
Önsöz 
 
Lenin, Ekim Ayaklanması’nın ertesi sabahı sakin ve soğukkanlı bir şekilde "Şimdi sosyalist 
düzenin inşasına girişeceğiz" dediği zaman, arkasında cezaevi, sürgün, gizli faaliyet, göçmen-
lik, iktidarın henüz çok uzakta olduğu günlerde baskı altındaki devrimcilerden kurulu bir par-
tinin örgütlenmesi, eğitilmesi ve ona öncülük edilmesi deneyimleriyle tüketilmiş çeyrek yüz-
yıllık bir mücadele süreci vardı. Önünde ise, beş yıl boyunca sürdüreceği parti liderliği, dev-
rimci bir hükümetin sorumluluğu ve henüz kurulmuş Komünist Enternasyonal’e önderlik gö-
revi uzanıyordu. 
Ardında bıraktığı uzun ve zorlu siyasi faaliyeti boyunca Lenin’e güç kazandıran ve onu ayakta 
tutan büyük ideal, yeni bir sosyalist düzenin kurulması idi. Yirmi beş yıl süresince, gerçekte 
olduğundan çok daha uzak görünen bu amaç için olağanüstü bir gayretle çalıştı; 1917 Şubatı-
’na gelindiğinde bile, ölmeden önce devrime tanık olacağına hala inanmıyordu. Lenin ve 
Bolşevikler, belirsizlikten iktidarın zirvesine doğru gerçekleştirdikleri dramatik tırmanıştan 
sonra bir dizi yeni ve zorlu görevle yüz yüze kaldılar. Ekonomisi yıkıma uğramış, ‘on dört or-
du’nun saldırısına maruz kalmış, geri ve muazzam büyüklükte bir ülkenin devlet aygıtını idare 
etmek durumundaydılar. Sıfırdan başlayarak bir işçi ve köylü ordusu yaratmak, onu kendisin-
den çok daha iyi donatılmış yerli ve yabancı ordulara karşı yönetmek zorundaydılar.  
İktidara gelmesiyle birlikte devlete karşı ajitasyon ve örgütlenme faaliyeti yürütme konumun-
dan çıkıp devleti yönetmek ve bu alanda işçilere önderlik etmek durumunda kalan parti, işle-
yiş tarzını köklü bir biçimde değiştirmek zorunda kaldı. Lenin ve diğer Bolşevikler, iktidar 
deneyiminden ve toplumda güçlü bir temelden yoksun olmasına, söz etmeye değer bir zengin-
liğe ya da kültüre sahip bulunmamasına karşın, proletaryanın devrimdeki yaşamsal önemi ve 
sahip olduğu yönetme yeteneği konusunda hiçbir kuşkuya düşmediler. Artık uykusundan 
uyanmış olan işçi sınıfının yaratıcı yeteneklerine büyük bir güven duyuyorlardı. Partinin uzun 
mücadele yýllarý içinde oluþmuþ çelik disiplinine, proleteryanýn cesaret ve kahramanlýðýna gü-
venen Lenin, devletin idaresini ele almakta tereddüt göstermedi. 
Henüz kurulmuþ olan Komünist Enternasyonal’e öncülük etmek, Lenin’in omuzlarýna yüklen-
miþ bir diðer yeni ve zorlu görevdi. Rus Devrimi yurt dýþýnda büyük yankýlar yarattý. Bir dizi 
ülkede devrimci marksistlerden oluþmuþ küçük gruplar kitlesel komünist partiler durumuna 
geldiler. Bu genç, deneyimsiz partilerin eðitilmesi son derece güç bir görevdi. 
Elinizdeki bu çalýþma, Lenin’in iktidara yükseliþinden ölümüne kadar olan dönemi irdeliyor. 
Bu cilt, Lenin’in parti, hükümet ve Enternasyonal’in lideri olarak üstlenmiþ olduðu üçlü göre-
vi yerine getirdiði bu dönemin belgelenmesi ve çözümlenmesi gereðinden doðan zorunluluk 
dolayýsýyla, diðer iki ciltten çok daha geniþ bir çerçeveye sahip.  
Lenin’in biyografisi ile iþçi sýnýfý tarihi arasýndaki iliþki, sürekli ve kalýcý bir özelliðine sahip. 
Biyografinin ∙Lenin: Parti’nin Ýnþasý∙  baþlýðýný taþýyan birinci cildinde, proleteryanýn partiyi 
nasýl yarattýðýný ve partinin Lenin’i nasýl biçimlendirdiðini, bunun yanýsýra, Lenin’in partiyi, 
partinin proleteryayý nasýl etkilediðini göstermeye çalýþtým. Burada, Lenin’in siyasi biyografi-
si ile iþçi sýnýfýnýn siyasi tarihi iç içe geçmiþ olarak sunuldu. Lenin’in faaliyetleri ile partinin 
faaliyetlerinin iç içeliði, ∙Lenin: Bütün Ýktidar Sovyetler’e∙  baþlýðýný taþýyan ikinci cildin ko-
nusu olan 1917 Devrimi’nde doruðuna ulaþýyordu. Eðer ilk ciltte biyografi ile tarih birbiriyle 
tam olarak örtüþmemiþ ise, Lenin’in çabalarýný partiyi sýnýf içinde geliþtirmek, iþçi sýnýfýný de-
ðiþtirme ve toplumu dönüþtürme mücadelesi içinde partiyi ve kendisini yeniden biçimlendir-
mek doðrultusunda yönledirmek zorunda olmasý bu durumun temel nedeni olarak görülmeli-
dir. 1917’de biyografik olanla tarihsel olan arasýndaki iç içelik öylesine eksiksiz durumdadýr 
ki, Lenin parti ve proleterya içinde bütünüyle erimiþ görünür. Lenin’e 1917’deki gücünü ve 
muhteþemliðini kazandýran þey, iþçilerin gücü ve muhteþemliðidir. 
Elinizdeki ciltte biyografik olan ile tarihsel olan arasýndaki iliþki yeniden deðiþim gösteriyor. 
Ekim Devrimi’nden itibaren, Rusya’nýn geriliðinin ve köylü tutuculuðunun yakýcý gerçekliði 



ile uluslararasý devrimin gecikmesi, Bolþeviklerin nesnel koþullarý biçimlendirmede giderek 
artan ölçüde etkisiz ve yeteneksiz kalmalarýna yol açtý. Sanki olaylarýn akýþý Lenin’i toplumsal 
yaþamýn dýþýna doðru itmiþti. Bu noktada, tarihsel olanla karþýlaþtýrýldýðýnda biyografik olan 
gözle görülür biçimde marjinalleþir. Lenin ve partisinin kendilerinden kat kat üstün güçler 
karþýsýndaki zayýflýðý Lenin’in yaþamýnýn bu dönemini trajik kýlar; bununla birlikte, anýlan dö-
nemde Lenin, parti ve proleterya tarafýndan gösterilen çaba ve özverinin boþ yere olduðu 
düþünülmemelidir. 
Lenin, Prometheus’u çaðrýþtýran destansý mücadelesi boyunca geleceðin Bolþevizme ait oldu-
ðu inancýný bir an için bile yitirmedi. Rusya’nýn görece küçük proleteryasý, uluslararasý iþçi sý-
nýfýnýn olaðanüstü güç koþullarda özgürlük ve iþçi iktidarý için verdiði mücadele içinde neleri 
baþarabileceði konusunda çarpýcý bir örneðin yaratýcýsý oldu.  
Proleteryanýn Batý’da gerçekleþtireceði zafer olmaksýzýn Rus proleteryasýnýn devlet iktidarýný 
elinde tutamayacaðý Lenin için açýktý. O’na göre, Rus devrimi dünya devriminin birinci aþa-
masýndan baþka bir þey deðildi. Bu cilt, Lenin ve Bolþeviklerin Komünist Enternasyonal’in 
inþasý ve devrimin yayýlmasý için gösterdikleri çabalarý, baþarý ve baþarýsýzlýklarý anlatýyor. 
Onlarýn çok kýsa bir zaman dilimi içinde çok güçlü bir devrimci enternasyonal kurma baþarýsý-
ný göstermiþ olmalarý þaþýrtýcýydý. Bununla birlikte, tarihin de tanýklýk ettiði gibi, Bolþevizmi 
çok farklý geleneklere sahip Rusya dýþýndaki partilere hýzla aþýlamak olanaksýzdý. Aþýlama sü-
recinin baþarýsýzlýðý 1918-23 devrimindeki yenilgilere yol açtý. Esas olarak, bu yenilgiler genç 
komünist partilerin sahip olduklarý deneyimsizlikten, ancak zaman içinde üstesinden gelinebi-
lecek bir olgunlaþmamýþlýktan kaynaklanýyordu. Ne yazýk ki böyle bir zamandan yoksundular. 
Böylece, Rus Devrimi’nin yalýtýlmasý Rusya’da bürokrasinin iktidarýnýn pekiþmesine ve Ko-
mintern’in Kremlin’in dýþ politika alanýnda kullandýðý basit bir araç haline gelmesine yol açtý. 
Bu geliþmeler (ki çalýþmamýzýn dýþýnda kalýyorlar) komünist partilerin devrimin araçlarý olma 
konumuna bütünüyle son verdi. 
Kitapta Lenin ve Bolþeviklerin yaptýklarý hatalara tekrar tekrar deðiniliyor. Bunun nedeni Le-
nin’in yaþantýsýnýn son döneminde geçmiþte olduðundan daha çok hata yapmasý deðil, anýlan 
dönemde yapýlan her hatanýn, yol açtýðý sonuçlar itibarýyla, geçmiþte yapýlanlarla karþýlaþtýrýl-
dýðýda daha kritik bir öneme sahip oluþu. Tarihsel hareketin gerilemesinin kendisini bu aþama-
da dýþavurduðu yer tam da sözünü ettiðimiz bu oransýzlýk. Lenin’in 1917’deki hatalarý devrim 
tarafýndan bertaraf edildi. Ancak 1921-23 arasýnda kalan dönemde, proleteryanýn tükeniþi, 
parti-devlet bürokrasisinin yükseliþi ve Batý’da devrimin yenilgiye uðramasýyla birlikte, lider-
liðin yaptýðý her ‘hata’ olaylar tarafýndan bertaraf edilmedi, aksine daha vurgulu hale getirildi.  
Lenin’in yaþamýnýn son birkaç yýlýnda iyimserlik veren, kahramanca öðelerle trajik öðeler çok 
karmaþýk bir biçimde birbirleriyle içiçe geçer. Lenin’in devletin, partinin ve Enternasyonal’in 
üzerindeki denetimi giderek zayýflar. Dolayýsýyla, bu ciltte, biyografik ve tarihsel öðelerin kri-
tik diyalektiði bunlardan ikincisinin birincisini hemen tamamen ortadan kaldýrmasýna neden 
olur.  
Bu kitabýn yazýlmasý oldukça güç gerçekleþti; bu yalnýzca konunun geniþliðinden (uluslararasý 
alanda Rusya, parti, devlet ve Komünist Enternasyonal) deðil, fakat ayrýca ve daha çok, tarih-
sel bir trajedi karþýsýnda duyulan -ama bu çalýþmanýn nesnelliðine gölge düþürecek yersiz bir 
hoþgörüye de izin vermeyen- bir acýdan kaynaklanýyor. 
1 (14) Þubat 1918’e öngelen olaylarýn tarihlerini iki takvime göre veriyorum. Bunlardan birin-
cisi Jülyen ya da ‘Eski Tarz’ olarak adlandýrýlan takvimi, parantez içinde verilen ikincisi ise 
Batý Avrupa ya da ‘Yeni Tarz’ olarak isimlendirilen takvimi esas alýyor. Rusya’da Eski Tarz 1 
(14) Þubat 1918’de kaldýrýldý ve Yeni Tarz takvime geçildi. Dolayýsýyla söz konusu tarihten 
sonra yaþanan olaylarýn tarihleri yalnýzca Gregoryan takivimine göre verildi.  
*** 
Bu önsözü fýrsat bilerek, Almanca’dan bir dizi metni çevirerek bana yardýmcý olan Mary Phil-
lips’e, ayný yardýmý Fransýzca’dan yaptýðý çevirilerle yapan Donny Gluckstein’a, dört cildi sa-



býrla gözden geçirip yayýna hazýrlayan ve kitaplarýn görsel yanýna iliþkin deðerli önerilerde 
bulunan Jo Bradley’e teþekkür etmek istiyorum. Bu çalýþmanýn kimi bölümlerinin deðiþik ver-
siyonlarýný sayýsýz kere, ve çalýþmanýn bütününü en az üç kere daktiloya alan Chanie Rosen-
berg’e çok þey borçluyum. Kitabý kaleme aldýðým altý yýl boyunca benden moral desteðini ve 
dostluðunu esirgememiþ olmasý, Chanie Rosenberg’e olan minnettarlýðýmý daha da artýrýyor. 
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