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AÇLlK YAKLAŞlYOR 

Rusya kaçınılmaz bır yıkımın tehdidi altında. 
Demıryolu nakliyatı akıl almaz ölçüde bozuldu ve bu 
durum gittikçe daha da kötüleştyor. Demiryolları 
yakında işlemez hale gelecek; fabrikalar için gerekli 
kömür ve hammadde ge1işi duracak. Tahıh da aynı 
gelecek bekliyor. Kapitalistler bi1erek, aralıksız ola
rak üretimi baltalıyor (ziyan ediyor, durduruyor, en
gellfyor, yavaşlatıyor) ve bu ömegi görülmemiş krizin 
cumhuriyetin, demokrasinin, Sovyetlerin ve genel 
olarak işçi ve köylü birliklerinin çöküşünü hazırla
yacağını, monarşiye dönüşü, buıjuvazinin ve büyük 
toprak sahiplerinin sınır tanımayan yönetiminin ye
niden kurulmasını saglayacagını umuyorlar. 

İşitilmemiş büyüklükteki bu yıkım ve açlık, bizl�
ri önüne geçtlemez biçimde tehdit ediyor. Bunu bütün 
gazeteler yazdılar ve bin kere tekrar ettiler. İnanıl
maz sayıda karar, çeşitli partiler, işçi, asker ve köylü 
temsilcilerı Sovyetleri tarafından kabul edildL Bu 
kararların hepsi yıkımın kaçınılmaz ve pek yakın 
oldugunu. ona karşı bütün olanaklarla karşı koymak 
gerektıgini ve halkın. felaketi önlemek için ytg itçe 
gayret göstermesi gerektigini kabul ediyorlar. 

Bunu herkes söylüyor, kabul ediyor ve dogruluyor. 
Ve hiçbir şey yapılmıyor. 
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Devrimin altı ayı geçti. Yı kım daha da yakJaştı. 
Yogun bir işsizlik üzerimize çöküyor. Düşününüz ki, 
ülke, bugday ve hammadde yeterliligine ragmen mal 
kıtlıgı çekiyor; ytyecek maddesi ve iş gücü yoklugun
dan sönüyor. Ve yine ülkede böyle kritik bir anda 
işsizlik de yogunlaşıyor! Demokratik bir cumhuriyet 
olmamıza; "demokratik devrimci" olarak ögünen ör
güt. kuruluş ve demekierin her tarafta çogalmasına 
ragmen devrimin (hiç kimse· onu büyük devrim olarak 
adlandınnıyor ama şimdilik ona kokuşmuş devrım 
demek belki daha dogru olur) altı ayında yıkıma ve 
açlıga karşı hiç ama hiç ciddi bir şeyin yapılmadıgını 
göstermek için başka kanıta gerek var mı? Gittikçe 
daha hızlı biçimde iflasa dogru koşuyoruz: çünkü 
savaş hiç beklemiyor ve onun ulusal hayatın her 
dalında yarattıgı düzensizlik gittikçe agırlaşıyor. 

Oysa yıkımı ve açhgı önlemenin yollarını görmek, 
alınacak tedbirlerin son derece açık, basit, gerçekleş
tirilebilir ve halkın gücü ölçüsünde oldugunu sapta
mak, eger bu tedbirler alınmıyorsa bunun sadece ve 
sadece bir avuç kapitalist ve büyük toprak sahibinin 
çıkarına dokunacagından alınmadıgını görmek için 
biraz dikkat ve düşünce yeterlidir. 

Bu kesindir. Şurası açıklıkla söylenebilir ki yıkım 
ve açlıgı önleyecek temel tedbirlerin gerekliligını açık 
seçik biçimde tanımayan bir tek söylev. egilimi ne 
olursa olsun bir tek gazete yazısı. bir tek kurul karan 
veya herhangi bir kuruluş bulamazsınız. Bu tedbir, 
kontrol, gözetme, sayım ve düzenleştirmentn devlet 
eliyle yapılması; işgücünün üretim ve mal dagıtımın
da akıllıca paylaştırılması ve biltün bu güçlerin kul
lanımında her türlü ziyanın ortadan kaldırılmasıdır. 
Kontrol, gözetme ve sayım, yıluro ve açlıga karşı kav
gada ilk adımdır. Bunu kimse inkar etmiyor: aksine 
herkes bu konuda fikir birligı içinde. Ama büyük top
rak sahipleri ve kapitalistlerin sınır tanımayan gücü-
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nü rahatsız etmemek, onların (hemen hepsi bugün 
dogrudan veya dalaylı olarak savaş için çalışıyor.) 
Hayat pahalılıgı ve savaş malzemelerinden sagıadık
lan herkesçe bilinen, herkesin gerçek oldugunu 
görebilecegi ve hakkında herkesin {oh!), {ah!) gibi, 
hayret sesleri çıkarttıgı ölçüsüz, duyulmamış ve utanç 
verici kazançlarına dokunmamak için söylenelerden 
hiçbiri yapılmıyor. 

Ve devlet ciddi sayılabilecek bir kontrol, gözetme 
ve sayımı gerçekleştirmek için hiçbir girişimde bu
lunmuyor. 
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HfiKüMETİN MUTLAK ETKİSizLin i 

Her tarafta her türlü kontrol, gqzetme ve sayıma ve 
devletin bu yoldaki çabalanna karşı ardı arası ke
silıneyen, sistemli baltalama hareketıert sürdürülü
yor. Bu hareketin nereden geldigin1 ve hangi olanak
larla gerçekleştirildıgıni anlamamak için inanılına
yacak ölçüde çocuksu -veya anlamamazlıktan gel
mek için aşırı ölçüde iki yüzlü- olmak gerekir. 
Çünkü bankacılar ve kapitallstlerce uygulanan bu 
baltalama ve yine onlarca yürütülen her türlü kont
rolu, gözetmeyi ve sayımı torpilleme hareketi demok
ratik cumhuriyet devlet biçimine ve "demokratik dev
rimci" kuruluşlann varlıgına kendini uyduruyor. Ka
pitalist baylar bilimsel sosyalizm yanlısı herkesin 
kabul et ugı ama menşeviklerle( ı ı. sosyalist -devrimci
lerin(2J çiftligi (l) olan bakanlık ve müsteşariıkiann 

(1) Menşevik, Rus sosyal demokrasisinde küçük burjuva ve 
oportünist akım yanlısı, burjuva etkisini işçi sınıfına taşıyan 
kesim. 1903 ağustosunda ilünci RS.D.I.P. kongresi sonunda 
partinin merkez organlan seçiminde devrimci sosyal demok
ratlar, başta Lenin olmak üzere çogunlugu k azanırken 
(bo lşevikler) azın lıkta kaldılar (menşevikler), 
Men şevlkler işçi sınıfı ile burjuvaziyi uzlaştırmak istiyorlar 
ve işçi hareketi Içinde opo rtünlst bir çizgi izliyor lardı. 1917 
şubat demokratik burjuva devıiminden sonra sosyallst dev
rimcilerle birllkte geçici hükümete girdiler, emperyalist poli
tikayı desteklediler ve gelişen proleter devrimine karşı savaş
tılar. 

(2) Sosyalist devrimciler, Rusya'da 1901 sonu ve 1902 başlarında 
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dostlarınca ele geçirilmesinden sonra unutınaya 
çalıştıkları bir gerçegi şaşılacak biçimde özümlediler; 
Kapitalist sömürü cumhuriyetçi demokratik hükümet 
biçiminin monarşinin yerini al masından hi çbir 
şekilde etkilenmedi, tersine kavga biçimini çok �ut
sal kapitalist kazancın dokunulmazlıgı y ararına 
degişiklige ugratmak. onu otokratık mo narşide oldu
gu gibi demokratik cumhuriyette de aynı başarıyla 
korumak için yeterli oldu .. 

Baltalamanın en son modem şekli: Her türlü kont
rol, sayım ve gözetmenin demokratik cumhuriyetçi 
biçimde çelrnelenmesi şu şekilde oluyor. Kapitalistler, 
bütün rnenşevik ve sosyalist-devrimciler gibi, sözde 
"şiddetle" kontrol "ilkesini" ve gerekliligini kabul 
ediyor, ama onun "kademeli", sistemli, devletçe 
düzenlenmiş uygulanması üzerinde ısrar ediyorlar. 
Oysa bu güzel sözler uygularnada komediye, hayale ve 
hiçe indlrilen kontrolun torp111enmesini gizliyor; 

ortaya çıkan küçük burjuva partisi. Tanm programı toprakta 
özel mülktycli kaldırmayı, mülkiyetl eşit yararlanma esası 
üzerinde topluluğa verm�yi öngörüyordu. Proletarya ve köylü 
ara sındaki sınıf ayırımı sosyalist devrimcilerin gözünden 
kaçıyordu: onlar köylüler arasında sınıf farklılıgını ve çeliş
kileri hafilletiyor, proJetaryanını devrimdeki öncü rolünü 
inkar ediyorlardı. Otokrasiye karşı savaşta. siyasal mace· 
racıhklanna uyan şiddet hareketleri uyguluyorlardı. 
1917 şubat demokratik burjuva devriminin zaferinden sonra, 
sosyalist devrlmdler menşe\rikler ve kadetlerle birlikte burju
vazinin ve büyük toprak sahiplerinin karşı devriınci geçici 
hükümetine ana deste� sagladılar. Partinin yöneticileri (Ke
renski, Avksentiev, Çernov) Eıu hükümete katıldılar. Sosyalist 
devrimciler büyük toprak sahipliğ:ini yıkmayı amaçlayan 
köylü isteklerini desteklemek istemediler ve korunması için 
karar aldılar. Geçici hükümetin sosyalist devrimci bakanlan 
derebeylik topraklarını ele geçiren köylülere karşı askeri bir
Ilkler göndertyordu. 
Ekim askeri ayaklanması öncesinde bu p.-ı.rti açıkça karşı dev
rimci burjuvaziye katıldı ve devrimci yıjtınlardan iyice uzak
laştı. 
19 I 7 kasım sonunda sosyalist devrJmctlcrln sol kımadı sol cu 
sosyalist devrimcilerin bagımsız partisini oluşturdu. 
Yabancı askeri müdahale ve iç savaş dönemtnde sosyalist dev
rimciler, karşı devrimci kampiolara katı ldılar, Sovyetler ve 
Komünist partisi sorumluianna karşı şiddet eylemlerine gir
diler. 
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bütün ciddi ve pratik tedbirler durmadan erteleniyor; 
tamamen kapitalistlere baglı. hiçbir şey yapmayan, 
aslında hiçbir şey yapacak durumda olmayan son 
derece karmaşık, agır, bürokratik ve etkisiz kontrol 
mekanizmaları yaratılıyor. 

Boş Iddialar ileri sürmüş olmamak için menşevik 
ve sosyalist devrimcilerin, yani devrimin ilk üç ayı 
Içinde Sovyetıerde ç ogunlukta olan, "koalJsyon hük�
metıne"f31 katılan ve sonuç olarak kapitalistlere karşı 
hoş görülülükten ve onların her türlü kontrol hare
ketlerini baltalamasında Rus işçi köylüsü önünde 
siyasal sorumlulugu olan kişilerin tanıklıgına başvu
racagız. 

"Devrımcı" demokrasinin "yetkili" en yüksek res
mi organı (gülrneyiniz) -Izvestla (Rusya İşçi. Asker ve 
Köylü temsilcileri Sovyetleri Kongresinin Merkez 
Yürütme Kurulu organı) 7 eylül 1917 tarihli 164 nu
maralı sayısında menşevik ve sosyalist devrimciler 
tarafından kontrol amacıyla kurulan ve tamamen 
onların ellnde olan özel bir kuruluşun kararını 
yayınladı. Bu kuruluş merkez yürütme kurulunun 
"ekonomik bölümü" dür. Alınan karar resmi olarak. 
"hükümete baglı, ekonomik hayatı düzenlemekle 
görevli merkezi kuruluşların mutlak etkisizligini" 
kazanılmış bir savaş gibi kabul ediyor. 

Gerçekte menşevikler ve sosyalist devrimcilerin 
eliyle imzalanmış kendi politikalannın ç öküşünü 
belgeleyen başka bir delile gerek var mı? 

Çarlık yönetiminde bile ekonomik hayatı düzen
lemek ve denetım altına almak gerekliilgi duyulmuş 
ve bu amaçla bir çok kurum oluşturulmuştu. Ama 

(3) Söz konusu olan 5 (18) mayıs 19 1 7 de kurulan birinci Geçici 
koalisyon bükümetl'dir. Resmen 6 ( 19) mayısta göreve başladı. 
Bu hükümt':tc burjuvazinin temsilcilert yanında sosyalist dev
rimciler (Kereııski ve Çernov), sosyalist devrimcilerin bir 
yakını (Percvcrzcv), menşevikler (Skobelev ve Tsereteli) ve bir 
"Popüler sosyalil:it" (Pechekhonov) katılıyordu. 
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çarlık yönetiminde düzensizlik durmadan artmış, 
inanılmaz ölçülere ulaşmıştı. O zamanlar cumhuri
yetçi, devrimci hükümetin görevinin ekonomik 
çökilntüyü önlemek için ciddi ve en eljik tedbirler al
mak oldugu hemen kabul edilmişti. Menşevik ve sos
yalist devrimcilerin katıldıgı "koalisyon" hükümeti 
kuroldugu vakit, hükümet, halka yaptıgı 6 Mayıs ta
rih1l gösterişli açıklamayla ekonomik hayatın kont
rol ve düzenlenmesinin devlet eliyle yapılacagı sö
zünü vermişti. Tsereteli'ler. Çernov'lar, öteki men
şevik ve sosyalist devrimci yöneticiler gibi, hükü
mete kefil olmakla kalmayıp onun elindeki "devrimci 
demokrasi kuruluşlarının" hükümet Çalışmalarını 
kon trol etugine büyük tanrıları adına yemin ediyor
lardı. 

6 Mayıstan bu yana dört ay geçti; dört uzun ay bo
yunca Rusya binlerce askerini akıl almaz bir emper
yalist "saldırı" ugruna ku rban etti: dört ay boyunca, 
yaz mevsiminin nehir nakliyatı. ,tarım. ve maden 
aramasında sagladıgı kola ylıktan yararlanmayı 
mümkün kı1masına r agmen ekonomik yıkım ve 
felaket dev adımlarla yaklaştı: dört ayın sonunda 
menşevikler ve sosyalist devrimciler hükümete baglı 
kontrol kuruluşlarının "mutlak etkisizligıni" resmen 
tanımak zorunda kaldılar. 

Ve bu menşevik ve sosyalist devrimciler şimdi cid
di bir devlet adamı havasıyla (bu satırları tam 12 
eylül ·demokratik konferansının arifesinde yazıyo
ruz)141 kadetler51 koalisyonunun endüstri ve ticaret 

;4) Rusya demokratik konferansı menşcvık ve sosyalıst devrimci 
eğilimli Sovyetlerin Merkez Yürütme Komfte51'nce iktidar so
rununu çözümlernek için toplantıya çagırılmıştı. Aslında 
amacı kitlelerin dikkatlerini hazırlanan devrimden sap
tırmaktı. 12 (25) eylülde çalışmaya başlaması �ereken konfe
rans daha ertesi güne bırakıldı , ve 14-22 eylül (27 eylül-S ekim) 
1917 de Petrograd'da toplandı. 
Menşevik ve sosyalist devrimci liderler konferansta çogunlu�u 
saglayabilmek için çeşitli küçük burjuva ve buıjuva ôrgü tleıi
nin temsilci sayısını arttınrken işçilerin ve köylü kitlesinin 
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kodamanlarının. Kit Kitytç'lerin(6) Rtabouchinskt. 
Boublikov, Terechichenko ve ortaklannın katılacagı 
bir koalisyonla durumu düzeltebtleceklerini samyor
lar! 

Menşevtk ve sosyalist devrimcilerin bu ş�kınlık 
yaratan körlüklerini nasıl açıklamalı? Onları aşırı 
yürek temizligı ve akılsızlıkları yüzünden ya nılan , 

ne yaptıgını bilmeyen politika acemileri olarak ka
bul etmek mi gerekir? Hiçbir işi olmayan bakanlar, 
müsteşarlar, valiler, komtserler bollugu degişik bir 
"polttik" körlük yaratma özelligine mi sahip olacak? 

temsilını azaltmak Için ellerinden geleni yapmışlardı. Bolşe-. 
vlkler konferansa menşeviklerle sosyalist devrimellerin 
.�Urlşlmlerlni açıklamak Için katıld ılar. 
Demokratik konferans ön parlamento {'Geçici Cumhuriyet 
Konseyi) kurulmasını öngören bir kararı kabul etti. Bu 
parlamenter rejimin Rusya'ya getirildi� kanısını yaratmaya 
yönelik bir glrlşlmdl. Oysa geçici hükümetin kararına göre, bu 
ön parlamento, hükümetin yanında danışma kuruluşu ola
caktı. Lenin kesinlikle bu , kuruluşu boykot etmeye çagırdı. 
Çünkü ona katılmak bu kuruluşun devrimin ortaya çıkardıih 
Işleri çözm�e yetenekli oldugu kuruotusunu yaratabiiirdi 1 
(20) ekimd e ön parlamentonunu açılış günü bolşevikler 
açıklamalannı okıldular ve toplantıyı terketuler. 

(5) Kadetler, Rusya'daki liberal monarşist burjuvazinin yönetici 
partisi olan Anayasal Demokrat Partinin üyeleri. ı 905 eki
mi nde kurulan bu parli, yapısında buıjuvazinln temsilcileri· 
ni, burjuva aydınlarını ve arazi sahipleri çevresinden 
�zemstovos� yöneticilerini topluyordu. 
Birinci dünya savaşı boyunca bunlar çar hükümetinin fetih 
politikasını etkin biçlrn(le d esteklediler. Şubat buıjuva de· 
mokratık devriminde monarşiyi kurtarmaya çalıştılar. Geçici 
buıjuva hükümetindeki yönetici görevlerinde karşı devrimci, 
halk düşmanı bir politiKa. izlediler. Ekim Sosyalist devrimi
nin zaferinden sonra kadetler Soı.yetler iktidannın uzlaşma:<: 
düşmanı olarak ortaY.a çıkblar, karşı devrimci tüm silahlı 
gösterilere ve müdahaleci kampanyalara etkin biçimde 
katıldılar. 

(6) Klt Kltylç, A.N. Ostrovski'nln komedi kahramanı zengin 
tüccar Kit Kltyiç. Lenin bu isimle bir çok iş çeviren kapitaHst· 
leri ka_stediyor. 
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KONTROL 'IEDBİRLERİ HERKESÇE BİLİNİR VE 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ KOLAYDIR 

Kontrol araç ve tedbirleri son derece karmaşık, 
güç, hala denenmemiş, hatta bilinmeyen şeyler degn 
midir? sorusu sorulabilir. Savsaklamalar kadet par· 
Usinin. endüstri ve ticaret sınıfının. menşevık ve sos· 
yalist devrimci partinin devlet adamlarının altı 
aydır boşuna alın teri dökerek, kontrol için yeni ted· 
bir ve olanaklar üzerine araştırma. inceleme yapma· 
larıyla açıklanmıyor mu? Sorun Inanılınayacak ka� 
dar güç olarak ortaya çıkıyor ve hAla. çözülmemiş 
duruyor. 

Yazık! Olanlar, egitilmemiş, bilgisiz, kafası kör· 
leşUrUmiş mujik'e ve her şeye inanan� hiçbır şeyi de· -
rinli!Jine araştinnayan dar kafalı burjuvaya bu 
biçimde sunulmaya çalışılıyor. Ama gerçekte çarlık 
yönetimi bile, hatta "eski rejim" dahi. savaş endustri 
komitelerin1(7) kurdugu vakit kontrolu sattiama biçi· 
mininasıl yol ve gerçek tedbirinin toplumun meslek. 

17) Sava, endüstri komiteleri Rusya'da cnıpcıyalls1 biiyuk burju
vazi tarafından çarlıga son savuş guyrdkrlmk y;ırdım fçin 
1915 mayısında kurulmuştu. Burjuvazi i';'\'i leri kc nd i etkisine 
almu ve onlanı. sonuna kadar savaş dCışüno:slıı1 kabul cturmc 
girişiminde komiteler yanında "Işçi grupları" örgütlerneye 
karar verdi; bu gruplar Rusya'da burjuvaxi lk emekçi sınıfı 
arasında "sınıf banşı" kuruldugunu göstcrmdlydi. Bolşevikler 
savaş endüstri komıtelerini boykot ettıkr ve bu tutum, 
işçiletce de izlendi. 
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çalışma kolu ve iş dalına göre yönelime katılması 
oldugunu biliyordu. Ama ça rlık yönelimi toplumun 
katılımından korkuyordu: onun için bu yöntemin 
kullanılmasını her türlü yolla sınırlıyor, yapma en
gellerle baltalıyor ve herkesçe bilinen, son derece ba
sit ve en iyi biçimde uygulanabilir kontrol yollarını 
köstekliyord u. 

Savaşın büyük yıkımı ve agır yükü altında ezilen, 
açlık ve ekonomik güçlüklerden az veya çok biçimde 
etkilenen bütün savaşçı devletler . hemen her zaman 
toplumun katılımını teşvik eden. devlet tarafından 
gözetilen bir seri kontrol tedbirlerini uzun zamandır 
düzenleyip, sınırlayıp. uygulayıp. denediler. Bu kont
rol tedbirleri herkesçe biliniyor; bu konuda çok konu
şulmuş ve yazılmış ileri savaşçı ülkeler tarafından 
yayınlanan kontrolla ilgili kanunlar Rusçaya çevril
miş, Rus basınında ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Eger hükümetimiz kontrolu gerçekten ciddi ve pra
tik biçimde uygulamak isteseydi; eger kurumları, ka
pitalistlere karşı kölelikle ''mutlak etkisizlige" mah
kum etmeseydi, devletin bilinen ve uygulanan kontrol 
tedbirlerini uygulamaktan başka işi kalmazdı. Bu uy
gulamaya tek engel karletler. sosyalist devrimciler ve 
menşeviklerin halkın gözünden sakladıkları. kont
rolun kapitalistlerin şaşkınlık verici karlarını orta
ya çıkaracagı ve onların çıkar larını bozacagı gerçe
gıydi. 

Bu remel sorunu {aslında Rusya'yı savaş ve açlıktan 
kurtarmak isteyen gerçekten devrimci bütün hükü
metlerin bu program sorununu) daha iyi anlatabil
mek için temel kontrol tedbirlerini sıralayacak ve 
hepsini teker teker inceleyecegiz. 

Görecegtz kJ demokratik devrimciHgı, yalnız al
datıcı kararname ve emirlerde kalmayan bir hükü
metin Rusya'da, kuruluşunun ilk haftasından itiba
ren kontrolden hileyle kaçmaya çalışan kapitalist-
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lere karşı temel kontrol tedbirlerini alması bunları 
ciddiyetle uygulaması, toplumu kapitalistleri denet
lerneye davet etmesi ve kapitaliStlerin kontrol karar
larına harfi harfine uymasına dikkat etmesi gerekli 
ve yeterliydi. 

Bu temel tedbirler şunlardır: 
ı. Bütün bankaların, işlemleri devlet tarafından 

kontrol edilecek tek bir banka halinde birleşmesi 
veya bankaların ulusallaştmlması. 

2. Kapitalist sendikaların. yani en önemli tekelci 
kapitalist grupların {şeker, petrol, kömür, maden v.s. 
sendikalarının) u 1 usallaştırılması, 

3. Ticari gızııligin kaldınlması, 
4. Zorla kartelleştinne; yani bütün sanayici. tüccar 

ve genel olarak patronların kartel veya sendika 
şeklinde bir araya gelme zorunlulugu, 

5. Toplumun tüketel ortaklıklar şeklinde örgütlen
mesını zorunlu kılmak veya teşvik etmek ve bunları 
kontrol altında tutmak. 

Şimdi de bu tedbirlerin her birinin demokratik ve 
devrimci bir anlayışla uygulanmasının alabilecegi 
önemi görelim. 
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BANKALARIN ULUSALLAŞTIRILMASI 

Bankaların modern ekonomik hayatın öneml i 
merkezleri ve bütün kapitalist sistemin sinir merkez
leri oldugu biliniyor. "Ekonomik hayatın düzenlen
mes i"nden sözederken bankaların ulusallaştırılma
sına deginmemek, ya bir cahillik örnegi vermek ya da 
şatafatlı söz ve tutulmayacagı önceden kararlaştırı
lan cafcaflı vaadlerle halkı aldatmaktır. 

Banka işlemlerini düzenlemeden, kontrol altına 
almadan bugday dagıtımının veya genelikle mal üre
timi ve dagıtımını kontrol etmenin, düzenlemenin 
bir anlamı yoktur. Bu, kuşkulu bir kaç kuruşun peşi
ne düşerken milyonlarca rubleyi görmezlikten gel
mektır. Modem bankalar {bugday ve öteki ürünler) 
ticareti ve sanayi ile o denli yakından, aynlmamaca
sına birleşmişlerdir ki, bankalar "el koyma"dan 
"demokratik ve devrimci" sayılabilecek ciddi bir şey 
yapma olasılıgı yoktur. 

Devletin bankalara "el koyması" güç ve karmaşık 
bir iş midir? Aslında bu tür sözlerle genellikle dar ka
falı burjuvalar korkutulmaya çalışılıyor . Elbette 
bunu yapanlar çıkarlarını bu yönde gören kapitalist
ler ve onların savunuculandır. 

Gerçekte "varlıklıların" tek kuruşuna dokunma
yan ulusallaştırma • .  teknik ve kültürel yönden hiçbir 
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güçlük göstermiyor. O yalnızca bir avuç zenginin 

Iğrenç aç gözlülügü yüzünden engelleniyor. Eger ban
kaların ulusallaştıolması sık sık Cr".t.:el mallara el ko
nulmasıyla karıştırılıyorsa bunun suçu bu karışıklığı 
yayan ve çıkarı halkı yanıltmakta olan burjuva 
basınındadır. 

Bankalarm kullandıgı birikmiş sermayenin mül
kiyeti. basılı veya el yazması senet. -tahvil. poliçe, 
makbuz gibi belgelerle kanıtlanmıştır. Bunların 
hiçbiri, bankaların ulusallaştınlmasıyla yani tek bir 
banka halinde birleştirilmesiyle ortadan kalkmaz ve 
degiştirilmez. Biriktirme sandıgında 15 ruh lesi olan 
bir kişi bankaların ulusallaştırılmasından sonra 
parasının sahibi olarak kalacak. 15 milyon ruhlesi 
olan da aynı şekilde parasını senet. tahvil. paliçe 
şeklinde koruyacaktır. 

Bankaların ulusallaştırılmasının önemi nedir 
öyleyse? 

Bankaların ve onların işlemlerinin gerçek kontro
lu ticari gizlilik ortadan kaldırılsa bile mümkün 
degildir; çünkü bilanço yapmak, hayali şirket ve 
şubeler kurmak, kiralık kişileri kullanmakta yararlı 
olan son derece karmaşık, ince işlemleri izlemek 
mümkün degildir. Sadece bütün bankaların mülkiyet 
ilişkilerinde en ufak bir degişiklik meydana getirme
den, -tekrar edelim- hiç kimsenin tek bir kuruşuna 
dokunmadan. tek bir banka halinde birleştirilmesi, 
yukanda sözü edilen tedbirh'rin uygulanması şartıyla 
da gerçek bir kontrolu miiıııkün kılacaktır. Sadece 
bankaların ulusallaştırılm;ısı devlete milyon ve mil
yarların ne zaman. nerede, nasıl ve ne yönde kul
lanıldığını bilme olasılıj! ını verecektir. Sadece ban
kalar -kapitalist trafigm bu merkezi. ana ekseni ve 
temel mekanizması- üze rınde gerçekleştirilecek 
kontrol. bütün ekonomık hayat. üretim ve temel 
ürünlerin dagıtımı konusunda sözde kalmayan, ger-

21 



çek bir kontrol sağ:Ianmasına izin verecektir; bu 
kontrol "ekonomik hayatın düzenlenmesi"ne imkan 
saglayacaktır. Bu yapılmadığ:ı takdirde tedblr karar
lan, halkı aldatmaya yönelik resmi bir sözden öteye 
gitmeyecektir. Sadece banka işlemlerinin kontrolu, 
tek bir banka tarafından yapılmak şartıyla, daha 
sonra kolayhkla uygulanabilecek tedbirler sayesinde 
de bugün büyük ölçüde hayal olan kazanç vergisi 
alımını. mal ve gelir durumunu saklama olasıhgı 
bırakmadan gerçekleştirmeye izin verecektir. 

Bütün bunları yapabilmek için bankaların kayıt
sız şartsız- ulusallaştırılmasını kararlaştırmak yete
cektir; Zira, yönetici ve çalışanlar bunu kendileri ger
çekleştireceklerdir. Tek bir karamarneyle ve ''birden
bire" gerçekleştirilebilecek bu tedbir için devletin hiç
bir özel organ ve özel hazırlıga ihtiyacı yoktur. Çünkü 
böyle bir tedbirtn ekonomik olasılıgı kendi gelişi
minde poliçe, aksiyon, tahvil aşamasına varan kapi
talizm tarafından yaratılmıştır. Saymanlıgın birleş
tirilmesinden başka yapacak şey kalmamıştır. E ger 
demokratik devrimci devlet bütün bankaların tek bir 
banka halinde birleşmesi için yönetici ve memur
Iann her şehirdeki meclislerint her bölge ve ülkedeki 
kongrelerini derhal -telgrafla- toplantıya çagırsa. 
bu reform bir kaç hafta içinde tamamlanabilecektir. 
Yönetici ve yüksek dereceli memurların direnecegi, 
devleti yanıilmaya ve işleri sürüncemede bırakmaya 
çalışacaklan açıktır. Çünkü bu baylar kazançlı yem
likleri, son derece karlı namussuzca işler çevirme 
olanagını y itireceklerdir. Bütün her şey burada top
lanmakladır. Eger devlet gücü sadece kagıt üstünde 
devrimci olmasa (yani etkisizlik ve alışılmışın dışı
na çıkmaktan korkmasa). yalnız sözle demokratik 
olmasa (yani bir avuç zengin azınlıgın degil. halkın 
çogunıugunun çıkarına davransa) bankaların çatış
masız. sarsıntısız ulusallaştıolması için en ufak sav-
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saklama çabasına giren, belgeler ve hesapları gtdc·
meye çalışab11ecek yönetici idareci ve büyük hisse sa
hlpleTine ceza olarak mailarına elkoyma ve hapsedil
melerine Ilişkin kararnameler çıkarsa, yine örnegın 
fakir memurları örgütlemek. aralarından yolsuzluk 
ve savsaklama çabasına giren zengın yönetıcileri or
taya çıkaranlan ödüllendirmeyl kabul etse. bu iş ko
laylıkla halledllecektir. Bankaların ulusallaştırıl
masının bütün halk için, yalnız (bankayla çok seyrek 
olarak işleri olan) Işçiler Için degil köylü ve küçük sa
nayici kitlesi için yararı pek büyük olacaktir. Bundan 
çok büyük bir çalışma tasarrufu saglanacak ve devle
tın eski banka memur sayısını korudugu var sayılsa 
bile bu, bankalarm kullanımının evrenselleşmesıne 
(genelleşmesine) ve şubeleTin artmasına dogru önemli 
bir adım olacak; toplum bankaların hizmetinden 
daha fazla yararlanabilecektir. Küçük patran v_e köy
lüler için kredi almak daha kolay hale gelecektir. 
Devlete gelince. o • Ilk olarak önce büliin mali Işlemle
ri tüm açıklıgıyla tanıma. onları kontrol elme. sonra 
ekonomik hayatı düzenleme nlhayd kapitalıst bayla
ra "hizmetleri için" aklllara du rgıınh ı k ven•n "komis
yon" ödeme zorunda kalmadan devlde Jıi'ıyi'ık lşlı;-ınle
ri için gerekli milyonlar ve milyarl a n  hıılnıa olasılı
gım elde edecektir. Bu yüzden -sadı-c·ı· hıı yüzden
bütün kapitalistler, buıjuva profesörlı·r. hiH ii n burju
vazi ve onların uşakları Plekhaııov'l;ır. l'olıcssov ve 
ortakları. agızları köpü k d o lu, lı a ıı k; ıla n ıı 11111 sa 1-
laştırılmasına karşı savaşa çıkıııaya, ıılııs;ıl "savım
ma" açısından, yani askeri yöııdt·ıı hlh· sınırsız ko
laylıkları olan ve ülkenin "askc·rt giki'ı ııii" büyük 
ölçüde artırma niteliginde olan bu soıı clt·n·t'(� kolay ve 
acele tedbire karşı binlerce balı :ı ııc· ııydurmaya 
hazırlar. 

Ama burada bize belki şu itıraz yapılacaktır. Nasıl 
oluyorda Almanya ve Birleşik Amerika gibi 11eri ül-
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keler bankaları ulusallaştırmayı düşünmeden "eko
nomik hayatlarını" imrenilecek biçimde düzenliyor
lar? 

Çünkü biri monarşi öteki cumhuriyet olan bu dev
letlerin ikisi de yalnız kapitalist degil. aynı zamanda 
emperyalisttirler. Böyle olunca kendilerine gerekli 
degişmeleri gerici bürokratik yolla gerçekleştiriyor
lar. Oysa biz burada demokratik devrimci yoldan sö-;.; 
ediyoruz. 

Bu ''küçük fark"ın büyük önemi vardır. Çok zaman 
bunu düşünme "alışkanlıgı" yoktur. "Devrimci de
mokrasi" sözü çogumm;da (özellikle sosyalist devrim
ci ve menşeviklerde) tanrıya ınanacak kadar bilgisiz 
olmayan klşilerce kullanılan "AIIaha şükür" gibi 
veya " "saygıdeger yurtlaş" gibi bazen Dien18ı veya 
Edinstvd91 gazetelerini hazırlay anlara hitap ederken 
kullanılan deyim gibi alışılmış söz haline geldi. Oysa 
herkes veya hemen hemen herkes, bu gazetelerin ka
pitalistler tarafından kendi çıkarlan için kuroldugu 
ve beslendiginden şüphe lenmekte dolayısıyla sahte 
sosyalistlerin bu gazetelerle işbirligi yapması pek az 
"saygıdeger" olmaktadır. 

Eger "devrimci demokrasi" deyiminin gösterişli 
basma kahp bir söz veya evr ensel bir sö-.t.: gibi kullan
mak yerine anlamı üzerinde biraz düşünülse. demok
rat olmanın az:ınlıgın de,ı1il. halkın çogunlugunun 
çıkarlan ile bir olmak; devrimci olmanın, zararlı ve 

(8) "Di en (G ün). 19 12'dcn itibaren Pclersburg'da yayınlanan libe
ral burjuva egillmll günlük gazete. Tasfiyeci menşevikler bu 
gru-.ete lle işbirliği ediyorlardı. 191 7 ş u bu tından sonra gazete 
tamamen onbrın cl!ne gcçlL 26 ekim (tl ka!;ım) 1917 de Pel· 
rograd Sovyet"! Devriınci Askeri Komitesi tarafından yasak
landı. 

(9) "Edlnstvo" (Birlik) Pt.:trograd"da 1917 martından kasımı na ka
dar, sonra 19 17 arahgında ve 1918 ocagında brı7ka bir rı d la -
Nache Edinstvo 'Birliglnıiz).- yayın lanan günıük gazete. G. 
Plckhanov yazı işk:ri ıııüdO.rlcrindcndi. Bu guzete sonuna ka
dar savaş yanlısı n�ırı sa.j:lcı menşeviklcri etrafında tçıpluyor, 
geçici burjuva hükümetini şartsız destckliyordu; Bolşevik Par
thinc şiddetle k;ırşı \"Ikıyordu. 
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zamanı geçmiş her şeyi acımadan. en inançlı biçimde 
yok etmek anlamına geldigi görülür. 

A merika ve Almanya'da ne hükümetlerin ne de 
yönetici sınıfların, bilindiği kadarıyla, "devrimci de
mokrasi" de gözleri vardır. ama bizim sosyalist dev
rimci ve menşeviklerimlz bunu istemekte (ve alçak
laş t ırmaktadırları dir] er. 

Almanya'da ulusal öneml olan· sadece dört özel 
banka vardır; Birleşik Ameri ka'da ise iki. Bu banka
ların başındaki mali krallar açısından. gürültüsüzce, 
gizlice. devlet görevlilerini baştan çıkarara k (bu 
Birleşik Amerika ve Almanya için genel bir kuraldır), 
bankaların özel niteliğini işlemlerin gızlillglni koru
mak ıçın devam ettirerek. devletten milyonlarca do
lar "aşırı kar" elde etmek ve hileli mali işlemlerin 
başansını sağlamak için devrimci olmayan gerici, de
mokratik olmayan bürokratik tutuma uymak daha 
kolay, rahat ve kartıdır. 

Amerika. Almanya gibi. "ekonomik hayatı", işçiler 
(ve bir kısım köylüler). için askeri zindan, bankacı ve 
kap itallstler için cennet yaratacak biçimde düzenli
yor. Onların düzenlemesi işçiler için açlıga kadar 
"kemerleri sıkmak"tan, kapitalistlere (gizlice, gerıcı 
bürokratik biçimde) savaş öncesinden daha yüksek 
karlar sağlamaktan ibarettir. 

Bu yol aynı şekilde emperyalist cumhuriyetçi Rus
ya için de mümkür:dür. Yalnız Militrkov ve Chinga
revlerin degil. gerici bürokratik yollarla bankaların 
"dokunulmazlığını" ve akıl almaz kar haklarını dog
ru bulan Kerenski ile ortak Terechtchenko. Nekras
sov, Bernatski, Prokopovıtch ve hempalannın yap
tıkları budur. Gerçegi söyleme yürekliliğin i göstere
lim : C umhuriyetçi Rusya'da ekonomik hayat gerici 
bürokratik yollarla düzenlenmek isteniyor ama bu 
bir numaralı Komilov'untıoı dagıtmayı başaramadığı, 

( 10) Söz konusu olan burjuvazi ve toprak sahipleri tarafından 19 17 
ağustosunda düzenlenen karşı devrimci korııplodur. Ordu bn>;;-
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tki numaralı Korntlov'un aynı şeyi deneyecegt 
"Sovyetlerin" varlıgı yüzünden gerçe kleştirtlemıyor. 

Gerçek budur. Acı ama basit olan bu gerçek, halkı 
aydınlatmak için "büyük" "devrimci" demokrasi ya
lanlanndan daha yararlıdır. 

• 

Bankaların ulusallaştınlması. sigortaların da aynı 
zamanda ulusallaştırılmasını. yani bütün sigorta 
şirketlerinin tek bir şirket halinde birleştirilmesi, 
çalışmalarının merkezileştirilmesi bankaların dev
let tarafından kontrolunu son derece kolaylaştıra
caktır. Eger demokratik devrtıncı devlet, yönetici ve 
büyük hisse sahiplerine bu yolda en ufak gecikme ol
madan ilerlenmestnt emretse, bu kere de sigorta şir
ketleri memurlarının kongrest kendi sorumluluklan 
aıtında bu birleşmeyi derhal, kolaylıkla gerçekleşti
receklerdir. Kapitalistler, sıgorta işlerine milyonlar 
yatırmışlardır. Bu şirketlerde bütün işler memurlar 
tarafından yapılır. Şirketlerin birleştirilmesi sigorta 
primlerinin azalması. sigortalılara çok kolaylık ve 
rahatlık sagtanması sonucunu doguracak ve bu aynı 

· güç ve kaynakların kullanımıyla sıgortalı sayısının 
arttınlmasını getirecektir. Ülke nin "savunma yete
negt"ni de arttıracak. halkın eıueginden tasarrufu 
saglayacak ve "ekonomik hayatın düzenlenmestnde" 
sözde degıı, gerçekte ciddi imkanlar yaratacak olan 
bu degtşime, bir avuç karlı yemlikleri elinde tutan
ların etkisizligı, alışkanlıgı, aç gözlülügünden başka 
hiç ama hiçbir şey karşı çıkmayacaktır. 

komutanın çar yanlısı general Kornilov tarafından yönetildi. 
Komplocular Petrograd'ı ele geçirmeyi. Bolşevik Partisiyle 
Sovyetleri ortadan kalı:lınnayı, ülkede askeri dikt."'ltörlük kur
mayı ve monarşiyi geri getirmeyi amaçlamışlardı. Komilov' 
un entrikası Bolşevik Partisince yönetilen işçiler ve köylüler 
tarafından bozuldu. Kitlelerin baskısıyla geçici hüküme t Kor
nilov ve suç ortaklanna yı kıcılıktan t u tuklama kararı ver
mek zorunda kaldı. 



PATRON SENDiKALARININ 
ULUSALLAŞTIRILMASI 

Kapitalizmi eski ekonomik sistemlerden, kapita
lizm öncesi sistemlerden ayıran şey, onun ekonomi
nin degişik kolları arasında bir baglantı ve karşılıklı 
bagımlılık kurmasıdır. Hemen söyleyelim ki bu 
özel lik olmadan sosyalizm yönünden hiçbir tedbir' 
teknik olarak gerçekleştirilemez. Oysa modern kapi
talizm bankaların üretim üzerindeki egemenligi sa
yesinde ulusal ekonominin degişik kollan arasında
ki karşılıklı bagımlılıgı en yüksek düzeye çıkardı. 
Bankalar ve ticaretle sanayiin temel dallan kaynaş
mışlardır. Bu, bir yandan ticaret ve sanayi seridika
ları (şeker. kömür, demir. petrol. v.s.) üzerine devlet 
tekelinin yerleştirilmesini amaçlayan tedbirleri al
madan, bu sendikaları ulusallaştırmadan. yalnızca 
bankaları ulusallaştırmanın yeterli olmayacagı an
lamına gelir. Bu. öte yandan ekonomik hayatın dü
zenlenmesi gerçekten isteniyorsa. bunun brmkalarla 
patr:on sendikalannın aynı anda ulusallaştınlma
sını içerdigi anlamını da taşır. 

Şeker sendikasını örnek olarak alalım. Çarlık 
yönetimi sırasında kurulan bu sendika daha o za
man, çok iyi donanmış fabrika ve işletmelerden ku-
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rulu bir kapitalist gruptu .  Ve bu grupta elbette aşırı 
gerici ve bürokratik anlayış hakimdi; kapitalistlere. 
utanç verici karlar saglıyor, işçi ve memurlannı bü
tün haklardan yoksun, aşag:ılanan. kafaları körleşti
rilen gerçek esir haline dü şürüyordu .  Devlet, daha o 
zamanlar üretimi büyük sanayici ve zenginler yara
nna kontrol ed iyor ve düzenliyordu .  

Burada yapılacak şey sadece gerici b ü rokratik 
düzenlemenin, memur, mühendis yönetici ve ortak
ların kongresini toplantıya çag:ıran, tek düzenli say
manlık ve işçi sendikalarının kont rolunu yerleştiren 
basit kararnamelerle demokratik d evrimci düzenle
me haline getirilmesidir. Bu son derece kolaydır, ama 
h ala gerçekleşt irilmemişt ir. Demokra tık cumhuriyet 
yönetiminde şeker sanayi gerici b ü rokratik düzenle
meye bag:Iı kalmaya devam ediyor; her şey geçmişteki 
gibi: Halkın emeg:inin ziyanı. alışkanlıklar, du rgun
luk, Bobrinski ve Ç ernenko'ların zenginleşmesL . . 
Eg:er sosyalist devrimciler ve menşevikler halkın vic
danını. ekonomik hayatın düzenlenmesinde hüküme
Un "mutlak etkisizlig:i"ni kaçınılmaz hale getiren şe
ker kralları ile "koalisyon" planlan ile karartırlarsa 
bürokrasının deg:il demokrasinin ,  "şeker kralları''nın 
deg:il işçi ve memurlarının girişimine çagrıda bulun
mak gerekecektir: bu b irden, bir kaç gü n içinde 
yapılabilir ve yapılması gereken iştir.1"J 

Petrol sanayını ala lım . Bu sanayi kapi talizmin 
önceki gelişmeleriyle büyük ölçüde "toplumsallaştı
nlmıştı". Bir çift petrol kralı teknik ve sosyal düzeyde 
ülke ölç ü sü nde düzenlenmiş, yüzlerce ve binlerce 
müh endis ve memurca yönetilen bir "işten" yalnız 
başlarina yüzlerce milyon kazanıyorlar. Petrol sa
nayinin u lu sallaşt ırılması hemen mümkündür ve 
(*) Bu satırlar gaz�· ıekrden Kcrenski hükümetinin şeker tckelini 

ku rdugunu öğrendiğim zamıın yazılmış bulunuyordu.  Bu karar 
dogai olarak, gerici bürokratik yollarla. işçi ve memur ko ngre
leri olmaksızın. Sl'Ssizce, kapitallst lere dokunmadan alın
m ı ş t ı .  
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devrımcı demokra tik bir devlet için zorunlulukl u r; 
hele bu devlet çok agır bir kri7. geçiriyor ve yakaca k 
ü retimi n in arttınlması gerekiyors a .  B ü rokra tik 
kontrolun bu konuda h içbir şey vermeyecegi ve hiçbir 
şeyi degiştirmeyecegi açıktır. Çü nkü "petrol kralları" 
çann bakanlannca nasıl haklı bulu nmu şlarsa Te
rechtchenko. Kerenski, Avksentiev ve Skobelev ya
nında da butj uva basınının savsaklamalan. özel ha
haneleri, vaadlerı. dogrudan veya dolaylı baştan çı
kannalanyla (buna Kerenski ve Avksentıev'lerin pek 
güvendigi "kamu oyu" deniliyor) . yöneticilerin bozul
masıyla (Bunlara. Kerenski ve Avksent iev'ler ilişme
miş eski devlet aygıtındaki görevlerinde tutmuşlar
dır.) yine haklı çıkacaklardır. 

Ciddi bir şey yapmak için gerçekten devrimci 
biçimde bürokrasiden demokrasiye geçmek. yani pet
rol krallarına ve hisse sahiplerine savaş açmak, mal
Ianna el koymak; petrol sanayinin u l u sallaştırıtma
sına çıkardıklan güçlük, gelir ve hesaplan gi7.1emek, 

iiretimi engellemek, ii retimi artırmayı amaçlayan 
tedbirleri almayı reddetmekten dolayı hapsedilmele
rini kararlaştırmak gerekir. İşçi ve memurların 
girişkenHgine çağrıda b ulunmak, onları konferans 
veya kongreye çagınnak, onlara geniş bir kontrol 
örgütlernek ve ü retimi arttırmak kaydıyla ka rdan 
belli bir pay vermek gerekir. Eger bu tü r devrimci de
mokratik tedbirler 1 9 1 7 nisanından beri h emen 
alınsaydı . dünyanın en zengin sıvı yakıt kaynak
larına sahip ülkelerinden biri olan Rusya. yaz boyun
ca su yolu nakliyatıyla topluma gerekli nlcel ikt e 
yakıt ı verebilme olanagını saglayabilird l .  

N e  butjuva hükumeti. n e  sosyalist devrimci, men
şevik ve kadet koalisyonu b ir şey y<ıptı l<ı r: küçiik 
bürokratik degişiın oyunları ile yetind iler. Tek bir de
mokratik ve devrimci tedbir almaya cesaret edeme
dıler. Her şey çarlık devrindeki gibi sü rüyor. Aynı pet-



rol kralları. aynı durgunl u k  ışçi ve memurların 
sömürücülere karşı aynı nefreti. bu yüzden aynı çürü
me. halkın emegının aynı ziyanı. Cumhuriyetçi ba
kanlıklardaki kag:ıt başlıklanndan başka hiçbir şey 
degışmedl. 

Teknik ve kültürel açıdan ulusallaştırmaya daha 
az "hazır" olmayan maden kömürü sanayindeki kö
mür krallan ötekilerden hiç de aşagı kalmayan bir 
utanmazlıkla halk soyguncuları olarak hüküm sürü
yorlar: burada dogrulug:u kesin bir dizi apaçık baltala
ma hareketi. apaçık yıkrna ve üretimin sanayiciler 
tarafından durdurulmasıyla karşı karşıyayız. Menşe
vik bakanlık organı Rabotchaia Gazeta,1 1 1 ı dışında 
{herkes) bu olaylan kabul ediyor ama işçilerle kömür 
sendikaları korsanlarının eşit sayıda temsil edildig:i 
eskimiş gerici bürokratik konferanslardan başka 
hiçbir şey yapılmıyor! Ülkeyi yıkıma götüren. üretimi 
durduran kömür sanayicilerine karşı hiçbir devrimci 
demokratik tedbir, hiçbir gerçek kontrol, aşagıdan ge
len, memurlar sendikasınca.  işçilerce gerçekleştiri
lecek kontrol girişimi yok. Bu nasıl olur? Hepimiz. 
kadetlerle degilse bile en azından sanayici ve ticari 
çevrelerle "koalisyon" yanlısı degil miyiz? Oysa. koa
lisyon içinde olmak demek iktidarı kapitalistlere 
bırakmak. onları cezasız koymak. tekere çubuk sak
malarına göz yummak, her şeyi işçilerin üstüne at
mak, ekonomik yıkımı arttırmak böylece. Korni
tav'un yeni bir güç denemesini hazırlamaktır! 

(l I) "Rabotchala Gazeta" (Işçi Gazclt:sl) ,  AOnlük menşevik gazete 
19 1 7 yllı martından kas ı nu na kadar Pdrograd'da yayın \andı. 



TİCARİ GİZLİLİGİN KALDIRILMASI 

Ticari gizlil igi ortadan kaldırmadan üretimin 
kontrolu ve dagıtımı, ya kadetlerin sosyalist devrim
ci ve menşevikleri kandırmaya: sosyalist devrimci ve 
menşevikler de işçi sınıfını aldatmaya yarayan boş 
bir sözdür ya da sadece gerici bürokratik tedbir ve yol
Iann uydurma bir kıhfıdır. Bu gerçegin uyanlmamış 
her kişi için bütün açıklıgına. Pravda'nın°2ı ısrarla 
ticari gizliligin kaldırılmasını istemesine ragmen (bu 

( 12) ''Pravda", yasaya uygun, günlük bolşevik gazete. ilk sayısı 22 
nisan {5 mayıs) 19 12 de Pctrograd'da yayınlandı. 
Pravda işçilerce toplanan paralar sayesinde yayınlanan bir 
kitle işçi gazetesiydi. Ortalama kırk bin nüsha basılıyord u ,  bU 
rakam bazı sayılar için altmış bine kadar çıkıyordu. bu işçi 
gazetesinin örgütlenmesi, büyük bir tarihin gerçekleştirilme
sinde katkı olarak Petrogr-ad işçilerinin olumfu işler bölümü
ne Lenin tarafından yazıldı. 
I.cnln Pıavda'nm ideolojik yönetimini üstlenmişti,. yazılannı 
.hemen her gün yolluyor, yazı kuruluna talinmt veriyordu. 
Gazeteyi kavgacı ve devrimci anlayışta tutmaya özenle çalıştı. 
Pravda aralıksız olarak polisin kıyıcılı!lı lle karşı karşıya idi. 
ÇMlık hükümetince sekiz ke..: yasaklandı: ama her seferinde 
başka bi r adla yeniden yayınlandı. 
8 {2 1) tenunuz 1914 de binnci dünya savaşı öncesi )"<tsaklandı. 
Pravda'nın yayımı ancak şubat devrl nıindl:n sonra yeniden 
başladı. 5 { 18) mart 19 1 7den sonra R.S.D. (rJ) I.Vnin merkez or· 
ganı olarak yayınlandı. 1 9 1 7  yılınııı k ııınıuzu ndan ekimine 
kadar geçici hükümetin takibi karşısında bir çok kere ud 
deg.ıştirai: Llstok Pravdy (Gerçeğ:in Gaze te..;!) .  J>rolctari{Emek
çi), Rabotchi (Işçi), Habotehi Pout (!şçi Yolu) .  27 Ekim (9 kasım) 
dan itibaren gazele eski adım aldı. 
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istek Pravda'nm, sermayenin uşagı Kerenski h ükü � 
meti tarafından yasaklanmasının temel nedenlerin
den biri oldu ) ,  ne cumhuriyetçi h ükümet. ne de "dev
rimci demokrasinin ye tkili organları" gerçek kontro
lun bu ilk şartını akıllarına getirmediler b ile. 

Bütün kontrolun anahtarı buradadır. Halkı soyan, 
üretimi baltalayan sermayenin en hassas n oktası bu
radadı r. Sosyalist devrimciler ve menşevikler sorunu 
ortaya koymaktan bu yüzden korkuyorlar. 

Kapitalistlerin bu konuda küçük buıj uvalarca d a  
dü şünülmeden tekrarlanan görüşleri şöyledir: G enel 
olarak kapit alist ekonomi ticari gtzliligin kaldırıl
masını kesinlikle kabul etmez çünkü üretim araçlan
nın özel mü lkiyeti ve degişik iş ku rumlarının piya
saya bagımlılıkları, t icaret defterleri ve ticari işlem
lerin -banka işlemleri de dogal olarak buna dahil
dir- gizliliginin "çok kutsal dokunulmazl ıfıını" ge
rekli kılıyor. 

Bu ve benzeri görüşleri şu veya bu biçimde tekrar
layanlar gözlerini günlük ekonomik hayatın iki ana, 
temel ve herkesçe bilin e n  olayına kapayarak hem 
kendilerini hem de h alkı kandınyorlar. Birinci olay: 
Büyük kapitalizm, bankaların kapit al ist sendika
ların ve .büyük fabrikaları n  özel yönetim biçimi. 
İkinci olay: Savaş. 

Ticari gizliligin gölgesinde kalma nedenlerini or
tadan kaldıran aslında her yerde tekelci kapitalizm 
haline dönüşen günümüzün büyük tapitalizmidir: o bu 
gizliligi iki yüzlülük ve büyük sermayenin duyul
mamış karlar ını ve mali dolandırıcılık1arını sakla
ma aracı h aline getirmektedir. B üyü k kapitalist 
işl etme kendi teknik özelligi nedeniyle toplumsal 
laştırılmış. yani binlerce kişi için çalışmakta ve 
işlemlerine dogru dan veya dolayl ı olarak yüzlerce, 
binlerce aileyi ortak etqıektedi r. Bu genellikle h içbi r  
tıcaret d efteri tutmayan, dolayısıyla ticari gizliligin 
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kaldırılmasıyla ilgisi olmayan küçük sanatkar ve 

orta köylü işletmelerinden farklıdır. 
Bununla birlikte, büyük bir işletmede işlemler 

yüzlerce hatta daha fazla kişice bilinir. Ticari gizli· 
ligı koruyan kanunu burada üretim ihtiyaçlanna ve· 
ya degış tokuşa degil en kaba biçimdeki spek\,ilasyon 
ve kar çabalarına ; anonim şirketlerde özellikle yay· 
gm ve halkı yanıltmak için bilanço ve özetlerle us· 
talıkla gizlenen dolandıncıhga yaramaktadır. Eger 
ticari gizlilik küçük üretimde. yani üretimin toplum
sallaşmadıgı ama parçalandıgı, serpiştirildtgı küçük 
köylü ve sanatkar arasında kaçınılmazsa. bu gtzliligi 
büyük kapitalist işletmede korumak, bir avuç. evet 
bir avuç insanın kar ve ayrıcalığını tüm halkın yara
nna karşı korumaktır. Bu. anonim şirket bilariçola· 
rının yayınianmasını öngören kanunca zaten kabul 
edilmiştir. ama -bütün ileri ülkelerde oldugu gibi ,  
Rusya'da da uygulanan- bu kontrol gerici bürokratik 
bir kontroldü r; halkın gözünü kapatmakta , anonim 
şirketlerin iŞlemleri konusunda tüm gerçegi ögrenme· 
ye izin vermemektedir. 

Devrimci demokrat gibi davranmak için ticari gtz. 
liligi ortadan kaldıran, büyük şirketlerden ve zengın
lerden eksiksiz rapor isteyen. demokratik olarak -
geçerli görüşleri anlatabilmek için oldukça önemli 
sayıya ulaşan her yurttaş grubuna (ömegin 1000 veya 
10.000 seçmen) herhangi bir büyük işletmenin bütün 
belgelerini denetlernek hakkı veren yeni b ir kanunu 
derhal çıkartmak gerekir. Bu tedbtr basit bir karar
name ile tamamen ve kolaylıkla gerçekleştirilebi1ir; 
o yalnız başına halk girişkenligini, memu r ve işçi ku 
ruluşları ile bütün siyasal partilerin ko ntrolunu 
teşvik edecek. kontrolu etkili ve demokra tik hale ge
tirecektir. 

Buna savaşı ekleyiniz. Sanayi ve tic ari kuru
luşların çok büyük çogunlugu halen "serbet piyasa" 
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• 
için degil , devlet için. savaş için çalışıyorlar. Bunun 
içindir ki Pravda'da bize sosyalizmin kurulamaya
cagı karşılıgını verenlerin yalan söyledigini. üç kat 
yalan söyledigini yazmıştım. Çünkü söz konusu olan, 
şimdi, hemen. bugünden yanna sosyalizmi kurmak 
degll, devlet hazinesinin soyulmasını ortaya koy
makt adır. 1"l 

"Savaş Için" (yani dogrudan veya dotaylı olarak 
savaş malzemesine baglı) çalışan kapitalist kuruluş.  
kamu hazinesini sistemli olarak yagma ediyor; ticart 
gizliligin kalkmasına karşı duran kadetler, menşe
vik ve sosyalist devrimcilerle birlikte devlet gelirleri
nin yagmasını kolaylaştırmak ve örtbas etmekten 
başka şey yapmıyorlar. 

Savaş Rusya'ya her gün elli milyon rubleye malo
luyor. Bu elli milyonun büyük kısmı ordunun mal
zeme aldıgı kişilere gidiyor. Her gün bu elli milyonun 
en azından beş, belki de on milyonu veya daha fazlası 
kapitalistlere ve onlarla şu veya bu şekilde ortaklıgı 
olan devlet memurlanna "meşru kar" saglıyor. Böyle
ce en önemli firmalar ve savaş malzemesi üzerindeki 
işlemleri için para veren bankalar kamu hazinesini 
yagmalıyor, şaşkınlık verici karlar saglıyorlar çünkü 
"herkes" malzeme üzerinden saglanan bu utanç verici 
karları. bankalarca gizlenen "garanti mektuplannı" , 
hayatın pahalılaşmasından yararlananların isimle
rini biliyor; "toplumda" bunlardan alaylı bir gülüşle 
söz ediliyor; "boşa gitmeyen" olayları örtbas etmek , 
"nazik" sorunları atıatmak ku ralını izleyen burj uva 
basını bile bu konularda şu veya bu belirli noktalar 
özerinde önemli bilgiler veriyor. Bunu herkes b iliyor 
ve susuyor, herkes davranışını belirliyor ve belagatla 
"kontrol" dan ve "düzenleme" den sözeden hükümete 
kendini alıştınyor! . .  

Devrimci demokratlar eger gerçekten devrimci ve 

(•) Bakınız, .Lenin, Eserleri, Paris-Moskova, c. 25 s. 66-68. 
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demokrat iseler derhal ticari gtzliligi kaldıra n ,  
tüccarlan hesaplannı açıklamaya zorlayan, işlerini 
kamu yöneticilerinin izni olmadan bırakmalarını 
yasaklayan, kar gizlerneyi ve halkı aldatmayı ma Ila
ra el koyma ve ölümle cezalandıra:nı·ı. dogrulama ve 
kontrol işlemlerini aşagıdan, demokratik olarak, 
halk eliyle, memur, işçi ve tüketici örgütleriyle düzen
leyen bir kanun çıkanr1ardı. 

Bizim sosyalist devrimciler ve menşevikler kor
kak demokrat sözünü iyi hakediyorlar; çü nkü bütün 
korkak buıj uvaların söyledigini ,  rastlantı olarak. 
tekrar ediyorlar: Eger "çok sert" tedbirler alırursa ka
pitalistlerin "kaçacagını" , "bizim" işleri kapitalistler 
olmadan halledemeyecegimtzi, bizi "destekleyen" İn
giliz, Fransız milyonerlerinin belki de "gücenecekle
rinden" söz ediyorlar. Bolşeviklerin neredeyse in
sanlık tarihinde hiç görülmemiş, hiç denenmemiş , 
"hayali" bir şey önerdikleri sanılacak, oysa gerçekte 
bundan 125 yıl önce. Fransa'da; yaptıklan savaşın 
h aklı ve savunma niteligine inanan gerçekten "dev
rimci demokrat" insanlar. bilinçli halk yıgınlanna 
dayanan insanlar. zenginler üzerinde devrimci bir 
kontrol kurmasını bilmiş ve bütün dünyanın hay
ranlıgını uyandımıışlardı. Ve o günden bu yana geçen 
beş çeyrek yüzyıl boyunca kapitalizmin gelişimi ban
kaları, kartelltri. demiryollannı , v.s. yarattı . Bunlar 
işçiler ve köylüler tarafından sömürücüler, büyük 
toprak sahipleri ve kapitalistler üzerine uygulanacak 
gerçekten demokratik kontrol tedbirlerini yüz kere 
daha kolay hale getirdi. 

Aslında bütün kontrol sorunu kimin kontrolcü ki-

Ölum cezasının sömuruyı'.i sürdünnek ıçın sürııü rücüler ta
rafından işçi kitlesine karşı uygulanmasının bu eczaya karşı 
geçerli tek kanıt oldugunu bolşevik basında bd lrtme olanagıru 
Eıulmuştum. (Bakınız, Lenin, Eserleri, Paris-Moskova, c. 25 s. 
286-298) Herhangi bır devrlmct hükümetin sl\nıürOcülere (yani 
büyük toprak sahipleriyle kapltallstlerc) karşı ölüm ce
zasından vazgeçmesi mümkün degildir. 
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min kontrol edilen oldugunun bilinmesine daya
nıyor; yani hangi sınıf kontrol eder hangi sınıf buna 
katlanır? Ülkemizde, cumhuriyetçi Rusya'da kont
rolcü rolü şimdiye kadar büyük toprak sahiplertyle 
kapitalistlere bırakıldı. Onlar bu rolü sözde devrimci 
bir demokrasinin "yetkili organlarının" katılımıyla 
kullanıyorlar. Bu. kaçınılmaz olarak bütün halkın 
hoşnutsuzluğunu doğuran ve kapltalistlerce yapma
cıkh olarak devam ettiri1en ekonomik düzensizliği 
yaratan aşın kapitalist spekülasyonu oraya çıkardı. 
Geriye dönmeden, eski i1e bağları koparmaktan kork
madan. yeniyi kurmaktan çekinmeden, iŞçi ve köylü
lerce büyük toprak sahipleri ve kapitalistler üzerinde 
uygulanan kontrola kararlı olarak geçmek gerekir. 
Oysa bizim sosyalist devrimciler ve menşevikler bun
dan ateşten korkar gibi korkuyorlar. 



KARTEL BİÇiMİNDE ZORLA KÜMELEŞTİRME 

ZOrla kartelleşttrme, yani sanayilerin zorla, ör
negin kartel biçiminde, kümeleştirilmesi Alman
ya'da uygulanmaktadır. Bu konuda da yeni bir şey ge
tirmiyoruz, ama burada da, sosyalist devrimci ve 
menşevikler yüzünden, pek az saygıya deger partile
rin zaman zaman kadetlerle, Boublikov'larla veya 
Çemenko ve Kerenski ile dansederek "eglendirdık
leri" cumhuriyetçi Rusya'da tam bir durgunluk oldu
gunu görüyoruz. 

Zorla kartelleşUrme devlet için kapitalizmin 
gelişimini hızlandıran bir tür araç görevini görüyor; 
bu araç her zaman ve her yerde sınıf kavgası örgütlen
mesine, kartelierin sayı, çeşitlilik ve öneminin art
masına yolaçıyor. Öte yandan, zorla kartelleştirme, 
ciddi sayılabilecek her kontrolün ve halkın emegini, 
tasarrufa yönelik her politikanın ilk ve gerekli 
şartıdır. 

Alman kanunu, ömegin belli bir bölgenin veya 
tüm ülkenin deri işiyle ugraşan patranıarını kartel 
biçiminde kümeleşmeye zorluyor; devletin bir temsil
cisi de kontrol amacıyla bu kartelin yönettmine katı
lıyor. Bu kanun hiçbir şekilde mülkiyet ilişkilerini 



etkilemiyor, işletme sahibinin tek bir kuruşuna do
kunmuyor ve kontrolun biçim, anlam ve ruhunun 
bürokratik ve gerici mi, yoksa demokratik ve devrim
ci mi olacagı konusunda hiçbir peşin yargıya yolaç
mıyor. 

Ülkemizde de bir haftalık kıymetli zamanı bile 
kaybetmeden buna benzer kanunlan hemen çıkar
mak, bunlann uygulamada alacagı s·omut biçimi, uy
gulama hızını ve gözetme araçlarını sosyal yaşantıya 
bırakmak mümkündür ve bu zorunludur. Böyle bir 
kanunu çıkarmak için devletin özel bir aygıta, araş
tınnaya ve ön çalışmaya ihtiyacı yoktur; onun sadece, 
işlerine bu tür karışılmasına "alışık olmayan", kont
rol yoklogunun yanı sıra eski tür yönetimin sagla
dıgı aşırı karı kaybetmek istemeyen kapitalistlerin 
bazı özel çıkarlarını bozmaya kararlı olması gerekir. 

Devletin böyle bir kanun çıkannak için hiçbir ida
ri aygıta. hiçbir "lstatistige" (Çemov istatıstigi köylü
nün devrimci girişkenligi yerine koymak istiyordu) 
ihtiyacı yoktur, çünkü uygulama sanayicilere. fabri
katörlere, mevcut sosyal güçlere düşecektır. Bu uygu
lama yine mevcut sosyal (yani hükümetten ve bürok
rastden olmayan) güçlerin, ama zorunlu olarak aşagı 
sınıf denilen, yani ezilen, sömürülen, -Tarihin ta
nıklık ettigi gibi- kahramanlıg<ôl yatkınlıgı, feda
ka.rlıgı ve kardeşlik disipliniyle sömürücülere sınır
sız olarak üstün olan sınıfın. kontrolü altında ola
caktır. 

Gerçekten demokratik devrimci bir hükümetimiz 
oldugunu , onun da örnegin en az iki işçi çalıştıran bü
tün fabrikatör ve sanayicilerin, geciktirmeden, üre
um dalına göre, yönetim çevresi ve taşra ortaklıklan 
biçiminde gruplaşmalarını kararlaştırdı.gını var sa
yalım. Bu kanunun titizlikle uygulanmasının sorum
lulugu ilk planda fabrikatör, yönetici, yönetim kurulu 
üyesi ve Qü)1ik hisse sahiplerine düşer. (Çünkü mo-
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dem sanayının gerçek şefleri. efendilert onlardır) . 
Eger kanunun hemen uygulanmasına katılmayı red
dederlerse kaç ak sayılacak ve ceza göreceklerdir. So
rumlu luklan ortaktır ve bütün varlıklarını kapsar, 
biri hepsi, hepsi biri içindir. Sorumluluk daha sonra 
tek bir sendika kurmaları gereken tüm memurlara ve 
kendi sendikalarında toplanmış işçilere düşer. Kar
telleştirmenin amacı, tam. eksiksiz ve ayrıntılı hesap 
sistemini yerleştirmek ve özellikle h am madde alı
mıyla bitmiş mal satımı ve halkın kavnak ve gücü
nün tasarrufu ile ilgili işlemleri düzenlemektir. Eko
nomi biliminin ögrettigi ve bütün sendika , dagınık 
işletmelerin tek bir işveren sendikası halinde küme
leştirilmesiyle tasarruf çok önemli ölçülere ulaşacak
tır. Btr kere daha tekrar edeHm ki karteUeşUrme 
mülkiyet ilişkilerinde hiçbir şeyi degtştirmeyecek ve 
mal sahipleriru.n tek kuruşuna ilişmeyecektir. Bu 
noktayı özellikle :;elirtmek gerekiyor çünkü burj uva 
basını sosyalistlene bolşeviklerin mallarını "kamu 
!aştırma" yanlısı oldugunu söyleyerek durmadan kü 
çük va orta patronları "korkutuyor." Bu iddianın ya 
lan oldugu açıktır çünkü sosyalistler tamamen sos· 
yaltst bir devrtmde bile, küçük çiftçilerin malını ka
mulaştırmayı istemiyorl ar ve bunu yapmayacaklar
dır. Oysa biz burada sadece batı Avrupa'da uygulan
mış, kaçınılmaz ve çok acil tedbirlerden ve pek az 
aklı başında bir demokrasinin bile bizleri tehdit eden 
kesin yıkıma karşı koymak için ülkemizde alması 
gereken tedbirlerden söz ediyoruz. 

Küçük ve çok küçük patronların ortaklık halinde 
kümeleşmesi, işyerlerinin küçük boyutları, ilkel tek
nikleri ve bilgisizlik veya sahiplerinin egitim eksik
ligi yi.ızünden tekni-h ve kültürel açıdan önemli engel
lerle karşılaşacaktır. Ama bu işyerleri zorla kartel
leştirme kanununun uygularima sahası dışında tutu
labilirler; onların katılmaması ve katılmalanndaki 



gecikme önemli bir engel olmayacaktır çünkü , küçük 
Işletmeler çok sayıda olmalarına rağmen tüm üretim
de ulusal ekonomide çok küçük bir rol oynuyorlar; bu 
nunla birlikte şu veya bu şekilde büyük işletmelere 
baglıdırlar. 

Sadece büyük işletmelerin kesin önemi vardır; bu
rada kartelleştirmenin teknik ve kültürel güç ve 
araçlan mevcuttur; eksik olan sadece devrimci ikti
darın girişkenligi,  kararlı, gözüpek, sömürücülere 
karşı acımasız sertlikle, onların maddi güç ve ola 
naklannı harekete geçtrecek cesaretidir. 

Ülkenin teknik ve entelektüel gücü ne kadar zayıf
sa ,  büyük, çok büyük işyerlerinden başlayan küme
leştırmenın mümkün oldugu kadar hızlı ve inançlı bi
çimde gerçekleştirilmesi o ölçüde zorunludur. Çünkü 
bu kümeleştırme, entelektüel gücün korunmasına ve 
akılc ı biçimde kullanılmasına ve dagıtılmasına ola
nak tanıyacaktır. Eger Rus köylüsü 1 905'ten sonra . 
çarl ık yönetimi sırasında , binlerce engele ragmen, 
her türlü ortaklık kurma yolunda ileriye dogru dev bir 
adım atmasını bilseydi ,  büyük ve orta işletmelerin 
kümeleştirilmesi bir kaç ay veya daha kısa zamanda 
gerçekten demokratik ve devrimci bir hükümetin , me
mur ve işçilerin, demokrasinin "aşagı tabakalarının" 

sevgisine. katılımına . çıkarlarına , üstünlügüne daya
nan ve bunların kontrolunu uygulamaya çagtracak 
hükümetin baskısıyla gerçekleşt irilebilirdi . 
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TÖKETİMİN DÜZENLENMESi 

Savaş. bütün savaşçı devletleri ve çok sayıda ta
rafsız ülkeyi tüketimi düzenlemek zorunda bıraktı. 
Ekmek karnesi yeniden ortaya çıktı. günlük yaşantı
nın bir parçası haline geldi ve öteki karnelere yer 
hazırladı. Rusya bu gelişmenin dışında kalmadı. o da 
ekmek karnesi uygulamasına katıldı. 

Bu örnek bize belki de, yıkıma karşı reformlan et
kisiz hale getirmeye çalışan gerici bürokratik yön
temlerle , demokratik devrimci yöntemi ,  yani adını 
hakedebilmek için zamanı geçmiş, köhne düşüncelere 
şiddetle karşı çıkması ve ileriye dogru yürüyüşü hız
landırması zorunlu devrimci yöntemi katşılaştırma
mıza olanak verecektir. 

Bugünün kapitalist devletlerinde tüketimi düzenle
menin klasik ömegi olan ekmek karnesi tek bir göre
vi yerine getiriyor: Mevcut ekmegi herkese paylaştıra
bilmek. .. Tüketimin tavanı bütün ürünler için degil. 
sadece "günlük kullanım" ürünleri için saptanıyor. 
Başka şeyle Ugilenilmiyor. Resmi olarak mevcut ek
mek hesaplanıyor. bu yaşayaniann sayısına bölünü
yor, tüketim ilkesi saptanıyor ve bu ilke kararname 
haline getiriliyor sonra da orada kalmıyor. Miktarı 
az ve fiyatı "halkın" satın alma gücünü aşan lüks mal-
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lara dokunulmuyor. Bu yüzden isttsnasız bütün sava
şan devletlerde. Almanya'da bile , tüketimin düzenle
mesinde en vaktinde davranan. en titiz. en sıkı ülke 
oldugu sanının itirazsız kabul edilen Almanya'da 
bile, zenginlerin tüketim ilkelerini sık sık çignedikle
rt görülüyor. Bunu da "herkes" biliyor ve "herkes'' bun
dan ''alaycı bir gülüşle" söz ediyor; kışla anlayışının 
hakim oldugu aşın sansüre ragmen sık sık sosyalist 
Alman basınında, hatta bazan butjuva basınında bile 
zenginlerin yemek listeleri üzerine haberler, yazılar 
çıkıyor. Bunlar (hastalık bahanesiyle ziyaret ettikle
ri) şu veya bu kaplıca şehrinde istedikleri kadar be
yaz elanek buluyorlar; günlük kullanım maddeleri ye
rine az bulunur, herkesçe aranan seçme tüketim mal
zemesi kullanıyorlar. 

Kapitalizmin, ücretli esirligin, zenginlerin ekono
mik egemenliginin temellerini sarsmaktan korkan 
kapitalist devlet, işçi ve ücrettilerin girişkenhgini 
geliştirmekten ürküyor: onların isteklerini ''körükle
mekten" korkuyor. Böyle bir devletin ekmek karne
sinden başka bir şeye ihtiyacı olamaz. Böyle bir devlet 
ne yaparsa yapsın, kendi gertel hedefini tek bir an bile 
gözden kaybetmez. Böyle bir devlet ancak. kapitaliz
mi saglamlaştırmak, sarsılmasına izin vermemek, 
ekonomik hayatın ve tüketimin düzenlenmesini 
saglayacak kurallar getirmekten kaçınacak, barış za
manının ayrıcalıklı, karnı tok. semirmiş kişilerine 
savaş zamanında daha büyük yükleri zorla kabul et
tirecek zenginler üzertııde kurulacak, bir kontroldan 
sakinarak sadece halkın yaşamını sürdürmek için 
kaçınılmaz tedbirler alacaktır. 

Savaşın ortaya çıkardıgı sorunların gerici bürok
ratik çözümü, ekmek karnesi ve beslenme gibi vaz
geçilmez "günlük kullanım" maddelerinin eşit pay
laşımı ile sınırlıdır. Bu, amacı fakirlerln, emekçile
rin, halk yıgınlarının girtşkenligini uyandırmamak. 
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onlann zenginlerin kontrolunu kabul etmemek. ze n 

ginlerin lüks mallar edinmesine izin veren tüm ola
naklan onlara tanımak gibi gerici bürokratik uygu
lamadan ayrılmadan yapılır. Tekrar edelim, bütün 
ülkelerde, Almanya'da bile -Rusya'da haydi haydi 
bir yıgın acıl tedbirtn alınması gerekiyor: Zengi:ıler 
kaphca şehirlerine gidip resmi yiyecek payım her 
türlü "ek"lerle tamamlarken ve kontrol edilmeye rıza 
göstennezken "aşagı tabaka" açlık çekiyor. 

ÖZgürlük ve eşitlik adına çarlıga karşı devrim ya
pan Rusya 'da; gerçek siyasal kurumlanyla hemen de
mokratik cumhuriyet olan Rusya'da halkı en çok 
şaşırtan , yıgınlann hoşnutsuzlugunu, öfkesini, kız
gınlıgını, tiksinrnesini yaratan -herkesin gördügü
zenginlerin "ekmek karnesi'' ile getirilen düzenlemeyi 
kolaylıkla atlatmasıdır. Bu kolaylık aşırıdır. "El al
tından", çok yüksek fiyatlarla, özellikle hele "iliş
kiler" de varsa (bundan yalnızca zenginlerin vardır) 
her şeyden bolca elde ediliyor. Aç olan halktır. Tüke
timin düzenlenmesi en dar, gertel ve bürokratik bir 
çerçeve içine yerleştirilmiştir. Hükümet bu düzenle
meyi gerçekten demokratik ve devrimci ı eme11ere 
oturtmak için en küçük niyet ve endişe göstermiyor. 

Kuyruklardan "herkes" şikayetçi ·ama . .  Ama zen
ginler kuyruk yapmaya hizmetçilerini gönderiyor , 
hatta bu amaçla hizmetçi bile tu tuyorlari Ne hoş 
"demokratlık"! . . .  

D uyulmamış b ir yıkımın ülkeyi bunaltınası 
karşısında devrimci demokratik politika yaklaşan 
felakete karşı ekmek karnesiyle yetinemez. Bu ted� 
bire , ilk planda tüm toplumun, tüketim dernekleri 
halinde örgütlenmesi: -çünkü bu, tüketimin tüm ola 
rak kontrolunu gerçekleştirmenin tek yoludur- ikin
ci olarak tüketim derneklerinde sekreterlik veya ben
zeri işleri zenginlere gördürrnek için ücretsiz çalışma 
servisleri düzenlernnesi; üçüncü olarak savaşın yükü -



nün eşit dagı1 ımı için tüketim mallarının tümünün 
topluma eşit dagıtımı ; dördüncü olarak da toplumun 
fakir sınıflarının zenginlerin tü ketim ini kontrol 
edebilecegi biçimde kontrolun örgütlenmesi eklen
melidir. 

Bu alanda gerçek demokratlıgın uygu lanması ve 
halkın en çok ihtiyaç duyan sınıflarınca yapılacak 
kontrolun örgütlenmesi konusunda gerçek bir dev
rimci anlayış gösterilmesi. mevcut entelektüel güçle
rin gerilimini ve tüm halkın gerçekten devrimci ener
Jisini harekete geçirecektir: Çünkü bugün. cumhuri
yetçi. demokratik devrimci Rusya ' nın bakanları. 
öteki emp eryalist ülkelerdeki meslekdaşları gibi. 
"halk yararına ortak çalışma", ''bütün güçlerin gerili
mi" üzerine şatafatlı sözler savuruyorlar, ama halk bu 
sözlerin iki yüzlülügünü herkesten iyi görüyor, hisse
diyor ve duyuyor. 

Bundan, uygulamada bir ayak sürüme ve bozul
manın dayanılmaz artışı neticesi çıkıyor. Hü kümet 
bir yandan işçiler için Kornilov ve Hindenburg biçi
minde , genel olarak emperyalist modelde , askeri zin
danlar kuramayacagından -devrimin gelenekleri, 
anılan. kalıntıları , alışkanlıklan ve ku rumları halk 
içinde henüz çok dayanıklıdır- ve öteyandan da, ilik
lerine kadar işlemiş ve onu tepeden tırnaga kadar 
sımsıkı baglayan buı:juvaziye karşı bagımhlık ilişki
si, onunla yaptıgı "koalisyon" ve onun ayrıcalıklan
na dokunma korku su yüzünden, demokratik devrimci 
yola ciddi olarak girmek ıstemiyor ve yıkım kaçınıl
maz hale geliyor. 
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DEMOKRATiK KURULUŞLARIN 
HÜKÜMETÇE BALTALANMASI 

Yıkıma ve açlıga karşı koymanın degişik yol ve 
yöntemlerini ince1 e d1k. Her yerde demokrasi ile 
hükümet ve onu destekleyen sosyalist devrimci ve 
menşevikler arasındaki kesin çelişkiyi gördük. Bu 
çelişkinin ve onun kesin karakterinin ulusal önem
deki çatışmalarla ortaya çıktıgını, yalnız bizim açık
lamamızda degıı. gerçekten var oldugunu tspatlamak 
iç in devrimin ilk altı ayında ortaya çıkan ve benzeri 
olmayan iki "bilanço''yu , iki dersi hatırlatmak yeter. 

Paltchinski'nin "saltanat:' öyküsü bu derslerden 
biridir. Öteki dersse Pechekonov'un "saltanat" ve 
düşüş öyküsü . . .  Özet olarak, felAket ve açhga karşı 
yukanda sözü edilen tedbirler, toplumun demokrasi
nin , yanl toplumun çogunlugunun, öyleyse her şeyden 
önce ezilen sınıflann, işçilerin ve köylülerin, özellik
le fakir köylülerin örgütlenmesini her türlü biçimde 
(baskı dahil) cesaretlendirecek niteliktedir. Toplu
mun çogunlugu savaşın güçlüklerine, yüküne ve du
yulmamış yıkımına karşı kendiliginden bu yola gir
miştir. 

Çarlık yönetimi toplumun özgür ve bagımsız 
biçimde örgütlenmesini bütün araçlarla engelliyordu .  
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Ama monarşinin yıkılmasından sonra demokratik 
kuruluşlar ortaya çıktılar ve Rusya'nın her yanında 
hızla yayıldılar. Yıkıma, kendiliginden ortaya çıkan 
bu demokratik ku ruluşlarla yiyecek ve yakacak 
saglamakla görevli komiteler karşı koydular. 

Yani, devrimin altı ayında bu konuda en dikkati 
çeken şey, kendini cumhuriyetçi ve devrinl.ci sayan ve 
menşeviklerle sosyalist devrimci1erin "devrimci de
mokrasinin yetkili organları" adına destekledigi bir 
hükümetin, demokratik kuruluşlara karşı savaşması 
ve onları yenmiş olmasıdır. 

Paltchinski bu üzüntü verici. genış. tüm Ru sya 
ölçüsündeki ünlü kavgada tanındı. Halkın önünde 
açıkça görünmeden h ükümetin arkasına gtzlenerek iş 
gördü . (Tıpkı karletler gibi. Onlar da "halk için" Tse
reteli'yi öne sürer ama bütün önemli işleri el altından 
kendileri görürlerdil Paltchinski h alk tarafından 
kendiliginden kurulan demokratik kuru luşları engel
ledi. baltaladı: çünkü hiçbir ciddi tedbir, ticaret ve sa
nayinin nüfuzlu yöneticilerinin ölçüsüz ve keyfe baglı 
ka.rlanna zarar vermeden alınamazdı. 

Yani Paltchinski onların savunucusu ve sadık 
uşagıydı. Bu görevinde demokratik kurulu şların bazı 
kararlarını yürürlükten kaldıracak kadar ileriye git
ti! -Bu olay gazetelerde yayınlanmıştır.-

Paltchinski'nin "saltanatı"nın bütün öyküsü -0, 
Tsereteli,  Skobelev ve Çernov'u n  "bakanlıklarına" 
rastlayan dönemde uzun aylar boyunca saltanat sür
dü- ardı arası kesilmeyen. Uksinti verici skandallar, 
halkın iradesinin, demokrasinin kararlannı kapita
listlere yaranmak. onların igrenç aç gözlülüklerini 
doyurmak için baıtalanmasından başka şey degildir. 
G azeteler, tahmin edildigi gibi, Paltchinski'nin "başa
rılarının" ancak pek küçük bir bölümünü yayınlaya
bildiler. Onun. açhga karşı alınan tedbirleri nasıl en
gelledigini ortaya koyacak titiz bir inceleme. ancak 
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gerçekten demokratik proleter bir h ükümetin ikti 
dan ele geçtrdigi, Paltchinski ve benzerlerini hiçbir 

j şey saklamadan halk mahkemesi Onunde yargıladıgı 
zaman yapılabilecektır. 

Bize belki de Paltchinski'nin bir istisna oldugu, 
onun zaten görevden alındıgı cevabı verilecektir. Oysa 
gerçek, Paltchinski'nin bir istisna degil. kural oldu
gudur. Durum onun görevden alınmasıyla düzelme
miştir: başka Paltchinski'ler başka adlar altında 
onun yerini almışlardır; kapitalistlerin "etkısı", on
lara hoş görürunek için yürütülen açlıga karşı kav
gayı baltalama politikası degişınemiştir. Çünkü Ke
renski ve ortakları kapitalizmin çıkarlarını savun
ınayı gizleyen bir paravarradan başka bir şey degildir. 

Bunun en açık örnegt iaşe bakanı Pecheldıonov'un 
istifasıdır. Pechekhonov'un ılımlı popülistlerden 
oldugu biliniyor. Ama o iaşe konusunu özenle, de
mokratik kuruluşlarla ilişkili olarak ve onlara da
yanarak düzenlemek istiyordu. Pechekhonov'un de
neyi ve istifası o denli ilginçtir ki buijuvaziyle her 
türlü uzlaşmaya hazır, sosyalist popüler parti üyesi ve 
üstelik en ılımlılanndan olan bu popülist, istifa et
mek zorunda kalmıştı! Çünkü Kerensk.i hükümeti, 
kapitalistlerin, büyük toprak sahiplerinin ve ku
lak'lann hoşuna gitmek için bugdayın vergili fiyatını 
yükseltmiş U. 

M. Smith, Svobodnaia Jiznl131 gazetesinin 2 eylül 
tarihli birincı sayısında, alınan bu "tedbirt" ve öne
mini şöyle degerlendiriyordu: 

"Hükümetin ... vergıli fiyat artışını karariaştırma
sından bir kaç gün önce Ulusal İaşe Komitesinde şu 
olay geçti: Sagın temsilcisi, özel ticaretın dik kafalı 
savunucusu ve bugday tekeli ile ekonomik hayata dev
let karışımının amansız dü şmanı Rolo:vitc h ,  
(13) Svobodnaia Jlzn (Özgör Hayat). menşevlk günlük gazete, Petro-

grad'da yasaklanan Novaıa Jlzn (yeni Hayat) yerine 1 9 1 7  
eylülünde yayınlandı. 
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hoşnu tlugunu göste.rtr bir gülüşle ve yü ksek sesle, ken
di bilgisine göre. vergili bugday fiyatının kısa bir süre 
sonra arttınlacagım açıkladı." 

··tşçi ve asker temsilcileri Sovyet'inin temsilcisi 
cevabında bu konuda bir şey bilmedigini , devrimin 
sürdügü sürece Rusya'da böyle bir artışın gerçekleşe
meyecegini, hükümetiri de bu tür bir kararı demokra
sinin yetkili organlarının , Ekonomik Konsey ile Ulu 
sal İaşe Komitesi'nin görüşünü almadan veremeye
cegını bildirdi. Köylü milletvekilleri Sovyet'i temsil
cisi de bu açıklamaya katıldı." 

"Ama ne yazık ki olaylar bu tartışmaya acı bir 
açıklık getirdi: Demokrasinin degil, güçlerini para
dan alanların temsilcisi haklı çıktı. Demokrasi tem
silcileri benzer bir su ikast fikrini dah i  tiksintiyle 
redderke n. Rolotovitch demokrasinin adaletine karşı 
hazırlanan bu suikastten çok iyi haberdar oldugunu 
gösterdi. "  

Böylece. işçi ve köylü temsilcileri görüşlerini h ak 
kın büyük çogunlugu adına açıkça bildirdiler ama Ke
renski hükümeti kapitalisilere hizmet etmek için ter
sini yaptı. 

Kapitalistlerin temsilcisi Rolovıtch demokrasinin 
bilgisi olmamasına ragmen her şeyden haberdardı, 
biz nasıl buıj uva' gazeteleri Retchı 14ı ve Birjovka'nınusı 
Kerenskl hükümeti içinde olup bitenleri en iyi bil
digini gözlemlemiş ve gözlemiyorsak . . .  

Bu dikkat çekici haber alma nıteligi neye tainklık 
eder? Elbette kapita11stler kendi kayı;aklarma sahip-

(14) Retc::h {Söz) , Kadcl partisinin merkez organı günlük gazete. 1 906 
şubatından itibaren Pc tersburg'da yayınlandı. Petrograd sov
yetine bağlı Devrimct Askeri Komite tarafından 26 ekim (8 
kasım) 1917 de yasak.lıındı, 19 1 8  ağustosuna kadar değişik ad
lar altında yayınlandı. 

(15) Biıjovka veya Birjevye Vledomosti {Borsa Gazetesi). 1 880  den 
beri Petersburg'da yayınlanan burjuva gazetesi. Burjuva 
basınının ilke yoksunluğunu ve satın alınanilir niteliğini sim
geler. Petrograd sovyetine bağlı Devrimci Askeri Komite ta
rafından 19 1 7  ekimi sonunda yasaklandı. 
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ler ve siyasal gücü gerçekten eliertnde tutuyorlar. l'(e 
renskl, aniann isted ikleri vakit. gerektiginde ku l 
Iandıklan b i r  kukla dır. M ilyonlarca işçi v e  köylü 
nü n çıkarları · bir avuç zenginin çıkarlarını korumak 
ugruna feda ediliyor. 

Sosyalist devrimcilerimiz le menşevikle ri miz , in 
sanı isyan eturen halkı aldatma olayı karşısında 
nasıl tepki gösteriyorlar? Belki de, bütün bunlardan 
sonra Işçi ve köylülere bir çagrıda b u lunarak onlara 
Keren ski ve meslekd aşla rının yerinin h apishane 
oldugunu söylediler? 

inşallah ! "Ekonomik bölüm"lerince temsil edilen 
sosyalist d ev rimciler ve menşevikle r daha önce 
sözünü ettigirniz göz korkutucu kararı kabul ettiler! 
Bu kararda ,  Kerenski h ükümetinin bugday fiyatını 
y ü ksel tmesinin "iaşe işine oldugu kadar ü lkenin 
ekonomik hayatına da sert bir darbe vuran u gursuz 

"bir tedbir oldugu" ve bu ug u rsuz t edbirirY kanunun 
açıkça "çlgnenmesi" ile alındıgı bildirildi. 

Kere nski'ye karşı uygulanan u zlaştırma poli li
kasının, flört ve "ölçülü davranma" polit ikasının 
sonuçlan bunlar işte . 

Hükümet ,  zenginlere ve büyük toprak sahiplerine 
yaranmak Için , kanunu çigneyerek, bütün kontrol. 
iaşe ve maliyenin düzeltilmesi işini yıkacak tedbirler 
alıyor ve sosyalist devrimcilerle menşevik:Jer de tica
ret ve sanayi çevreleriyle ilişkinin dogruluguna inan
maya, Terechtchenko ile işbirligine. Kerenski'yi kol
lamaya devam ediyorlar. Ve protestolarını hüküme
Un kaygısızca dosyaya koyd u gu kagıtlar üzerinde 
yapmakla yetirıiyorlar. 

İşte burada. sosyalist devrimci ve menşeviklerin 
halka ihanet ettikleri, bolşeviklerin, ki tlelerin hatta 
sosyalist devrimci ve menşevikleri izleylenlerin bile 
gerçek lideri haline geldigi gerçegi bütün açıklıgı ile 
ortaya çıkıyor. 
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Çi.inkü Kerenski ve ortaklannın devrimi geriletme 
suçlarına sadece emekçi sınıfının bolşevik partisi 
önderliginde iktidan ele geçirmesi engel olabilir. Ke
renski hü kümetinin işleyişini baltaladıgı demokra
tik iaşe örgütlerini yine ve ancak bu güç. çalışır hale 
getirebilir. 

Bolşevikler. iaşeyi güven altına almak için; işçi ve 
köylü lerin en acil ihtiyaçlarını yerine getirrnek için 
kavga vererek: gerçek bir ihanet örnegi olan ve uygu
lanması ülkeyi bugday fiyatlarının artması gibi utanç 
verici bir duruma iten sosyalist devrimcilerle menşe
viklerin kuşkulu ve karasız politikasına karşı koya
rak. tüm halkın çıkarlannın temsilcileri oldugunu 
ortaya koyuyorlar. 



MALİ İFLAS VE KARŞI KOYMA ÇARELERİ 

Bugday fiyatındaki yü kselmenin bir başka yönü 
daha var. Bu , piyasaya aşırı ölçüde kagıt para sürül
mesine , hayatın pahahlaşmasına, mali b ozuklugun 
artmasına yol açacak; mali iflası yakınlaştıracaktır. 
Herkes , piyasaya kagıt para sürmenın en kötü zorla 
borç alma biçimi oldugunu . özellikle işçilerin ve top
lumun en fakir kesiminin durumunu agırlaştırdıgını 
ve mali düzensizligin en kötü görünüşü oldugunu bili
yor. 

· Sosyalist devrimci ve menşeviklerce desteklenen 
Kerenski hükümeti de özellikle bu çareye başvuruyor! 

Mali düzensizligı ve kaçınılmaz mali çöküşü önle
mek için sermayenin çıkarlarını devrimci bir biçim
de bozmak ve gerçekten demokratik bir kontrol . yani 
"aşagıdan" fakir işçi ve köylülerin kapitalistler üze
rinde yapacagı kontroldan başka çare yoktur. Biz bü
tün açıklamamız boyunca bu çareden söz ettik. 

Piyasaya sınırsız ölçüde ka.gıt para sürmek spekü
lasyonu teşvik ediyor, kapitalistlere milyonlar ka 
zanma imkanını veriyor ve aslında çok gerekli olan 
üretirnın genişlemesini engelliyor. Ç ünkü malzeme 
nin, makinelerin pahalılıgı büyük hızla artıyor. Zen-
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girrlerin spekü lasyonla gerçekleştirdikleri zenginlik
ler saklı dururken bu duruma nasıl çare bulunabilir? 

GeHrler üzerine , büyük, çok büyü k gelirler için 
yüksek oranda müterakki (Giderek artan) vergi ko
nabilir. H ükü metimiz bu vergiyi öteki emperyalist 
hükümetlerden sonra koydu . Ama bu önemli ölçüde 
h ayal olarak kaldı, çünkü önce,  paranın degeri git
tikçe daha hızlı düşüyor, sonra , gizlenmesinin büyük
lügü ölçüsünde gelirler, kaynaklarını spekülasyon
dan al ıyorlar ve ticari gizlilik d aha iyi korunuyor. 

Vergiyi h ayal olmaktan ç ıkarmak, gerçek kılmak 
için kagıt üzerinde kalmayan gerçek bir kontrol gere
kir. Oysa kapitalistler üzerindeki kontrol bürokratik 
kaldıgı sürece geçersizdir, çünkü bürokrasi binlerce 
bagla buıjuvaziye baglıdır. Bunun içindir ki batı Av
ru pa' nın bü tün emp eryalist devletlerinde -monarşi 
veya cumhu riyet olmasının önemi yok- mali duru 
mun d üzeltilmesi ancak işçiler için askeri zindan 
veya askeri kölelik anlamına gelen 'zorunlu çalışma 
görevl"nin yerleştirilmesi pahasına elde edildi. 

Emperyalist devle tlerin, demokratik c umhuriyet 
olan Fransa ve B irleşik Amerika dahil,  savaşın 
yükünü emekçi sınıfların üzerine yüklemek için bil
dikleri tek çare - gerici bürokratik kontroldur. 

Hükümetimizin politika sınd aki temel ç el işki 
"demokratik devrimci" adını verdigi fakat aslında 
burj uvazi ile bozuşmama k  ve onunla "koalisyonu" 
bozmamak için, çarlıgı yıkan halkı aralıksız yanılta
rak, öfkelendlrerek, çileden çıka rarak, uygulamak 
zoru nda oldugu gerici ·bürokratik kontroldür. 

Oysa yalnız ez:ilen sınıfları, işçileri, köyl üler!, 
yani yıgınlan örgü tlerde toplayan demokratik dev
rimci tedbirler, zenginler üzerinde etkili bir kontrol 
ku rulmasına ve gelirlerin gız ı e nme sine ba şarıyla 
karşı koymaya imkan verebilir. 

EnOasyona karşı mücadele için çek ku lla nımı 



teşvik e dilmeye çalışılıyor. Bu tedbirin fakirler i(,' i ı ı  
hiçbir önemi yoktur, çünkı1 onlar günü gününe yaşa
makta, kazanmayı başardıklan bir kaç kuruşu ka
pitalistlere geri vererek. "ekonomik devrilerini" bir 
haftada tamarnlarnaktadırlar. Çek kuUanımı zengin 
ler için büyük önem taşıyabilir. Bu , bankaların ulu
sallaştırılması, ticari gizliligin kaldırılması gibi ted
birlerle birleştiriUrse , devlete kap italistlerin gelirle
rini kontrol etme, mali sistemi "demokratlaştırma" 
(ve aynı zamanda düzeltme) olasılıgı tanıyacaktır, 

Ama buradaki engel de buıj uvazinin ayrıcalıkları
na zarar verrnek ve onunla "koaUsyonu "  bozmak kor
kusudur. Çünkü , gerçekten devrimci tedbirler alma
dan, ciddi zorlama yapılmadan kapitalistler hiçbir 
kontrola razı olmayacak. bütçelerini açıklamayacak. 
ka.gıt para ihtiyatlarını demokratik devl etin kontro
l u na bırakmayacaklardır. 

Bankalan u l usallaş tıra ra k. ç e !-= ku llanımını 
b ü tün zenginler için zorunlu kılacak bir kanunu 
çıkararak, tıcari gizliligi kaldırarak, gelirlerin sak
lanmasını mallara el koyma, v.s. ile cezalandırarak 
örgütlenmiş işçiler ve köylüler zenginler üzerindeki 
kontrolu büyük bir kolaylıkla gerçek ve evrensel hale 
getirebilirler; bu kontrol, kclgıt paraları elinde tutan 
ve saklayaniardan alıp hazineye geri verebilir. 

Bunun için devrimci emekçi sınıflar tarafından 
yönetilen demokrasinin devrimci diktatörlügü gere
kiyor; başka deyişle demokrasi gerçek devrimci ol
mak zorunda . Her şey bu noktada toplanıyor. Ama bi
zim h a lkı yan ıltmak için "devrimci d em okrasi"' 
bayragına sarılan,  görüşü her zaman "Bizden sonra 
tufan!' ' 1"1 ola n  buıj uvazinin geric i bürokratik politi
kasını destekleyen sosyalist devrimcilerle menşevik
lerimiz bunu istemiyorlar. 

Çok kutsal burj uva mülkiyeti hakkında demokra-

(*) Metinde Fransıznı: "Aprt's nous, le dclu!,<c" 
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siye karşı alışkanlıklarla ön yargıların kendimizde 
ne kadar aşın ölçüde yerleşm iş old ugu nu gerçekte 
farkedemiyoruz.  Bir mühendis veya bankacı ,  işçinin 
geliri, gideri, kazancı ve emeginin verimliligi üzerine 
veriler yayınladigında olay yerinde ve dogru olarak 
degerlendirlliyor. Hiç kimse bunda mühendis tarafın
dan işçinin özel hayatına karışma ve haCiyelik çabası 
oldugunu düşünmilyor. Buıjuva toplumu ücretli işçi- · _ 

nin emek ve kazaneını kendisine ait. her buıj uvanın 
işçi "lüksünil '' ve "tenıbeUigini" ortaya koymak için 
istedıgi vakit kontrol edeb ilecegı açık bir defter gibi 
kabul ediyor. 

Peki, tersine bir kontrol? Eger demokratik devlet. 
memur ve hizmetçi sendikalarını kapitalistl_erin ge
lirlerini, gıderlerini kontrol etmeye. yayınlamaya . 
gelir saklamaya karşı koymak için yardıma çagırsa 
ne olur? 

Bu "hafiyelige" karşı buıj uvazi hangi vahşi 
haykınşı koparmayacak! "Efendiler" htzmetçilerini . 
kapitalistler işçileri kontrol ettiginde her şey normal. 
Işçinin ve sömüriilenin özel hayatı dokunulmaz ola
rak kabul edilmiyor, buıj uvazi her "ücretli köleye" he
sap sorabiliyor. gelir ve giderlerini her an topluma 
açıklayabiliyor. Ama ezilenler ezeni kontrol etmeye. 
gelir ve giderlerini açıklamaya, "lüks"ünil ele vermeye 
çalıştıklarında hem de bu lüks, açlıgın ve sınırdaki 
ordulann dogrudan ölilm nedeni oldugu halde. hayır, 
butjuvazi "hafiyelige" izin vermeyecektir! 

Soru her zaman şuraya geliyor: Buıj uvazinin ege
menligi devrimci, gerçek demokrasi ile uzlaşmıyor. 
20 inci yüzyılda, kapitalist ülkede eger sosyalizme 
yürümekten korkuluyarsa devrimci demokrat oluna
maz. 

54 



SOSYALizME İLERLEMEKTEN 
KORKARAK ÖNCÜ OLUNABiLiR Mİ? 

Bu söylenenler sosyalist devrimci ve menşevikler 
arasında geçerli olan oportünist düşünüyle beslenmiş 
okuyucuda şu ttirazı rahatlıkla yaratabilir: Aslında 
burada sözü edUen tedbirler demokratik degil, sosya
list tedbirlerdiri 

Butjuva, sosyalist devrtıncı ve menşevik basındaki 
bu yaygın ve alışılmış Itiraz (şu veya bu şekil altında) 
geri kalmış kapitalizmi savunmak için yapılıyor ve 
Struve'nin! 16ı uşaklıgını ediyor. Sosyalizm için henüz 
olgun olmadı.gımız. onu "kurmanın" çok erken oldugu 
devrimimizin buıjuva devrimi oldugu, onun için de 
buzjuvazinin uşagi oımak gerektigi söyleniyor. (Oysa 
Fransa'nın büyük buıjuva devrimcileri bundan 1 25 

(16) P. Struve, Rusya'daki yasal marksizm'in başlıca temsilcisi. Ya
sal ınarkab:nı Rusya'da 19 uncu yüzyılın 90 yıllannda liberal 
burjuva aydınların sosyal ve siyasal akımı olarak ortaya 
çıktı. Struve, kapitalist rejimi yüceltıyor ve kapi talizmin 
"okuluna girme" ye ç�ınyordu. Lenin , Struvizm'in marksiz
min liberal burjuvaziye sundugu kabul edilebilir her şeyi 
aldıı%ını , aslında onun canlılıgını yapan şeyleri rcdde ttiğini 
belirtiyordu . Bunlar, devrimci anlayış, kapi talizmin kaçınıl
maz çöküşü fikri, proleter devrimi ve pro letarya diktatörlu
�üne lllşkin ÖWetilerdi . 
Lenin'in Rusya'da "yasal marksizm"e karşı yürüttüğu gözüpek 
kavga, marksist teori sahtekarlıgına karşı bir ıdeolojik 
uzlaşmazlık ömegi oldu . 
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yıl önce devrimlerinin büyüklügünü zorbalara, top
rak derebeylerine , kapitalistlere karşı oldugu gibi 
şiddet kullanarak saglamışlardı.) 

Böyle d ü ş ü nen ve butj uvazinin uşaklıgını yapan 
sözde marksistlerle onlara katılan sosyalist devrim
ciler (eger onların anlayışlarının teorik temeline dik
kat edilirse) emperyali7min, kapitalist tekelin. devle
tin , devrimci demokrasinin ne oldugunu bilmiyorlar. 
Çünkü. eger bunu anlasalardı sosyalizme yürümeden 
önde gidilemeyecegini kabul etmek zorunda kalırlar
dı. 

Herkes emperyalizmden söz ediyor. Ama emperya
lizm tekelci kapitalizmden başka bir şey degildir. 

Şeker sendikası ,  "Prodougol" ve "Prodamet"'nin ye
terince kanıtladıgı gibi, kapitalizm Rusya'da da tekel
cidir. Aynı şeker sendikası tekelci kapital izmin te
kelci devlet kapitalizmine dönüşümü konusunda da 
ilgi çekici bir örnek veriyor. 

Peki. devlet nedir? Devlet hakim sınıfın örgütüdür. 
Ömegin Almanya 'da kapitalistlerle köyde yaşayan 
soyluların örgütüdür. Bu yüzden Alman Plekha
nov'ların (Scheidemann, Lensch ve ötekilerin) "savaş 
sosyalizmi" diye adlandırdıkları şey. aslında savaş 
dönemi tekelci devlet kapHalt.ı:mi veya daha/ açık ve 
basit deyişle işçiler için askeri zindan ve kapitalist 
karların askeri koru nmasıdır. 

Kapitalistlerle köyde yaşayan soyl uların devleti, 
yani kapitalistlerle büyük toprak sahiplerinin devleti 
yerine demokratik devrimci devleti yani bütün ayrı
calıklan devrimci biçimde yıkan, tam demokratlıgı 
devrimci biçimde uygu lamadan korkmayan devleti 
koymaya çalışın biraz . Göreceksiniz ki gerçekten de
mokratik ve devrimci bir devlette tekelci devlet kapi
laltzmi kaçınılma;.o; olarak sosyalizme dogru bir veya 
bir çok adım atılması anlamına gelecektir. 

Çünkü, eger büyük bir kapitalist iş yeri tekel haline 



gelirse tüm halka birden zarar verir. Eger bu tkvk1  
tekeli ise i ş  yerini devlet (yani devrimci demokrat i k  
yönetirnde toplumun, ön planda işçi ve köylü lerin. si
lahlı örgü tü) yönetir. Kimin yaranna? 

Ya büyük toprak sahipleri ve kapitalistler yara
nna, bu durumda devlet devrimci demokratik degil 
gerici bürokratik, emperyalist bir cumhuriyettir. 

Ya da devrimci demokrasi yararına ve bu ne eksik 
ne fazla sosyalizme doğru atılmlŞ bir adımdır. 

Çünkü sosyalizm tekelci devlet kapitalizmini he
men izleyen bir evreden başka bir şey değildir. Veya 
sosyalizm kap ital ist tekel olmaktan çıkmış tüm 
halkın hizmetinde tekelci devlet kapitalizminden 
başka bir şey degildir. 

Burada orta yol yoktur. Ge1işmenin obj ektif yönü 
(savaşın sayısını, önemini ve rolünü on kat arttırdığı) 
tekellerden itibaren sosyalizme yürümeden ilerlene
meyeceğini örtaya koyuyor. 

Ya gerçekten devrimci demokrat olunur ve sosya
lizme dogru ilerlemekten korkulmaz ya da sosyaliz
me doğru ilerlemekten korkulur ve bu yolda atılan 
adımlar, Plekhanov'ların. Dan'ların ve Çemov'ların 
dediği gibi , devrbnin burjuva devrimi oldugu ve sosya
lizme geçilemeyeceği bahanesiyle suçlanır. Bu durum
da kaçınılmaz olarak Kerenski, Milioukov ve Korni
lov'un politikalarına . yani "devrimci demokrat" işçi 
ve köylü yığınlanm n özlemlerini gerici bürokratik 
yolla bastırmaya varılır. 

Orta yol yoktur. 
Bizim devrimin temel çelişkisi de burada yatmak

tadır. 
Tarihte genel olarak ve özellikle savaş döneminde 

bir noktada direnmek olanaksızdır. İleriemek veya 
gerilernek gerekir. Cumhuriyet ve d emokrasiyi dev
rim yoluyla elde eden 20 inci yüzyıl Rusya'sında sos
yalizme yürümeden, sosyalizme doğru ilerlemeden 
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gelişme olanaksızdır. (İlerleme teknik ve kültü rel 
düzeyle belirlenir; yogun makineleşme nasıl şeker 
ü ret iminde ortadan kaldınlamazsa. köylü işletme
lerine de yogun biçimde sokulamaz.} 

İleriemekten korkmak gerilernek yerine geçer. Mi
lioukov'Iarm ve Plekhanov'lann hayran alkışiarı ve 
Tseretell ile Çemov'lann akılsızca işbirligi ile Keren
ski'lerin yaptıklan budur. 

Tarihin diyalektlgi öyledir ki tekelci kapitalizmin 
tekelci devlet kapitalizmine dönüşmesini inanılına
yacak ölçüde hızland ıran savaş . aynı şekilde insanlı
gı önemli ölçüde sosyalizme yaklaştırdı. 

Emperyalist savaş sosyalist devrimin yakınlıgını 
gösteriyor. Bu yalnızca savaşın korkunçlugunu n pro
leter ayaklanmayı meydana getirmesinden degil -

ekonomik bakımdan olgun olmaya n hiçbir ayaklan
ma sosyalizmi yaratamaz- ama tekelci devlet kapita
lizminin sosyalizmin en eksiksiz maddi hazırlıgı ol
masından. sosyalizme geçiş olması , başka bir aşama
nın sosyalizmden ayırmadıgı tarihi aşama olmasın
dan ileri geliyor. 

* 

Sosyalist devrimcilerle menşeviklerimiz sosya
lizm sorununu ezbere ve yanlış ögrendikleri bir ögreu 
açısından düşünüyorlar. Sosyal izmi uzak. bilinme
yen, karanlık bir gelecek gibi sunı.ı:yorlar. 

Oysa bugün. sosyalizm tüni çagdaş kapitalizm yol
lannın ucundadır: sosyalizm , modern kapitalizm 
üzerine ileriye dogru atılan bir adım olan her 
hazırlılda dogru dan ortayır' çıkıyor. 

Zorunlu çalışma hizmeti nedir? 
Modern tekelci kapitalizm temeli üzerine ileriye 

dogru bir adım , bel irli plana göre. tüm ekonomik 
hayat ın düzenlenmesine dogru bir adım. kapitalizm 



tarafından çılgınca ziyan edilmeyi önlemek için u l u 
sal çalışma ekonomisine dogru atılan bir adımdır. 

Almanya 'da büyük toprak sahipleriyle kapitalist
ler işçiler için kaçınılmaz olarak askeri zindan ha
line gelen zorunlu çalışma hizmeti kuruyorlar. 

Aynı kuruluşun demokratik devrtınci devlette ka
zanacagı önemi düşününüz. İşçi, asker ve köylü tem
silcilerı Sovyetleri tarafından kurulan, düzenlenen, 
yönetilen zorunlu çalışma servisi henüz sosyalizm 
değildir. ama hiç olmazsa kapitalizm de degildir. Sos
yalizme doğru çok önemli, gerçek bir demokraside ge
riye dönüşü , kapitalizme dönüşü , yıgınıara karşı 
şiddet kullanmadan imkansız kılan bir adımdır. 



SAVAŞ VE EKONOMİK YlKIMA 
KARŞI KAVGA 

Yal)laşan yıkıma karşı koymak için alınacak ted
birler sorunu , bizi çok önemli başka b ir soruyu 
açıklamaya götürüyor: İç politikanın dış politika ile 
baglantısı veya fetih amaçlı emperyalist savaşla dev
rimci , proJeter savaş; cani vurgun savaşla haklı de
mokratik savaş arasındaki ilgi. 

Bir yandan, yıkımı önlemeye yönelik saydıgrmız 
bütün tedbirler, daha önce de belirttigirniz gibi , 
ülkenin savunma gücünü , başka deyişle askeıi gücünü 
arttıracaktır. öte yandan, fetih savaşını haklı savaşa 
döiıüştürmeden. kapitalist lerce onların yararına 
sürdürülen savaşı işçilerin ve ezilenlerin yararına, 
emekçi sınıflar tarafından yürütülen bir savaşa 
dönüştürmeden bu sözü edilen tedbirleri uygulama 
olanagı yoktur. 

Gerçekten, bankalann, patron sendikalannın ulu
salJaştınJması, ticari gizlilig in kaldırılması ve ka 
pitalistler üzerinde işçi kontrolunu n kurulması sa
dece ulusal çalışma ekonomisinde çok büyük tasarruf 
yaratma anlamına gelmeyecek, aynı zamanda çalı
şan yıgınların, yani toplumun çogunlugunun durumu
nu n düzelmesi demek olacaktır. Herkes modern sa
vaşla ekonomik örgütlenmenin kesin önemi oldugu-
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nu biliyor . Rusya'nın yeteri kadar bugdayı .  kömfıri'ı . 
demiri, petrolü var; bu açıdan durumumuz Avrupa'nın 
öteki savaşan ülkelerinden daha iyi. Eger Rusya eko
nomik yıkıma karşı, yukanda sözü edilin yollarla, 
yıgınlann girişkenligine dayanarak, onların durum
larını düzelterek, bankaları ve sendikal arı u lasal
laştırarak mücadele etse, kendi devrimini ve demok
ratlıgını ülkeyi çok daha yüksek ekonomik örgütlen
me dü zeyine çıkarmak için kullanabilir. 

Eger sosya list devrimciler ve menşevikler h e r  
kontrol tedbirini engelleyen. üretimi halla layan b u r
j uvaziyle "koalisyon" ku rmak yerine nisan ayında ik
tidarı Sovyetlere devretselerd i .  zamanlarını bakan
lıklarda köşe kapmaca oynamakla. kadetlerin yanın
da bakanlık ve mü steşarlık kol tuklannın kadifeleri
ni eskitmekle degil, işçi ve köylüleri kapil alistlere 
karşı kontrol çalışmalannda yönetmekle kullansa
lardı Rusya şimdi köylül erin toprak sahibi old ugu , 
bankaların ulusallaştırıldıgı, yani bü tü n öteki kapi
talist ülkeleri geçmiş, ekonom ik degişme içind e bir 
ülke olacaktı. 

Bankaların ulusallaştırıldıgı bir ülkenin savunma 
yetenegi, bankalan özel ellerde bulunan bir ülkenin 
savunmasından üstünd ür. Topragın köylü komiteleri 
elinde oldugu köylü bir ü lken in askeri gücü, büyük 
toprak sahipleri ülkesininkinden ü stündür. 

Fransızların ı 792 ve ı 793 yıllanndaki kahraman 
yurtseverlikleri ve askeri mucizelerinden sık sık söz 
ed ilir. Ama bu mucizeleri mümkün kılan mad di, 
ekonomik. tarihi şartlar unutulur. Devrini tamam
layan feodalitenin gerçekten devrimci yıkımı; üstün 
bir üretim biçiminin b ü tün ü lkede Çabukluk, ka
rarlılık, fedakarlık ve enerj iyle kabul edilmesi; top
ragın köylülerce serbetçe elde edilmesi: İşte ekonomik 
temelini canlandırarak, yenileştirerek Fransa'yı 
"mucizevi" bir çabuklukla kurtaran maddi ve ekono-
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mik şartlar. 
Fransa örneği bir tek şeyi kanıtlıyor: Rusya'yı ken

dini savunacak hale getirmek, ülkede kitle kahra
manlığı "mucizeleri" yaratmak için eski olan her şeyi 
yatışmaz bir aşırı devrimeilikle süpürmek, ülkeyi 
ekonomik bakımdan canlandırmak, yenileştinnek 
gerekir. Oysa bu 20. yüzyılda sadece çarhğı ortadan 
kaldırınakla yapılamaz. ( 1 25 yıl öncesi Fransa'sı da 
bunun1a yetinmemişti) Bu sadece büyük toprak sahip
liğinin devrimci biçimde ortadan kaldırılmasıyla 
(sosyalist devrimcilerle menşevikler köylüyü aldat
tıklarından biz bunu dahi yapamadık), sadece topra
ğın köylüye verilmesiyle de gerçekleştirilemez. Çünkü 
biz 20. yüzyılda yaşıyoruz: bankalara egemen olma
dan toprağa egemen olmak, halka yaşantısını yeni
leştirme ve canlandırma garantisini vermeye yetmi
yor. 

Fransa'nın 18 inci yüzyıl sonundaki maddi, eko
nomik yenileşmesi, politik ve ruhsal yeni1eşmeye. 
devrimci demokrasinin ve devrimci proletaryanın 
diktatörlüğüne ve gericiliğin her türüne karşı açılan 
dinrnek bilmeyen savaşa bağlıydı. Tüm halk -özel
likle yığınlar, yani ezilen sınıflar- sınır tarumayan 
devrimci coşltunlukla ayaklanmıştı.  Herkes savaşı, 
haklı savunma savaşı kabul ediyordu ve öyleydi de. 
Devrimci Fransa gerici. monarşik Avrupa 'ya karşı 
kendini savunuyordu.  1 792- 1 793 yıllarında değil, 
ama yıllar sonra, ülkede gericiliğin zaferinden sonra, 
karşı devrimci Napolyon diktatörlügü Fransa'nın 
savaşianna savunma niteliğini kaybettırdi, onları 
fetih savaşianna dönüşti.irdü. 

Peki, ya Rusya'da? Biz kapitalistlerin çıkarına, 
emperyalistlerle ittifak halinde .  çar !arafından 
Ingiltere ve öteki ülkeler kapitalistleriyle yapılan ve 
Rus kapitalistlerine öteki ülkelerin, İstanbul. Lvov, 
Ermeni ülkesi ve ötekilerin yağmasını vaadeden gizli 
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anlaşmaları uygulayarak emperyalist savaşa devarn 
ediyoruz. 

Savaş, Ru sya adil bir barış teklif etmediğ:i ve em
pe ryalizmle bağlarını kop arın adığı sürece Rusya 
aç ısında n feth e  yönelik savaş olarak kalac aktır . 
Savaşın sosyal niteliği ve gerçek anlamı (eğitilmemiş 
köylünün basit anlayışı düzeyine düşen sosyalist dev
rimcilerle menşeviklerin düşündüğü gıbi) düşman bir
liklerinin ışgal ettiği pozisyonlar1 a belirlenmiyor. 
Onu n niteliği şu iki soruya verHen c evapla tayin edi
liyor: Savaş hangi politikayı sürdü rüyor? ("savaş po
litikanın devamıdır") Hangi sınıf. hangi amaçla savaş 
yap ıyor? 

Gizli anlaşmalar gereğince kitleler vurgu n savaşıa
rına götürülemez ve onların heye canına bel bağlana
maz. Devrimci Rusya'nın öncü sınıfı . emekçi sınıfla
rı, bu savaştaki kıyıcılığı gittikçe d aha iyi anlıyor: 
buıj uvazi de kitlelerin bu kanısını değiştirmek şöyle 
dursun. aksine güçlendiriyor. Ru sya 'da · iki başkentin 
emekçi sınıfl an kesinlikle uluslararası birlik yan
lısı .  

Buradan kitlelerin savaş için heyecanının ne ola
bileceğini görüyorsunuz. 

İç ve dış politikanın biri. ötekine aynlmaz biçimde 
bağlı dır . Büyük ekonomik reformları gözüpeklik ve 
kararlılıkla gerç ekl e ştirecek halkın yüce kahra
manlığı olmadan ülkeyi kend ini savunacak d u ruma 
getirmek olanaksızdır. Emperyalizmle bağlan kopar
madan, bütü n halidara demokratik bir barış öner
meden, böylece, kıyıcı fetih ve vurgun savaşını, haklı 
savaşa, savunma ve devrimci savaşa dönüştü rmeden 
kitlelerde kahramanlık yaratma olasılığı da yoktur. 

D evriinimizi ve emperyalizmin demir mengene
sine yakalanan ülkemizi ancak dış politikada olduğu 
gibi iç politikada da kapitalistlerden iyi düşünülmüş, 
kesin bir kopma kurtarabilir. 
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DEVRİMCİ DEMOKRASi VE DEVRİMCİ işçi SlNlFI 

Günümüzün Rusya'sında demokrasi gerçekten d e 
mokratik olabilmek için işçi sın ıfı i l e  yakından 
b irleşmek, onu tek d evrimci sınıf olarak srı rdürd ügü 
kavgada sonuna dek desteklemek zorundn dır. 

İşit ilmemış büyüklükt eki yıkıma karşı koyma 
çarelerinin incelenmesi bizi bu sonuca götürüyor. 

Savaş &yıcsine bir buhran yarattı. halkın maddi ve 
moral gücünü öylesine gerdi ,  mevcu t  sosya l düze ne 

- öylesine agır darbeler ind irdi ki insanlık şu seçim. 
karşısında bulunuyor: Mahvalmak ya da daha ü stün 
bir ü retim biçimine , mümkün o l dugu ölçCıde hızlı ve 
köklü biçimde geçebUrnek için gelecegını en devrimci 
sınıfa emanet etmek. 

Pek çok tarihi neden yüzünden � Rusya'nın hatın 
sayılır geriligi.  savaşın yarattıgı özel g rıçlükler. 
çarlıgın aşırı ölçüde dagılması. 1 905 geleneginin 
olaganüstu canlılıgı� Rus devrimi öteki ülkelerdeki 
devrimi geride bıraktı .  Siyasal yönetimi açısından 
Rusya devrimle bir kaç yıl iç inde ileri ü lkelere yetişti. 

Ama bu yeterli degil. Savaş acımasızdır. O. soruyu 
kesin bir açıklıkla ortaya koyuyor: Mahvalmak ya da 
ileri i.'ı lkelere yetişmek ve onları ekonomik bakımdan 
da geçmek. 



Bu mümkü ndür, çünkü gözlerimizin önünde çok 
sayıda ileri ülkenin hazır, deneyi var; onların kültür 
ve tekniklerinin aldıgı sonuçlar var. . .  Biz savaşa 
karşı Avrupa'da büyüyen protesto hareketinde. bütün 
ülkelerde yükselen işçi devrimi havasında: moral des
tek buluyoruz. Bizi uyaran, kamçılayan emperyalist 
savaş dönemindeki olaganüstü devrımcı demokratik 
özgürlüktür. 

Malıvolmak veya tüm hızla ileri atılmak. Tarih so
ruyu böyle soruyor. 

Böyle bir dönemde işçi sınıfının köylü sınıfına 
karşı tutumu, durumun gerektirdigı degişikle, eski bir 
Bolşevik ilkeyi dogruluyor: Köylü sınıfını buıjuvazı
n in etkisinden kurtarmak. D evrimin kurtuluş 
güvencesi buradadır. 

Köylü sınıfı küçük buıjuva kitlesinin en kalabalık 
ögesidir. 

Bizim sosyalist devrimciler ve menşevikler gerici 
bir görev üstlendiler: Köylü sınıfını butj uvazinin et
kisinde tutmak. ona işçi sınıfıyla degil , butj uvaziyle 
güç birligi yaptırmak. 

Devrim deneyi kitleleri çabu k egitti. Sosyalist dev
rimcilerle menşeviklerin gerici politikası iflas etti:  
İki başkentin Sovyetlerinde yenilgiye ugradılar071• 
İki demokratik küçük butj uva partisinde "sol" muha
lefet artıyor. ı o eylül 1 9 1 7  de Petrograd'daki sosyalist 
d evrimc iler kongresinde işçi sınıfıyla i şbirligine 
yanaşan ve butj uvaziyle güçbirligini reddeden solcu 
sosyalist devrimciler üçte iki çogunluk kazandılar. 

Sosyalist devrimc ilerle menşevikler buıj uvazinin 

( 17) Söz konusu olan Petrograd ve Moskova Sovyetleridir. 
3 1  agustos ( 13 eylül) l 9 1 7'de Petrogrnd Sovyet! Bolşevik kesi 
minin önerdigj bir karar kabul etti. Bu karar burjuvaziyle her 
türlü uzlaşma politikasını kesin olarak reddediyoidu. O bütün 
iktidan Sovyetlere geçirmeye çagınyor, ülkede devrimci degı
şikliklerin program taslagını öneriprdu. Bir kaç gün sonra 
Bolşevik Partisi bir başka önemli zafer kazanworau. 5 ( 1 8) 
eylülde Moskova Işçi, asker temsilcileri Sovyet! benzer bir ka
ran kabul ediyordu. 



pek sevdtgi şu iki kavramın zıtııgını kendi hesap· 
lanna geçiriyorlar: Burj uvazi ve demokrasi. Ama 
ashnda bu zıtlık metre ile kilogramın karşılaştırıl· 
ması kadar saçmadır. 

Demokratik bir burjuvazi olabi1ecegi gibi bir bur· 
juva demokrasisi de olabilir: Bunu inkar etmek için 
ekonomi ve tarihten hiç anlamamak gerekir. 

Sosyalist devrimciler ve menşevikler inkar edile· 
mez bir gerçegi gtzlemek için bu yapma zıtlı.ga gerek
sinme duyuyorlardı; bu gerçek buıjuvazi ile işçi sınıfı 
arasında küçük buıju002tnfn yer aldıgıdır. Bu sınıf 
kendi ekonomik ve sosyal durumu nedeniyle 
kaçınılmaz olarak buıjuvazi ve işçi sınıfı arasında 
tereddüt ediyor. 

Sosyalist devrimciler ve menşevikler küçük buıju
vaziyi burj uvazi ile işbirligtne itiyorlar. Onların 
bütün "koalisyon"larının. Kerenski'nin. şu benzeri ol· 
mayan yan kadet'in, bütün politikasının temeli bu· 
dur. Altı aylık devrtınde bu politika tamamen iflas 
etti. 

Kadetlerin etekleri zil çalıyor: Görüyorsunuz, di· 
yorlar, devrim iflas etti, devrim ne savaşın ne de e ko· 
nomtk durgunlugun hakkından gelebildi. 

Bu yalandır. İflas edenler kadetlerle sosyalist dev· 
rtınciler ve menşeviklerdir; çünkü Rusya 'yı altı aydır 
yöneten bu bloktur (bu ittifaktır) ; bu altı ay boyunca 
ekonomik durgunlugu arttırdılar, askeri durumu 
güçleştirdiler. 

Burjuvazinin sosyalist devrimciler ve menşevik
lerle ittifakt ne kadar çabuk iflas ederse halk o kadar 
çabuk ders alacaktır, o kadar çabuk dogru çözümü bu· 
lacaktır; bu çözümse: Fakir köylü sınıfının, yani 
köylülerin çogunlugunun işçi sınıfı ile ittifakıdır. 

1 
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