cesaretlendirecektir. Aynı zamanda, Kuzey-Atlantik işbirliğini zayıflatan 
merkezkaç kuvvetlerini baskı altına alacak ve Kuzey-Atlantik etrafını çeviren ülkeler arasında ortak 
bir yazgı duygusuna yeni bir hız verecektir. ”150 
 
     Fazla uzatmadan sonuca gelirsek eğer,  sermayenin uluslararası kurumlarının içeriği tam 
olarak biçimine uygun tarihsel eğilimler ile doldurulmamıştır ve bunun nedeninin de üretici 
güçlerin tarihsel gelişmişlik düzeyinden kaynaklandığını az yukarıda belirttik. Bundan şu sonuç 
çıkar:  Sosyalizmin maddi güçleri,  ancak ve ancak,  sermayenin uluslararası kurumlarının biçimine 
uygun bir içeriğin ortaya çıkması ile yani emperyalist ekonominin gerçek anlamda bir tek dünya 
sistemi oluşturması ile ortaya çıkabilir. Sosyalizm için gerekli olan tarihsel değer birikim hacmi 
ancak bu düzeyde elde edilebilir, ki henüz daha tarihsel olarak bu dönemden uzağız.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
150 Henry Kissinger,La Nouvelle Puissance Américaine,s.86-87,Fayard yayınları 
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MARKSİZM VE "EKONOMİK ANARŞİZM" 
(Tarihsel Kapitalizm Karşısında Marksizm) 
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Marksizm ciddi bir teorik sorunla karşı karşıya kalmıştır ve bu sorun karşısında doğru bir 
teorik tutum almaksızın ne politik hareketin sağlıklı bir biçimde partileşmesi ne doğru bir iktidar 
perspektifinin oluşturulması ve ne de dünya sosyalist devriminin çeşitli stratejik aşamalarının 
gelecekte birbirine bağlanması mümkündür.  
 

Bugün Marksizm'in genel olarak tarihsel kapitalizm ve özel olarak da sermayenin 
uluslararasılaşması yani küreselleşme karşısında en önemli sorunu, bu tarihsel fenomene karşı 
teorik ve politik olarak nasıl bir tutum alacağıdır.  
 

Bu noktada üç temel tutum göze çarpmaktadır:  
 
1-Kapitalizmi temelde "hemen" reddetme ve onun politik üst kurumlarını şiddet yolu ile yıkarak 
"hemen sömürüye" son verme anlayışıdır. Şiddet yolu ile iktidarı ele geçiren hareket "hemen bir 
dizi kamulaştırma" yoluyla kapitalistleri mülksüzleştirecek ve "sosyalist inşaaya" başlayarak 
sınıfları ortadan kaldırmaya başlayacaktır. Bu anlayışa göre sosyalist inşaa için tarihsel temel 
mevcuttur ve tek eksik devrimci irade eksikliğidir ve de politik iktidarın fethi bunu olanaklı 
kılacaktır. Yine bu anlayışa göre,  sanayiinin tarihsel olarak ortaya çıktığı her yerde sosyalist inşaa 
için gerekli tarihsel altyapı mevcuttur.  
 

Bu makalede eleştiri konusu olan ve "ekonomik anarşizm" adını verdiğim eğilim tam da bu 
eğilimdir vede kökenleri Ekim Devrimi'ne ama özellikle de Lenin'e kadar uzanır. Aslında bir tür "Sol 
Komünizm"dir ve bu eğilimin altında Marksizmin eksik ve yanlış yorumlanması yatmaktadır.  
 
2-İkinci eğilim,  "ekonomik anarşizm"in tam tersi olan bir eğilimdir. Bu eğilim komünizmin çok uzak 
bir tarihsel hedef olduğunu ileri sürerek daha çok reformlar için mücadelenin esas alınmasını ve 
bu temelde bir politik mücadelenin yürütülmesini savunmaktadır. Bu eğilim giderek liberalizme 
evrilerek burjuva demokrasisini kendisine temel bir toplumsal hedef olarak koymaktadır. Bu 
eğilimin en gelişmiş biçimi giderek sosyal demokrasi ile birleşmeye varır ve bu temelde büyük 
sermayenin uzantısı durumuna düşer. Bu eğilim tarihsel konumlanmasını burjuva demokrasisi 
perspektifi temelinde oluşturduğu için belirli bir süre sonra büyük sermaye ile uzlaşması ve 
burjuva demokrasisi içerisinde erimesi kaçınılmazdır. Bu noktada bu eğilim için çok önemli bir 
sorun belirir: burjuva demokrasisinin dünya çapında tarihsel bir krizinin belirdiği durumlarda bu 
eğilim başarılı olmaktan uzak kalır ve genellikle iktidarı elinde tutma yeteneği gösteremez.  
 
3-Üçüncü eğilim ise aslında daha ortada yoktur ve giderek önce ideolojik bir eğilim olarak 
doğmaktadır. Bu eğilime göre komünist hareket kapitalizmin tarihselliği noktasında ciddi hatalar 
yapmıştır ve Marx'ın teorisinin özünü yeterince kavramamıştır. Bundan dolayı kapitalizmin 
tarihselliği karşısında idealist bir tutum benimsemek durumunda kalmıştır. Bu idealist tutumun en 
belirgin biçimi ise "ekonomik anarşizm"dir. Ekonomik anarşizm kapitalizmin tarihselliğini yadsıdığı 
için dogmatik bir biçimde toplumun nesnel eğilimlerine ya engel olmaya çalışır ya da zamansız bir 
şekilde onu ortadan kaldırmaya çalışır. Bunun sonucu ise her zaman büyük acılar ve hüsran 
olmuştur ve bundan sonra da aynısı olacaktır.  
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Diğer her iki eğilimden farklı olarak bu son eğilim gerçek bilimsel Marksist eğilimdir ve 

temel önermesi şudur:  Kapitalizm tarihsel sınırlarına daha varmamıştır ve bundan dolayı 
komünist iktidarların daha uzun süre kapitalist ekonomiyi komünizm sınırına kadar kumanda 
etmesi kaçınılmazdır. Bu noktada bütün sorun belirli bir dönem, dünya sosyalist devrimi 
perspektifini kaybetmeden ve emperyalist sistem içersinde erimeden komünist hareket ile 
kapitalist ekonominin belirli bir süre nasıl bağdaştırılacağını bilmektir.  
 

Bu noktanın ilk bakışta komünistlerin büyük bir öfkesini çektiğini biliyorum ancak sorunun 
derinliğine inildiğinde başka bir seçeneğin olmadığı görülecektir.  
 
 

1. -"Ekonomik Anarşizm"in İdeolojik Kökenleri 
 

Bu ideolojiye karşı kendi düşüncelerimizi ortaya koymadan önce bu ideolojinin ne 
olduğunu ve ideolojik kökenlerinin nereye dayandığını ele almamız gerekmektedir.  
 

Marksizm ilk ortaya çıktığı andan itibaren Anarşizm ile çok köklü bir ideolojik ve politik 
mücadeleye girişmişti. Bu mücadele kaçınılmazdı da. Çünkü Anarşizmin devrimci hareket 
içerisinde çok güçlü bir ideolojik ve politik etkisi mevcuttu ve bu durum hareketi sürekli yanlış 
yollara saptırıyordu.  

 
Marx daha teorik çalışmalarının ilk dönemlerinde Anarşizmin babası sayılan Proudhon ile 

ideolojik mücadeleye girişti ve bu ideolojinin temel ilkelerini köklü bir eleştiriye tabii tuttu. I. 
Enternasyonal döneminde de bu mücadele sürdü ama ondokuzuncu yüzyılın sonuna gelindiğinde 
bütün Kıta Avrupa'sında Anarşizm ideolojik olarak yenilgiye uğratılmıştı ve işçi sınıfı hareketi 
içerisindeki etkisi azaltılmıştı. Ekim Devrimi onun dünya çapında yenilgisini tamamladı. Ancak bir 
çok kişinin gözünden kaçan  çok önemli bir şey oldu : Anarşizm biçim değiştirmişti ve Marksizm 
içerisine sızmıştı.  
 

Marksizm içerisinde Anarşizmin etkilerinin  güçlü bir şekilde belirmesi Ekim devrimi 
sırasında olmuştur. Bolşevik hareketin ideolojik ve politik eksikliklerinin ve hatalarının yerini 
anarşik düşünce ve politika doldurmuştur. Anarşizm Bolşevik hareketin oportünist günahlarının 
bir tür cezası olmuştur. Lenin bu tespiti "Sol Komünizm"de Bolşevik hareketin dışındaki komünist 
hareket içerisindeki oportünizmi karakterize etmek için kullanmıştı ama daha yakından 
bakıldığında bu Bolşevik hareket için de geçerlidir. Aslında Bolşevik Parti'nin kendisi özellikle 
"Savaş Komünizmi" ile birlikte "Sol Komünist" bir çizgiye kaymıştı ama başka biçimde ve başka bir 
tarihsel düzeyde.  
 

Lenin "Sol Komünizm"de Enternasyonal içerisinde daha muhalefette olan komünist örgüt 
ve partilerin stratejik ve taktik yetersizliklerinin bir ürünü olan Solculuğu eleştiriyordu. Bolşevikler 
iktidar öncesi olan bu dönemi az çok iyi bir şekilde atlatmışlardı. Bu noktada deneyimliydiler. 
Ancak Lenin bu eleştiriyi yaptığı sırada Bolşevik Parti de "Sol Komünizm"in bir başka  biçimi olan 
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bir sapma içerisindeydi. Bu Solculuk iktidardaki komünist  hareketin yetersizliğini ve yanlışlığını 
yansıtan bir özelliğe sahipti. İktidardaki bu komünist hareketin yetersizliği ve yanlışlığı anarşizmin 
eğilimleri tarafından doldurulmuştu ve bu durum bir çok kimsenin gözünden kaçtı. İktidardaki 
Bolşevizmin politikaları da  komünizmin bir tür çocukluk hastalığıydı.  
 

Peki iktidar döneminde komünist hareket saflarında beliren bu Sol Komünizm'in ana 
çizgileri nelerdi?  
 

İktidardaki Sol Komünizm aslında öz itibari ile muhalefetteki Solculuğun aynısıydı ancak 
burada sorun daha karmaşıktı. Lenin III. Enternasyonal'de muhalefetteki komünistleri daha esnek 
taktikler kullanmadıkları için eleştiriyordu. Burjuvazi ile proletarya arasında tayin edici 
mücadelenin daha ortada olmadığı bir dönemde ya da başka şekilde ifade edilirse proletaryanın 
toplumsal ölçekte burjuvaziyi devirecek kadar güçlü olmadığı bir dönemde proletaryanın halkın 
büyük kitleleri ile bağlarını geliştirmesi için  cepheden mücadeleden kaçınması gerektiğini ve 
bunun için de esnek mücadele taktiklerine başvurması gerektiğini belirtiyordu. Ama işin ilginç 
tarafı aynı durum Bolşevik iktidarın emperyalistler karşısındaki tutumu için de geçerliydi.  
 

Anarşik düşüncenin Bolşevik hareket içerisine sızması, Bolşeviklerin ekonomi teorisindeki 
yetersizliklerinin ve bu yetersizliğin neden olmuş olduğu politikaların sonucudur. Emperyalist 
ekonominin yeterince bilince çıkarılamaması ve Rus ekonomisinin bu emperyalist ekonomi 
içerisine doğru bir şekilde yerleştirilememesi, Bolşevikleri aşırı iradeci ve idealist politikalara 
sürüklemiş ve bu temelde komünist hareketin yozlaşmasına neden olmuştur.  

 
Bu noktayı biraz daha açmak gerekir ve çok önemli bir soru sorarak devam edelim: Ekim 

Devrimi sırasında Bolşevik iktidarın en önemli hatası neydi?  
 
Hiç kuşkusuz Ekim Devrimi sırasında Bolşevikler bir çok hata yapmışlardı ancak bütün diğer 

hataların tetikleyicisi olan temel önemde bir hatayı emperyalist sermaye karşısında almış oldukları 
yanlış tutumla yaptılar. Emperyalist sermaye karşısında yanlış tarihsel konumlanma,  adım adım 
Bolşevik iktidarı önce uçurumun kenarına getirdi ve daha sonra da politik ölümüne yolaçtı.  
 

Peki bu temel önemdeki hatanın genel çizgileri nelerdi?  
 

Bolşevik iktidarın en önemli hatası,  emperyalist sermayeye dünya ekonomik ve politik güç 
dengesini hesaba katmadan cepheden saldırma gafletine düşmüş olmasıdır. Bu cepheden 
saldırının en önemli ayaklarını, Rusya'da emperyalist sermayenin kamulaştırılması,  
emperyalistlere olan borçların iptali ve dış ticaret tekelinin oluşturulması oluşturuyordu. Bolşevik 
iktidar bu önlemler ile tarihsel açıdan tek başına altından kalkamayacağı bir toplumsal yükün 
altına girdi.  
 

Partinin ve devletin yapısı bu tarihsel yüküm altında giderek ezilmeye başladı ve bürokratik 
merkeziyetçilik bu yapının bozulmasının ifadesi olarak ortaya çıktı.  
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Bilimsel komünizm ile Anarşizm ideolojik anlamda devlet kavramı etrafında uzun bir  
dönemden beri köklü bir şekilde ayrışmışlardı. Neredeyse bu ayrışmanın kökenleri Komünist 
Manifesto'ya kadar uzanır. Ancak komünist hareket ile Anarşizmin yolları köklü bir şekilde 
ekonomik sorunlar etrafında kesişmiştir. Ekim devriminden sonra Bolşeviklerin ekonomi 
politikalarının onda dokuzu Marksizmin değil Anarşizmin ekonomi politikalarıdır.  
 

Anarşizmin en önemli özelliği zamansız bir biçimde bazı sosyal önlemlere baş vurması ve 
bunu da aşırı iradeci bir şekilde yapmaya çalışmasıdır. Bu zamansız önlemler genellikle küçük-
burjuvazinin dar görüşlülüğünü ve   aceleci yapısını ortaya koyar.  
 

Bolşeviklerin Ekim devrimi sırasında uygulamış oldukları şu politikalar komünist olmaktan 
ziyade anarşik bir karaktere sahiptir:  Emperyalist sermayenin kamulaştırılması,  yabancı borçların 
iptali,  paranın kaldırılmaya çalışılması ve bunun için devalüasyonun Ruble'nin toplumsal itibarını 
yokedene kadar arttırılması. Öyle ki çok ilkel değişim biçimi olan trampa sistemi devreye sokuldu. 
Emek zamanının ve bununla birlikte de toplumsal sermayenin iradi bir şekilde sektörler arasında 
komünist ekonomi adı altında dağıtma girişimi. Bütün bu önlemlerin Marksist politika ile uzaktan 
yakından ilgisi yoktu. Küçük-burjuva kafa karışıklığının bir sonucundan başka bir şey değildi. Bu 
kafa karışıklığı çok kısa bir zaman  sonra Rus ekonomisinde bir anarşik yapının ve bunun neden 
olduğu korkunç bir toplumsal yıkımın ortaya çıkmasına neden oldu. İşte bu andan itibaren anarşik 
politika onun tam tersi olan bürokratik eğilimin gelişmesine ve güçlenmesine neden oldu. 
Anarşizmin yıkıcı etkisinin dengelenmesi ve bu etkilerin sınırlanması ancak bürokratik gücün 
devasa boyutlarda harekete geçirilmesi ile önlenebilirdi ki bu sefer de Bolşevik siyasete bürokratik 
anlayışın ve pratiğin yoğun bir şekilde egemen olduğu görüldü.  
 

Bugün de dünya komünist hareketi içerisinde Bolşeviklerin yanlış düşünce ve pratiklerinin 
ideolojik etkileri yoğun ve hatta egemen konumdadır ve modern revizyonizminin temel 
özelliklerini yansıtmaktadır. Bugün Lenin ve Bolşeviklerin hataları günümüz modern 
revizyonizminin temelini teşkil eder ve buna karşı ideolojik ve politik mücadele bugün komünist 
hareketin temel görevlerinden  bir tanesini oluşturur.  
 

Bolşevik teori ve pratik  içerisine sızan anarşizm, Bolşevik hareketin ideolojik yetmezliğinin 
ürünüydü. Bu yetmezliğin en önemli noktalarından bir tanesi de kapitalizmin tarihselliği ve genel 
çerçevesinin yeterince kavranamamasıydı. Bu durum kapitalizmin çeşitli tarihsel aşamalarının 
atlanmasına neden oluyordu ve Bolşevik hareketi nesnel tarihsel süreçlerden kopararak tarihsel   
görev ve hedeflerinin yanlış ele alınmasına götürüyordu ki bu durum idealist felsefi anlayışın ve 
yabancılaşmanın pençesine düşmekle eşanlamlıydı.  

 
Gerçi Lenin Ekim devriminden hemen sonra bir kaç makalesinde sorunu görmüş ve 

kapitalizmin hangi tarihsel aşamalarının birbirini izlediği sorusunu sormuş ama bu sorunu 
çözememiştir.  
 

Peki Marx sorunu nasıl ele almıştır bir de ona bakalım.  
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2. Marx ve "Ekonomik Anarşizm" 
 

Bolşevizm içerisine sızan Anarşizm, kapitalizmin çeşitli ekonomik aşamalarının atlanması 
ile karakterizeydi. Bu durum komünist hareketin hedeflerinin,  görevlerinin ve araçlarının 
saptırılmasına neden oluyordu ve hareketin unsurlarının birbirleriyle olan doğru  orantılarını 
koparıyordu.  
 

Bolşevizm içerisindeki anarşizmin temel tarihsel nedeni komünist bilinç eksikliğinin 
sonucuydu ki bu eksikliğin temel noktasını Marx'ın ekonomi teorisinin yeterince kavranılmaması 
oluşturuyordu. Marx'ın teorisinin bazı temel noktalarını anlamadan sorunun doğru ele alınması 
mümkün değildir.  
 

Bolşevikler bir çok noktada Marx'ın ekonomi teorisini tahrif ettiler. Bunlardan bir kaçını 
sayarsak:  Komünist emek ile kapitalist emek arasındaki nitelik farkını anlamadılar. Bölüşümün 
yapısının üretimin yapısına bağlı olmasını; Kamulaştırma ile sosyalleştirme arasındaki farkı;  
Marx'ın teorisindeki soyut kapitalizm ile içinden geçilen süreçteki somut kapitalizm arasındaki 
tarihsel farkı anlamadılar.  
 

Bolşevik teorinin en önemli zaafı komünist toplumun yapısına olan teorik yaklaşımdaki 
yanlışlıktı. Bolşevikler komünist toplumun tam olarak neye benzediğini, kapitalist toplum ile temel 
ayrım çizgilerinin neler olduğunu bilmiyorlardı. Bu sorunun altında yatan en önemli neden ise 
kapitalizmin mantığının tam olarak kavranılmamasıydı. Çünkü komünizmin temel özelliklerini 
kapitalizmin temel özelliklerinin mantıksal ve tarihsel sınırına kadar götürülmesi verebilirdi ancak. 
Bu ise Marx'ın teorisinin tamamıyla içselleştirilmesi ve bilince çıkarılması ile mümkündü.  
 

Bolşeviklerin bu noktada en önemli yanlışı Marx'ın teorisindeki soyut ya da tarihsel 
sınırlara gelmiş olan kapitalizm ile kendi çağlarındaki kapitalizmin tamamen örtüştüklerini 
sanmalarıydı. Lenin emperyalizm teorisinde bunu açıkça belirtmişti ve o zamanki emperyalizmin 
kapitalizmin en yüksek aşaması olduğunu belirtmişti. Bir kere bu ölçüyü koyduktan sonra, 
mantığın diğer bölümlerini buna göre tartması ya da "kesmesi" kaçınılmazdı. Ölçü doğru 
olduğunda bütün sonuçlar doğru çıkacaktı ancak yanlış olduğunda da bütün sonuçlar yanlış 
çıkacaktı ki bu ikincisi oldu.  
 

Marx kapitalizmi analiz edebilmek için  onu en genel biçimiyle tasavvur etmek zorundaydı. 
Zaten öyle de yaptı ve bu durumu şöyle belirtir:  
 
" Bir ulusun,  lüks mallarını,  üretim araçlarına ya da tüketim maddelerine ve bunun tersine aracılık 
eden dış ticareti burada hesaba katmıyoruz. İnceleme konumuzu,  kendi bütünlüğü içersinde,  yani 
bozucu yan etkilerden arınmış olarak incelemek için,  bütün dünyayı tek bir ulus gibi ele almak ve 
kapitalist üretimin her yerde yerleşmiş ve bütün sanayi kollarına elatmış bulunduğunu varsaymak 
zorundayız. " 151 
 

                                                 
151 Marx,Kapital,cilt-I,s596,dipnot, Sol Yayınları 
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Bu noktada çıkaracağımız en önemli teorik sonuç şudur:  Ne Lenin döneminde ne de şimdi 
içinden geçtiğimiz süreçte nesnel kapitalizm,  Marx'ın teorisindeki soyut kapitalizmin tarihsel 
sınırlarına kavuşmamıştır. Bugünkü kapitalizm dahi tarihsel ömrünü doldurmamıştır. Yani önünde 
daha tarihsel olarak gelişecek önemli bir zaman dilimi mevcuttur.  
 

Madem ki nesnel kapitalizm hala daha tarihsel olarak Marx'ın soyut kapitalizminin altında 
kalmaktadır ve ikisi arasında bir tarihsel boşluk vardır, o halde ne yapılmalı?  Kapitalizmin çeşitli 
tarihsel aşamalarını atlamak mı gerekir yoksa bu aşamaların gereğini başka biçim altında yerine 
mi getirmek gerekir? Marx Kapital'in birinci cildine önsöz yazdığında gelecekteki komünistlerin 
hatalarını sanki görmüştür ve onları şöyle uyarmıştır:  
 
"Bir ulus,  öteki uluslardan birçok şeyler öğrenebilir ve öğrenmelidir de. Bir toplum,  kendi 
hareketinin doğal yasalarını ortaya çıkarmak için doğru yola girmiş olsa bile —bu yapıtın son 
amacı da,  zaten modern toplumun ekonomik hareket yasasını ortaya çıkarmaktır— bu toplum,  
normal gelişmesinin birbirini izleyen aşamalarının ortaya koyduğu engelleri,  ne gözüpek 
sıçrayışlarla temizleyebilir,  ne de meşru yasalarla ortadan kaldırabilir. Ancak doğum sancılarını 
kısaltabilir ve azaltabilir. " 152 
 

Marx bu alıntıda çok açık bir şekilde kapitalizmin çeşitli tarihsel aşamalarının 
atlanamayacağını belirtmiştir ki doğrusu da budur. Kapitalizmin çeşitli aşamalarını atladıklarını 
zannedenler aslında farkında olmadan  başka bir biçin altında bu aşamaların pençesine 
düşmüşlerdir.  
 

Marx kapitalist emek ile komünist emek arasındaki nitel ayrıma da dikkat çekmiş ve bu ikisi 
arasındaki farkı teorik olarak şöyle koymuştur:  
 
“Evrensel emek ile ortaklaşa emek arasında bir ayrımın yapılması yerinde olur. Her iki tür emekte,   
üretim sürecinde kendi rollerini oynar,   birbiri içerisine geçer,  ama her ikisi gene de farklıdırlar. 
Evrensel emek,   her türlü bilimsel emek,   keşifler ve buluşlardır. Bu emek kısmen,   canlı emeğin 
elbirliğine,   kısmen de daha önce yaşamış kimselerin emeklerinden yararlanmaya dayanır. Öte 
yandan,   ortaklaşa emek ise,   bireylerin doğrudan doğruya elbirliği yapmalarıdır. ”153    
 
 Yine bir başka yerde Marx şöyle yazar:  
 
“ Kapitalist üretimin üç temel olgusu:  1-) Üretim araçlarının az sayıda elde toplanması ve bunların,  
doğrudan kullanan işçilerin mülkiyetinden çıkıp,  toplumsal üretim güçleri halini alması. Bunlar 
hatta başlangıçta kapitalistlerin özel mülkiyetin de olsalar bile. Kapitalistler,  burjuva toplumun 
güvenilir kişileridir,  ama bu güvenin bütün nimetlerini cebe indirirler. 2-) Emeğin kendisinin 
toplumsal emek halinde örgütlenmesi:  Elbirliği,  iş bölümü ve emeğin,  doğal bilimlerle 
birleştirilmesi yoluyla. Bu,  her iki anlamda da,  kapitalist üretim tarzı,  özel mülkiyeti ve özel emeği,  
çelişkili biçimlerde olsa bile ortadan kaldırır. 3-) Dünya pazarının yaratılması. ” 154 

                                                 
152 Marx,Kapital cilt-I, Almanca birinci baskıya Önsöz 
153 Marx, Kapital-III,  Sf. 96,Sol Yayınları 
154Marx, Kapital, Cilt 3. Sf. 235   
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Bu alıntılardan da görüldüğü gibi,  Marx'ın evrensel emek (komünist) ile ortaklaşa emek 
(burjuva) arasındaki ilişkiyi dünya çapında cereyan eden bir süreç olarak ele aldığı ve bu süreçleri 
dünya pazarı olgusuyla birleştirdiği unutulmamalıdır.  

 
Marx burada o kadar ince bir analiz yapmıştır ki,  üretim araçlarının sosyalleşmesini "işçi 

sınıfının elinden çıkmasına" dahi bağlamıştır. Yani üretim araçları belirli bir süre kamulaştırılsa dahi 
bu durumun özel mülkiyet ilişkilerine son vermeyeceğini ve işçi sınıfının devlet kapitalizmi 
biçiminde özel mülkiyetinin devam edeceğini belirtmiştir. Marx üretim araçlarının 
sosyalizasyonundan işçi sınıfının özel mülkiyeti de dahil her türlü özel mülkiyetin ortadan 
kalkmasını anlamaktadır.  

 
O zaman Marx'ta sorun açık ve nettir:  Kapitalizmin çeşitli tarihsel aşamaları atlanamaz ve 

komünist hareketin tarihsel görevi,  komünist toplum perspektifini kaybetmeden, kapitalizmin bu 
tarihsel aşamalarının gereklerini yerine getirmektir.  
 
 

3. Sonuç 
 

Yukarıda yazdıklarımızdan sonra Dünya Komünist Hareketi'nin (DKH) temel sorununun ne 
olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Komünist hareket kapitalizmin çeşitli tarihsel 
aşamalarını atlama hastalığına tutulmuştur ve bu durum onun burjuvazi karşısında yanlış 
konumlanmasına götürmüştür. Bu duruma son vermek ancak komünist hareketin kendisini 
kapitalizmin tarihselliğine adapte etmesi ile mümkündür.  
 

Bu noktada soruna yaklaşımımızın özünü,  Marksizmin devlet sorunu karşısındaki  ilkesel 
tutumunun bir benzeri oluşturacaktır.  
 

Marksistler ile anarşistler arasındaki temel ilkesel ayrımın,  sınıfsız topluma doğru 
giderken, geçiş dönemi olan proletaya diktatörlüğü döneminde devletin varlığı etrafında 
döndüğünü herkes bilir. Anarşistler geçiş döneminde devletin zorunluluğunu yadsıyarak ütopik ve 
maceracı bir duruma düşerler.  

 
Marx geçiş döneminde devletin zorunluluğunu kabul ederken bunun burjuva emeğin 

kaçınılmaz sonucu olduğunu belirtmiştir. Yani Marx çok doğru olarak emeğin yapısı ile onun 
üstyapıdaki tezahürü arasında bir ilişki kurmuştur (Bakınız Gotha Programı'nın Eleştirisi'ne).  
 

Marx'ın emeğin yapısı ile onun üstyapıdaki kaçınılmaz tezahürü arasındaki ilişkinin bir 
benzerini kapitalizmin kendi içerisindeki çeşitli aşamalara da uygulamak gerekir.  
 

Bu noktayı biraz açmak gerekir.  
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi, komünistlerin en büyük hatası, üretici güçlerin düzeyi  

elvermediği halde kapitalizmi kaldırmaya çalışmaları ve bundan dolayı da çok ağır bir tarihsel 
yükün altına girerek hareketin amaç ve araçlarının saptırılmasına ve yozlaşmasına neden 
olmalarıdır.  
 

Komünistler tek ekonomik aşamaları atlamadılar ama politik aşamaları da atladılar. 
Ekonomik aşamaların atlanmasının bir diğer politik sonucu da burjuva demokrasisinin atlanması 
oldu. Komünistler Komün ve Sovyet sistemi ile burjuva demokrasisinin tarihsel olarak aşıldığını 
ileri sürdüler ve bu politik biçimlerin burjuva demokrasisinden daha üstün bir politik sistem 
yaratacağını iddia ettiler. Soyut ve teorik olarak doğru olmasına karşın çok önemli bir nokta eksikti:  
Hangi ekonomik temel ile?  
 

Üstün bir politik sistem ancak üstün bir ekonomik temel üzerinde yükselebilirdi. Daha 
burjuva bir ekonomik içeriğe sahip olan bir toplum nasıl burjuva demokrasisinden daha üstün bir 
politik yapı kurabilirdi?  Ekonomik temel ile politik üstyapı arasındaki bu mantıksal ilişki çoğu 
zaman yok sayıldı.  

 
Rusya'daki bürokratik diktatörlük tekelci devlet kapitalizmi temelinde yükselen ve onun 

genişletilmesini öngören bir yapıya sahipti. Burjuva demokrasisinden oldukça geri, kendi içerisine 
kapalı ve dünya pazarının gelişimine belirli bir andan itibaren ayakbağı olan bir yapıya sahipti ve 
bunun sonucunda da yıkıldı zaten.  
 

O zaman dünya ve tarihsel çapta, komünist hareketin ayağa kalkabilmesi, sürekliliğini 
koruyabilmesi ve dünya burjuvazisi karşısında politik savaşımın hegemonyasını ele geçirebilmesi 
için çok köklü olarak ne yapması gerekmektedir?  
 

Komünist hareketin bu sorunların üzerinden gelebilmesi için çok dikkatli bir şekilde 
komünizm perspektifini kaybetmeden liberalizmi ekonomik ve politik olarak kendi ekonomik ve 
politik programı içerisine yerleştirmelidir. Bugün bütün sorun belirli bir dönem boyunca komünist 
hareket ile liberal ekonomi ve onun kaçınılmaz sonucu olan burjuva demokrasisinin nasıl 
bağdaşacağı sorunudur.  
 

Dünya komünist hareketi belirli bir dönem kendisini liberal ekonomi ve burjuva 
demokrasisine uyarlamadan kesinlikle sorunlarını çözemeyecek ve ileriye sıçrama gücünden 
yoksun kalacaktır.  
 

Bugüne kadar sosyalist devrim anlayışı hep yanlış anlaşılmıştır. Sosyalist devrim ile politik 
iktidarı ele geçiren proletaryanın burjuvaziyi mülksüzleştirecek bir iradeye sahip olacağı 
varsayılıyordu. İktidarı ele geçiren proletarya anti-kapitalist önlemler almaya başlayacaktı ki 
bunların başında da kamulaştırmalar geliyordu.  
 

Ancak yukarıda da gördüğümüz gibi, kapitalizmin ortadan kaldırılması için tarihsel 
olanaklar mevcut değildir. Bundan dolayı sosyalist devrimin anti-kapitalist önlemler alması da 
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mümkün değildir. Onun için sosyalist devrim ile anti-kapitalist önlemler arasındaki bağın belirli bir 
süre için koparılması gerekir. Komünist hareket belirli sınırlar içerisinde kamulaştırmalar yapacak 
(özellikle de her ülkenin sosyalist devrimi kendi büyük burjuvazisinin mallarını kamulaştıracak) 
ancak bunu kapitalizmi hemen ortadan kaldırmak için değil, ülke ekonomisinin dünya ekonomisi 
içerisindeki yerini sağlamlaştırmak ve daha rekabetçi konuma getirmek için yapacaktır.  
 

Bugün sosyalist devrimden, emperyalistler karşısında belirli bir süre bağımsız kalmanın 
politik olanağını anlamak gerekir. Sosyalist devrimler üretici güçlerin komünizm sınırına 
gelmesinden kaynaklanmazlar. Belki bir gün (mutlaka) olacaktır ancak geçmişte (Ekim devrimi) ve 
günümüzde sosyalist devrimler, kapitalizmin kendi iç hareket mekanizmalarının ürünü olarak 
ortaya çıkacaklardır. Onun için de hedefleri, görevleri ve araçları kapitalizmin varolan düzeyine 
göbekten bağlı olacaktır.  
 

Komünizmin maddi güçlerinin daha ortada olmadığı bir dönemde gerçekleşecek olan 
sosyalist devrimlerin ekonomi politikaları,  emperyalist dünya ekonomisi ile sıkı bir ilişki içerisinde 
serbest piyasa ekonomisi etrafında şekillenmelidir.  
 

Komünizmin maddi güçlerinin daha gelişmediği bir dünya ekonomisinde, hiçbir iradi 
planlama mümkün değildir vede piyasa mekanizmalarından daha üstün de değildir. Bunun dışında 
bir yaklaşım ütopik ve anti bilimseldir.  

 
Üretimin anarşik bir yapıya sahip olduğu bir ekonomide ama özellikle de dünya pazarındaki 

rekabet tarafından belirlenen bir ekonomide,  planlama yapmaya kalkışmak kaçınılmaz bir şekilde 
toplumsal servetin israfına yolaçacağı gibi, ortaya çıkacak olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması 
için de aşırı bürokratik müdahalelere yolaçacaktır.  
 

Prensip olarak komünistlerin şunu kabul etmesi gerekmektedir:  Burjuva bir emeğin 
egemen olduğu bir ülke ya da dünya ekonomisinde,  komünist iktidar serbest piyasa ekonomisi 
etrafında ekonominin örgütlenmesine katılacak ve onun en önemli unsuru olan rekabet aracılığı 
ile sosyal güçlerin gelişimini garanti altına almaya çalışacaktır. Ancak rekabet toplumsal 
sermayenin sektörler arasında dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlayabilir ve toplumsal gelişimin 
yönünü gösterebilir.  
 

Ekonomiyi liberal bir temelde ve rekabet aracılığı ile örgütlemeye çalışırken bu sürecin 
dünya pazarının gelişimi ile elele ilerdiği ve onun gelişiminin bir yansıması olduğunu hiçbir zaman 
unutmamak gerekir. Her ülkenin ekonomik göstergeleri dünya pazarının göstergeleri aracılığı ile 
üretilmeli ya da kurulmalıdır.  
 

Liberal ekonomi aracılığı ile ülke ekonomisinin giderek daha fazla emperyalist dünya 
ekonomisi ile bütünleştirilmesi,  bir yandan ülke ekonomisindeki geri, zamanı geçmiş ve üretken 
olmayan sektörleri ortaya çıkaracak ve bir yandan da bunun üstesinden gelinecek çabaların 
ölçüsünü belirleyecektir.  
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Rekabet aynı zamanda toplumun uyuşuk ve geri kalmış sosyal tabakalarını uyandıracak ve 
onları toplum için daha üretken olmaya itecektir. Rekabet aracılığı ile sosyal güçlerin gelişiminin 
temposunu garanti altına almak ve sosyalist devrimin ekonomik temelinin sürekliliğini  sağlamak 
komünist hareketin gelecekte en önemli görevlerinden birisi olacaktır. Demek ki sosyalist 
devrimden sonra komünist hareketin ekonomik programının içeriği belirli bir dönem liberal 
ekonomi ve onun gereklerinin uygulanması olacaktır.  
 

Ama bu ekonomik çerçeveye kaçınılmaz bir politik çerçeve tekabül eder.  
Liberal bir ekonominin kaçınılmaz politik sonucu burjuva demokrasisidir. Burjuva demokrasisi,  
bireyin hak ve özgürlüklerini koruyarak ve onu geliştirerek liberal ekonominin gelişmesine önayak 
olur. Liberal ekonomi burjuva demokrasisini koşullandırır ve bu sonuncusu da onun önünü açar.  

 
Kapitalist üretim tarzı içerisine hapsolmuş bir toplumda iktidarı ele geçiren proletaryanın 

politik biçimi burjuva demokrasisinden daha üstün olamaz. Yani sosyalist devrimin içeriği 
kaçınılmaz olarak burjuva demokratik kalır.  

 
Burjuva demokrasisi,  ancak komünist üretim tarzının gelişmesi ve güçlenmesi ile tarihsel 

olarak aşılabilir. Böyle bir tarihsel durumun ortada olmadığı bir durumda, komünist hareketin 
burjuva demokrasisi üzerinden tarihsel eylemini geliştirmesi tek kaçınılmaz değil ama 
zorunluluktur. Burada bütün zorluk komünist toplum perspektifini kaybetmeden,  burjuva 
demokrasisinden ara bir aşama olarak nasıl yararlanılacağı sorunudur. Bu nokta gelecekte sosyal 
demokrasi ile komünist hareket arasındaki temel ayrım noktasını oluşturacaktır.  
 

Bu noktada her zaman hatalar ve aşırılıklar ortaya çıkacaktır ancak pratik ihtiyaçların 
baskısı doğru oranları ortaya çıkaracaktır.  
 

Bugün burjuva demokrasisinin önünde önemli bir gelişme dönemi bulunmaktadır. Tarihsel 
olarak burjuva demokrasisinin evrensel dönemi,  tamamen birleşik bir dünya pazarının oluştuğu 
döneme denk düşer. Bugün yekpare bir dünya pazarı daha oluşmamıştır ama emperyalist dünya 
ekonomisi bu yöne girmiş durumdadır. Dünya Komünist Hareketi, politik savaşımın insiyatifini 
kaybetmek istemiyorsa ve dünya çapında ayağa kalkmak istiyorsa, liberal ekonominin ve burjuva 
demokrasisinin evrensel çapta gelişimine katılmalı ve onun gelişimine katkı yapmalıdır. Bu durum 
onu kapitalist dünya sisteminin iç yapısı içerisine sokacak ve zamanla vazgeçilmez bir güce 
dönüştürecektir.  
 

Bugünkü uluslararası politik sistem tam gelişmemiş bir dünya kapitalizminin görünümünü 
sunmaktadır. Burjuva demokrasisinin yanında bir dizi diktatörlükler ve sorunlu burjuva politik 
yapılar mevcuttur. Evrenselleşen burjuva demokrasisi kaçınılmaz bir şekilde Birleşmiş Milletler 
etrafında bütün ulusların biçimsel bir şekilde bir araya geldiği bir tarihsel arenaya dönüşecektir. 
Bu gelişimin ekonomik ve politik dinamiklerini kavramak ve onun aracılığı ile proletaryanın tarihsel 
eylemini geliştirmek gelecek komünist hareketin asli görevleri arasında yeralacaktır.  
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Dünya Komünist Hareketi’ne evrensel liberal ekonomik dönemi ne de evrensel burjuva 
demokrasisi dönemini atlayabilir. Tam tersine ancak kendisini bu süreçlere adapte ederek 
gelişebilir ve insanlığı komünist toplum eşiğine taşıyabilir.  
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