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BÝRÝNCÝ BASKIYA ÖNSÖZ

Devlet sorunu, günümüzde, teorik bakýmdan olsun, siyasal
ve pratik bakýmdan olsun, özel bir önem kazanýyor. Emperyalist
savaþ, tekelci kapitalizmin tekelci devlet kapitalizmi durumuna
dönüþme sürecini büyük ölçüde hýzlandýrýp yoðunlaþtýrdý. Güçlü
kapitalist topluluklarla durmadan daha sýký bir biçimde kaynaþan
devletin çalýþan yýðýnlar üzerindeki korkunç baskýsý, kendini gitgide daha çok gösteriyor. Geliþmiþ ülkeler cephe gerilerinden söz
ediyoruz bu ülkelerin, iþçiler için askeri angarya kamplarý haline
geliyorlar.
Uzayan savaþýn sayýsýz korkunçluk ve yýkýmlarý yýðýnlarýn
durumunu dayanýlmaz bir hale getiriyor, öfkelerini artýrýyor. Uluslararasý proleter devrim açýkça olgunlaþýyor. Bu devrimin devlet
karþýsýndaki tutumu, pratik bir önem kazanýyor. [sayfa 9]
Onlarca yýllýk görece barýþçý bir evrim boyunca birikmiþ bu-
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lunan oportünizm öðeleri tüm dünyanýn resmi sosyalist partileri
içinde egemen durumda olan bir sosyal-þovenizm akýmý yaratmýþtýr.
Bu akým (Rusyada Plekhanov, Potressov, Breþkovskaya, Rubanoviç, sonra az-buçuk örtülü bir biçimde Çereteli, Çernov ve hempalarý; Almanyada Scheideman, Legien, David ve baþkalarý; Fransa
ve Belçikada Renandel, Guesde, Vandervelde; Ýngilterede Hyndman ve Fabianlar[2] vb. vb.) sözde sosyalist, pratikte þoven olan bu
akým, sosyalizm önderlerinin yalnýzca kendi ulusal burjuvazilerinin deðil, ayrýca kendi devletlerinin de çýkarlarýna alçakça
ayak uydurmalarýyla belirlenir, çünkü büyük, devletler denilen devletlerin çoðu, uzun zamandýr, birçok küçük ve güçsüz halklarý
sömürüp köleleþtiriyorlar. Emperyalist savaþ, aslýnda bu türden bir
yaðmanýn sürdürülmesi ve paylaþýlmasý için yapýlan bir boðuþmadýr.
Çalýþan yýðýnlarý, genel olarak burjuvazinin, özel olarak emperyalist
burjuvazinin baskýsýndan kurtarma savaþýmý, devlet üzerindeki
oportünist önyargýlara karþý bir savaþým olmaksýzýn, olanaksýzdýr.
Her þeyden önce Marx ve Engelsin devlet üzerindeki öðretilerini inceleyecek ve özellikle bu öðretinin unutulmuþ ya da oportünistlerce çarpýtýlmýþ yönleri üzerinde duracaðýz. Sonra, özel olarak,
bu çarpýtmalarýn baþta gelen, körükleyicisi, bugünkü savaþ sýrasýnda utanç verici bir siyasal batkýya uðrayan II. Enternasyonalin (18891914) en ünlü önderi Karl Kautskyyi inceleyeceðiz. Son olarak,
1905 ve özellikle 1917 Rus devrimleri deneyinden çýkartýlmasý gereken en önemli sonuçlarý ortaya koyacaðýz. Þu anda (1917 Aðustosunun baþý), 1917 [sayfa 10] devriminin [Þubat Devrimi -ç.] geliþmesinin birinci evresini tamamladýðýný görüyoruz; ama genel olarak, bu
devrimin tümü, ancak ve ancak, emperyalist savaþýn doðuracaðý
proleter sosyalist devrimler zincirinin bir halkasý olarak kavranabilir. Öyleyse, proleter sosyalist devrimin devlet karþýsýndaki tutumu
yalnýzca pratik siyasal bir önem kazanmakla kalmaz, ayrýca ivedi
bir güncellik niteliðine de bürünür; çünkü aslýnda sözkonusu olan,
yýðýnlarý, çok yakýn bir gelecekte sermaye boyunduruðundan kurtulmak için yapmalarý gereken þey üzerinde aydýnlatmaktýr.
Yazar

Aðustos 1917
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ÝKÝNCÝ BASKIYA ÖNSÖZ
Bu ikinci baský, birinci baskýnýn hemen hemen týpkýsýdýr.
Yalnýzca, II. bölüme üçüncü paragraf eklenmiþtir.
Yazar

Moskova.
17 Aralýk 1918 [sayfa 11]
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DEVLET VE DEVRÝM[1]

BÖLÜM I

SINIFLI TOPLUM VE DEVLET

1. UZLAÞMAZ SINIF ÇELÝÞKÝLERÝNÝN ÜRÜNÜ OLARAK
DEVLET

Tarihte devrimci düþünürlerin öðretileri ile, kurtuluþlarý için
savaþým veren ezilen sýnýflar önderlerinin öðretileri baþýna birçok
kez gelen þey bugün de Marx öðretisinin baþýna geliyor. Egemen
sýnýflar, saðlýklarýnda büyük devrimcileri ardý arkasý gelmez kýyýcýlýklarla ödüllendirirler; öðretilerini, en vahþi düþmanlýk, en koyu
kin, en taþkýn yalan ve karaçalma kampanyalarýyla karþýlarlar. Ölümlerinden sonra, büyük devrimcileri zararsýz ikonlar durumuna getirmeye, söz uygun düþerse, azizleþtirmeye, ezilen sýnýflarý teselli
etmek ve onlarý aldatmak için adlarýný bir ayla (hâle) ile süslemeye çalýþýrlar. Böylelikle, devrimci öðretileri içeriðinden yoksunlaþtýrýlýr,
deðerden düþürülür ve devrimci keskinliði giderilir. Burjuvazi ve iþçi hareketi oportünistleri, bugün iþte marksizmi evcilleþtirme biçimi üzerinde birleþiyorlar. Öðretinin devrimci yaný ve devrimci ruhu
unutuluyor, siliniyor [sayfa 13] ve deðiþtiriliyor. Burjuvazi için kabul
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edilebilir ya da öyle görünen þeyler, ön plana çýkarýlýyor ve övülüyor.
Bugün bütün sosyal-þovenler, gülmeyin! marksisttirler. Ve daha
düne dek marksizmin kökünü kazýma iþinde uzmanlaþmýþ burjuva Alman bilginleri, þimdi bir soygun savaþýnýn yürütülmesi için
son derece iyi örgütlenmiþ o iþçi sendikalarýný eðitecek bir ulusalAlman Marxtan gitgide daha sýk sözediyorlar!
Bu durum karþýsýnda, marksizmin çarpýtýlmalarýnýn bu görülmemiþ yayýlýþý karþýsýnda, görevimiz, her þeyden önce, Marxýn
devlet üzerindeki öðretisini yeniden kurmaktýr. Bunun için, Marx
ve Engelsin kendi yapýtlarýndan bir dizi uzun alýntý, zorunlu. Bu
uzun alýntýlarýn açýklamayý aðýrlaþtýracaklarý ve onu daha popüler
duruma getirmeye hiç de yardýmcý olmayacaklarý kuþkusuz. Ama
bunu yapmamak da kesinlikle olanaksýz. Okuyucunun, bilimsel
sosyalizmin kurucularýnýn bütün görüþlerini ve bu görüþlerin geliþmesini anlayabilmesi için, ve bu görüþlerin bugün egemen bulunan
kautskizm tarafýndan nasýl çarpýtýldýklarýnýn belgelere dayanarak
gösterilmesi ve ortaya konmasý için de, Marx ve Engelsin devlet
konusundaki yapýtlarýnýn bütün parçalarý ya da hiç deðilse bütün
canalýcý parçalarý, olabildiðince eksiksiz bir biçimde aktarýlmalýdýr.
Friedrich Engelsin altýncý bir baskýsý 1894te Stuttgartda yayýnlanmýþ bulunan ve en yaygýn yapýtý olan Ailenin, Özel Mülkiyetin
ve Devletin Kökeninden baþlayalým. Aktarmalarý Almanca asýllarýna göre çevirmemiz gerekecek; çünkü Rusça çeviriler, çok sayýda
olmalarýna karþýn, ya eksik ya da çok kusurludurlar. [sayfa 14]
Engels, tarihsel çözümlemesinden sonuçlar çýkartýrken þöyle
der:
Devlet topluma dýþardan dayatýlmýþ bir erklik deðildir. Hegelin ileri sürdüðü gibi, ahlâk düþününün gerçekliði, aklýn imgesi ve gerçekliði de deðildir. Devlet, daha
çok, toplumun, geliþmesinin belirli bir aþamasýndaki bir
ürünüdür; bu toplumun, önlemekte yetersiz olduðu uzlaþmaz karþýtlýklar biçiminde bölündüðünden, kendi kendisiyle çözülmez bir çeliþki içine girdiðinin itirafýdýr. Ama,
karþýtlýklarýn, yani karþýt ekonomik çýkarlara sahip sýnýflarýn, kendilerini ve toplumu, kýsýr bir savaþým içinde eritip
bitirmemeleri için, görünüþte toplumun üstünde yer alan
çatýþmayý hafifletmesi, düzen sýnýrlarý içinde tutmasý
gereken bir erklik gereksinimi kendini kabul ettirir; iþte
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toplumdan doðan, ama onun üstünde yer alan ve ona
gitgide yabancýlaþan bu erklik, devlettir (6. Almanca baský, s. 177-178)[3]
Burada, marksizmin, devletin tarihsel rolü ve anlamý üzerindeki temel düþünü tüm açýklýðýyla dile getirilmiþ bulunuyor. Devlet, sýnýf çeliþkilerinin uzlaþmaz olmalarý olgusunun ürünü ve belirtisidir. Nerede sýnýflar arasýndaki çeliþmelerin uzlaþmasý nesnel
olarak olanaklý deðilse, orada devlet ortaya çýkar. Ve tersine; devletin varlýðý da, sýnýf çeliþkilerinin uzlaþmaz olduklarýný tanýtlar.
Marksizmin, iki ana çizgi izleyen çarpýtýlmasý iþte bu özsel
ve temel nokta üzerinde baþlar.
Bir yanda, karþý çýkýlmasý olanaksýz tarihsel olgularýn baskýsý
altýnda, nerede sýnýf çeliþkileri ve sýnýf savaþýmlarý varsa, ancak
orada devletin varolduðunu kabul etmek zorunda kalan burjuva
ve özellikle küçük-burjuva ideologlar, devleti sýnýflarýn [sayfa 15] bir
uzlaþma organý olarak ortaya çýkartacak biçimde, Marxý tashih
ederler. Marxa göre, eðer sýnýflararasý uzlaþma olanaklý olsaydý
devlet ne ortaya çýkabilir, ne de ayakta kalabilirdi. Bol bol Marxtan
sözeden hamkafa profesörler ve gazete yazarlarýna göre, devletin
rolü, sýnýflarý uzlaþtýrmaktýr. Marxa göre, devlet, bir sýnýf egemenliði
organý, bir sýnýfýn bir baþka sýnýf üzerindeki baský organýdýr; sýnýflar
arasýndaki çatýþmayý hafifleterek, bu baskýyý yasallaþtýrýp pekiþtiren
bir düzenin kurulmasýdýr.
Küçük-burjuva siyasetçilerin kanýsýna göre, düzen, sýnýflarýn
uzlaþmasýdýr, yoksa bir sýnýfýn bir baþka sýnýf tarafýndan ezilmesi
deðil; çatýþmayý hafifletmek demek, uzlaþtýrmak demektir, yoksa
baskýcýlarý devirmek için savaþým veren ezilen sýnýflarýn elinden
bazý savaþ araç ve yöntemlerini çekip almak deðil.
Böylece, 1917 devriminde [Þubat Devrimi -ç.], devletin anlamý ve rolü sorunu, pratik bakýmdan ivedi bir eylem sorunu, üstelik
bir yýðýn eylemi sorunu olarak tüm geniþliðiyle ortaya çýktýðý zaman,
Devrimci-Sosyalistler ile Menþeviklerin hepsi, hemen ve gözlerini
kýrpmadan, sýnýflarýn devlet tarafýndan uzlaþtýrýlmasý küçük-burjuva teorisine dörtelle sarýldýlar. Bu iki partideki siyaset adamlarýnýn
sayýsýz karar ve makalelerinin hepsi, bu küçük-burjuva ve hamkafa
uzlaþma teorisinin etkisini taþýr. Devletin, kendi karþýtýyla (kendisine karþýt olan sýnýfla) uzlaþmasý olanaksýz belirli bir sýnýfýn egemenlik organý olmasý, küçük-burjuva demokrasisinin hiçbir zaman anla-
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yamadýðý bir þeydir. Bizim Devrimci-Sosyalistlerimizle Menþeviklerimizin devlet karþýsýnda takýndýklarý [sayfa 16] tutum, onlarýn hiç de
sosyalist deðil (bunu biz Bolþevikler, hep tanýtladýk), sözde-sosyalist
laf ebeliði meraklýsý küçük-burjuva demokratlarý olduklarýný gösteren
en açýk kanýtlardan biridir.
Öte yanda, marksizmin çok daha ince olan kautskist çarpýtýlmasý var. Burada teorik olarak, ne devletin bir sýnýf egemenliði
organý olduðuna karþý çýkýlýr, ne de sýnýflar arasýndaki çeliþkilerin
uzlaþmaz olduðuna. Ama þu olgu gözden kaçýrýlýr ya da üstü örtülür.
Eðer devlet, sýnýflar arasýndaki çeliþkilerin uzlaþmaz olduðu gerçeðinden doðduysa, eðer toplumun üzerinde ve ona gitgide yabancýlaþan bir iktidar ise, açýktýr ki, yalnýzca zora dayanan bir devrim olmaksýzýn deðil, ayrýca egemen sýnýf tarafýndan yaratýlmýþ bulunan
ve içinde o yabancý niteliðin maddeleþtiði devlet iktidarý aygýtý da
ortadan kaldýrýlmaksýzýn, ezilen sýnýfýn kurtuluþu olanaksýzdýr. Teorik
bakýmdan kendi baþýna açýk olan bu sonucu, daha sonra göreceðimiz gibi, Marx, devrimin görevlerinin somut tarihsel çözümlemesinden yetkin bir belginlikle çýkarmýþtýr. Ve iþte Kaustkynin ... unutup
çarpýttýðý þey de bu sonuçturaçýklamamýzýn ilerisinde bunu ayrýntýlý
olarak göstereceðiz.
2. ÖZEL SÝLAHLI ADAM MÜFREZELERÝ,
HAPÝSHANELER vb.

... Devlet, eski gentilice örgütlenmeye göre, ilkin uyruklarýnýn topraða göre daðýtýlmasýyla belirlenir... diye devam eder Engels.
Bu daðýlým bize doðal görünür, ama aþiretler ya da klanlar
biçimindeki eski örgütlenmeye karþý uzun soluklu bir savaþýmý
gerektirmiþtir. [sayfa 17]
... Ýkinci olarak, bizzat silahlý güç halinde örgütlenen
halkla artýk doðrudan doðruya ayný þey olmayan bir kamu
gücünün kuruluþu gelir. Bu özel kamu gücü zorunludur;
çünkü, sýnýflara bölünmeden sonra, halkýn özerk bir silahlý
örgütlenmesi olanaksýz duruma gelmiþtir... Bu kamu
gücü her devlette vardýr; yalnýzca silahlý adamlardan deðil,
ama maddi eklentilerinden de, gentilice toplumun bilmediði hapishaneler ve her türlü ceza kurumlarýndan da
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bileþir...
Engels, toplumdan doðan, ama onun üstünde yer alan ve
gitgide ona yabancýlaþan ve devlet denilen bu güç kavramýný geliþtirir. Bu güç baþlýca neye dayanýr? Elleri altýnda hapishaneler vb.
bulunan özel silahlý adam müfrezelerine.
Özel silahlý adam müfrezelerinden sözetme hakkýna sahibiz;
çünkü her devlete özgü kamu gücü, silahlý halkla, halkýn özerkli
silahlý örgütlenmesi ile, artýk doðrudan doðruya ayný þey deðildir.
Bütün büyük devrimci düþünürler gibi, Engels de, bilinçli
iþçilerin dikkatini, egemen hamkafalýða en az dikkate deðer ve en
alýþýlmýþ görünen, yalnýzca katý deðil, taþlaþmýþ denebilecek önyargýlar tarafýndan onaylanmýþ bulunan þey üzerine çekmeye çalýþýr.
Sürekli ordu ve polis, devlet iktidarýnýn baþlýca güç aletleridir; ama
baþka türlü nasýl olabilirdi?
Engelsin seslendiði ve yakýndan ne bir tek büyük devrim
yaþamýþ ve ne de görmüþ olan 19. Yüzyýl sonu Avrupalýlarýnýn büyük
çoðunluðu için, baþka türlü olamazdý. Onlar, halkýn özerkli silahlý
örgütlenmesinin ne olduðunu hiç mi hiç anlayamazdýlar. Toplumun üzerinde yer alan ve ona [sayfa 18] yabancýlaþan özel silahlý
adam müfrezeleri (polis, sürekli ordu) zorunluluðunun neden ortaya
çýktýðý sorusunu, Batý Avrupa ülkeleri ve Rusyadaki hamkafalar,
toplumsal yaþamýn artan karmaþýklýðýný, görevlerin ayrýþmasýný vb.
anýmsatarak, Spencer ya da Mihaylosvkiden alýnmýþ iki-üç tümce
ile yanýtlama eðilimindedirler.
Bu anýmsatma bilimsel bir görünüþe sahiptir; ama asýl
önemli olaný, özseli: toplumun, birbirine amansýzca düþman sýnýflar
biçimindeki bölünüþünü gölgede býrakarak bilisiz halký iyice uyutur.
Toplumun bu sýnýflara bölünüþü olmasaydý, halkýn özerkli
silahlý örgütlenmesi, sopalarla silahlanan bir maymun sürüsünün
ilkel örgütlenmesi, ya da ilkel ya da klanlar biçiminde birleþmiþ insanlarýn ilkel örgütlenmesinden, karmaþýklýðýyla, tekniðinin yüksek
düzeyiyle vb. ayrýlýrdý; ama olanaklý olurdu.
Oysa bu olanaksýzdýr; çünkü uygar toplum, düþman sýnýflar
biçiminde ve üstelik özerkli silahlanmalarý aralarýnda silahlý bir
savaþýma yolaçabilecek, amansýzca düþman sýnýflar biçiminde bölünmüþtür. Devlet kurulur; özel bir güç, özel silahlý adam müfrezeleri
meydana gelir; ve her devrim, devlet aygýtýný yýkarken, arý durumda
bir sýnýflar savaþýmý örneði verir, egemen sýnýfýn kendisine hizmet
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eden silahlý adam müfrezelerini yeniden kurmak, ezilen sýnýfýnsa,
sömürücülere deðil, sömürülenlere hizmet etmeye yetenekli bu
tür yeni bir örgüt kurmak için nasýl çabaladýklarýný bize en açýk bir
biçimde gösterir.
Aktarýlan parçada, Engels, her büyük devrimin pratik olarak,
somut olarak ve bir yýðýn eylemi [sayfa 19] ölçüsünde ortaya koyduðu
sorunu, yani özel silahlý adam müfrezeleri ve halkýn özerkli silahlý
örgütlenmesi arasýndaki, iliþkiler sorununu, teorik olarak koyuyor.
Bu sorunun, Avrupa ve Rus devrimleri deneyiyle somut olarak nasýl
aydýnlandýðýný göreceðiz.
Ama, gene Engelsin açýklamasýna dönelim.
Engels, bazan, örneðin Kuzey Amerikanýn bazý bölgelerinde, bu kamu gücünün güçsüz olduðunu (Kuzey Amerikanýn, emperyalizm-öncesi dönemde, özgür kolonun aðýr bastýðý bölgeleri
kapitalist toplumda çok ender bir istisna sözkonusudur), ama,
genel bir biçimde, güçlendiðini gösterir.
... devlet içindeki sýnýf çeliþkileri belirginleþtiði ve
sýnýrdaþ devletler daha büyük ve daha kalabalýk bir duruma geldiði ölçüde, onun da gücü artar  daha çok,
sýnýf savaþýmlarý ve fetih rekabetinin, kamu gücünü, tüm
toplumu, hatta devleti yutmakla tehdit edecek derecede
artýrmýþ bulunduklarý bugünkü Avrupamýzý düþünelim...
Bu satýrlar, en geç 90 yýllarýnýn baþlarýnda yazýlmýþtýr. Engelsin
son önsözü 16 Haziran 1891 tarihini taþýr. Bu çaðda, emperyalizme
yöneliþ tröstlerin mutlak egemenliði, büyük bankalarýn kudreti,
büyük sömürge politikasý vb. Fransada yeni baþlamýþtý; Kuzey
Amerika ve Almanyada henüz baþlamak üzereydi. O, zamandan
beri, fetihler rekabeti bir dev adýmý attý; öyle ki, 1910dan az sonra yeryüzü rakip fatihler, yani büyük soyguncu devletler arasýnda
tamamen paylaþýlmýþ bulunuyordu. O zamandan beri, askeri ve
bahri silahlanma korkunç bir biçimde arttý; ve Ýngilterenin ya da
Almanyanýn dünya üzerindeki egemenliði [sayfa 20] ve ganimet paylaþmak için yapýlan 1914-1917 çapul savaþý sýrasýnda, açgözlü bir
devlet iktidarý, toplumun bütün güçlerini yuttu, o derecede ki,
bütünsel bir yýkým eþiðinde bulunuluyor.
Engels, daha 1891de fetihler rekabetinin, büyük devletlerin dýþ politikasýndaki bellibaþlý ayýrdedici çizgilerden biri olduðunu
göstermesini bilmiþti. Oysa, 1914-1917de, aþýrý derecede yeðinleþ-
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miþ bulunan bu rekabet, emperyalist savaþa yolaçtýðý bir anda,
sosyal-þovenizm kopuklarý, yurt savunmasý, cumhuriyetin ve devrimin korunmasý vb. üzerindeki parlak sözlerle, kendi burjuvazilerinin soyguncu çýkarlarýnýn korunmasýný maskeliyorlar!
3. EZÝLEN SINIFIN SÖMÜRÜLMESI ALETÝ OLARAK DEVLET

Toplumun üstünde yer alan özel bir kamu gücünü beslemek
için, vergiler ve devlet borçlarý gerekli hale gelir.
Engels þöyle yazar:
Kamu gücünü ve vergileri ödetme hakkýný kullanan
memurlar, toplumun organlarý olarak, toplumun üstünde yer alýrlar. Gentilice örgütlenme organlarýna gösterilen
içten gelme saygý, memurlara karþý da bu saygýnýn gösterildiðini varsaysak bile, onlara yetmez ... onlarýn yetkesini, onlara bir kutsallýk ve özel bir dokunulmazlýk kazandýran olaðanüstü yasalarla saðlama baðlamak gerekir...
En deðersiz polis memuru, gentilice toplumdaki bütün
organlarýn birarada sahip olduklarýndan çok yetke
sahibidir; ama en güçlü prens, en büyük devlet adamý,
ya da uygarlýðýn en büyük [sayfa 21] askeri þefi, en küçük
gentilice þefin mazhar olduðu içten gelme ve söz götürmez saygýyý kýskanabilir...
Devlet iktidarý organlarý olarak memurlarýn ayrýcalýklý durumu
sorunu, böylece konmuþ bulunuyor. Aslolan, onlarý toplum üstüne
koyan þeyin ne olduðunu bilmektir. Pratikte bu teori sorununun,
Paris Komünü tarafýndan 1871de nasýl çözülmüþ ve Kautsky tarafýndan 1912de gerici bir anlayýþ içinde nasýl gürültüye getirilmiþ olduðunu göreceðiz.
Devlet, sýnýf karþýtlýklarýný frenleme gereksiniminden doðduðuna, ama ayný zamanda, bu sýnýflarýn çatýþmasý ortasýnda doðduðuna göre, kural olarak en güçlü sýnýfýn, ekonomik bakýmdan egemen olan ve bunun sayesinde siyasal bakýmdan da egemen sýnýf
durumuna gelen ve böylece ezilen sýnýfý boyunduruk altýnda tutmak
ve sömürmek için yeni araçlar kazanan sýnýfýn devletidir... Antik
devletle feodal devlet, kölelerle serflerin sömürülmesi organý oldular;
ama yalnýzca onlar deðil, modern temsili devlet de, ücretli emeðin
sermaye tarafýndan sömürülmesi aletidir. Bununla birlikte istisna
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olarak, savaþým durumundaki sýnýflarýn denge tutmaya çok yaklaþtýklarý öyle bazý dönemler olur ki, devlet gücü sözde aracý olarak,
bir zaman için bu sýnýflara karþý belirli bir baðýmsýzlýk durumunu
korur. ...Yani, 17. ve 18. Yüzyýllarýn mutlak hükümdarlýklarý gibi,
Fransada Birinci ve Ýkinci imparatorluðun bonapartizmi gibi, Almanyada Bismarck gibi.
Buna, Sovyetlerin, küçük-burjuva demokratlar tarafýndan yönetilmeleri nedeniyle henüz güçsüz, buna karþýlýk burjuvazinin de
Sovyetleri [sayfa 22] daðýtmak için henüz yeterince güçlü olmadýðý bir
anda. devrimci proletaryayý ezmeye baþladýktan sonra, Cumhuriyetçi Rusyadaki Kerenski hükümeti gibi, diye ekleyeceðiz.
Engels, zenginlik, iktidarýný demokratik cumhuriyette, dolaylý ama bir o kadar da güvenli bir biçimde gösteriyor diye sürdürür; þöyle ki: ilk olarak, memurlarýn düpedüz rüþvet yemesi (Amerika), ikinci olarak da, hükümetle borsa arasýndaki baðlaþma
(Fransa ve Amerika) aracýyla.
Bugün, hangisi olursa olsun, bütün demokratik cumhuriyetlerde, emperyalizm ve bankalar egemenliði, zenginliðin sýnýrsýz
gücünü savunmak ve kullanmak için yararlanýlan bu iki aracý, ender
bir sanat haline getirecek derecede geliþtirdi. Eðer, örneðin Rusya
Demokratik Cumhuriyetinin daha ilk aylarýnda, sosyalistlerin
Devrimci-Sosyalistler ve Menþevikler burjuvazi ile koalisyon hükümeti içindeki evliliklerinin, deyim yerindeyse, balayý sýrasýnda,
Bay Palçinski, kapitalistleri tedirgin etmeyi ve onlarýn tekerine taþ
koymayý, askeri sipariþler yoluyla devlet hazinesini soymalarýný engellemeyi gözeten bütün önlemleri baltalamýþsa, ve daha sonra
bakanlýktan ayrýlmýþ (ve elbette yerine tastamam ayný bir baþka
Palçinski geçmiþ) olan Bay Palçinski, eðer kapitalistler tarafýndan
yýlda 120.000 ruble tutan bir arpalýkla ödüllendirilmiþ ise, bu nedir?
Dolaysýz ya da dolaylý rüþvet mi? Yoksa hükümetle kapitalist
sendikalar [tröstler] arasýnda bir baðlaþma, ya da yalnýzca dostça
iliþkiler mi? Çernov ve Çeretelilerin, Avksentiev ve Skobelevlerin
oynadýklarý rol nedir? Devlet hazinesine el atan milyonerlerin dolaysýz baðlaþýklarý mýdýrlar, yoksa sadece dolaylý baðlaþýklarý mý? [sayfa
23]

Artýk siyasal mekanizmanýn bu tür eksikliklerine ve kapitalizmin siyasal zarfýndaki kusurlara baðýmlý olmadýðý için, zenginlik
in sýnýrsýz gücü demokratik cumhuriyette daha güvenliktedir.

20

V. Ý. Lenin
Devlet ve Devrim

Demokratik cumhuriyet, kapitalizmin olanaklý olan en iyi politik biçimidir; çünkü sermaye, demokratik cumhuriyeti (Palçinski, Ýgernov, Çereteli ve hempalarý aracýlýðýyla) ele geçirdikten sonra, iktidarýný öyle saðlam, öyle güvenli bir biçimde kurar ki, burjuva demokratik cumhuriyetindeki hiçbir kiþi, kurum ya da parti deðiþikliði,
onu sarsamaz.
Ayrýca genel oy hakkýný burjuvazinin egemenlik aleti olarak
nitelendirdiði zaman, Engelsin büsbütün kesin ve açýk olduðunu
da belirtmek gerekir. Alman sosyal-demokrasisinin uzun deneyini
açýkça hesaba katan Engels, genel oy hakký... iþçi sýnýfýnýn olgunluðunu ölçmeyi saðlayan bir göstergedir. Bugünkü devlet içinde
bundan daha çok hiçbir þey olamaz ve hiçbir zaman da olmayacaktýr der.
Bizim Devrimci-Sosyalistlerimizle Menþeviklerimiz gibi
küçük-burjuva demokratlarý, týpký ikiz kardeþleri olan Batý Avrupa
sosyal-þoven ve oportünistlerinin tümü gibi, genel oy hakkýndan
açýkça daha çok bir þey beklerler. Genel oy hakkýnýn, bugünkü
devlet içinde, emekçiler çoðunluðunun iradesini gerçekten dile
getirmeye ve bu iradenin yerine getirilmesini saðlamaya yetenekli
olduðu düþününü paylaþýr ve bu yanlýþ düþünü halka da aþýlarlar.
Burada, yalnýzca, Engelsin açýk, belgin ve somut açýklamasýnýn, resmi (yani oportünist) sosyalist partilerin propaganda ve
ajitasyonunda her [sayfa 24] an deðiþtirilip çarpýtýldýðýna iþaret ederek,
bu yanlýþ düþünün altýný çizmekten baþka bir þey yapamayýz. Marx
ve Engelsin bugünkü devlete iliþkin görüþleri üzerindeki açýklamamýzýn devamý, Engelsin burada çürüttüðü anlayýþýn bütün yanlýþlýðýný ayrýntýlý bir biçimde ortaya koyar.
Engels, en tanýnmýþ yapýtýnda [Ailenin, Özel Mülkiyetin ve
Devletin Kökeni -ç.] görüþlerini toplu bir biçimde þöyle özetler:
Demek ki, devlet düþünülemeyecek bir zamandan
beri varolan bir þey deðildir. Ýþlerini onsuz gören, hiçbir
devlet ve devlet erkliði düþünü bulunmayan toplumlar
olmuþtur. Toplumun sýnýflara bölünmesine zorunlu olarak baðlý olan belirli bir ekonomik geliþme aþamasýnda,
bu bölünme, devleti bir zorunluluk durumuna getirdi.
Þimdi, üretimde, bu sýnýflarýn varlýðýnýn yalnýzca bir zorunluluk olmaktan çýkmakla kalmayýp, üretim için gerçek
bir engel de olduðu bir geliþme aþamasýna hýzlý adýmlar-
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la yaklaþýyoruz. Bu sýnýflar, vaktiyle ne kadar kaçýnýlmaz
bir biçimde ortaya çýktýlarsa, o kadar kaçýnýlmaz bir biçimde ortadan kalkacaklardýr. Onlarla birlikte, devlet de,
kaçýnýlmaz bir biçimde, yokolur. Üreticilerin özgür ve
eþitçi bir birlik temeli üzerinde üretimi yeniden düzenleyecek olan toplum, tüm devlet makinesini, bundan böyle
kendisine lâyýk olan yere, bir kenara atacaktýr: âsâr-ý antika müzesine, çýkrýk ve tunç baltanýn yanýna...
Çaðdaþ sosyal-demokrasinin propaganda ve ajistasyon yazýnýnda bu alýntýya pek rastlanmaz. Rastlandýðý zaman da, bu metni,
sanki bir ikon önünde eðilmek istercesine, yani þu tüm devlet
makinesinin âsâr-ý antika müzesine atýlmasýný içeren [sayfa 25] devrimin geniþlik ve derinliði üzerinde en küçük bir düþünme çabasý
olmaksýzýn, Engelse resmen saygý göstermek için aktardýklarý görülür. Hatta çoðu zaman onlarda, Engelsin devlet makinesi demekle
söylemek istediði þey, pek de anlaþýlmýþa benzemez.
4. DEVLETÝN SÖNMESÝ VE ZORA DAYANAN DEVRÝM

Engelsin, devletin sönmesi üzerindeki formülleri öylesine
yaygýn, öylesine yinelenen, oportünist salçalý uzlaþmacý marksizmin alýþýlmýþ sahteciliðinin temelinde ne yattýðýný öylesine ortaya
koyan þeylerdir ki, onlar üzerinde uzun uzun durmak gerekir. Bu
formüllerin çýkarýldýðý parçayý tüm olarak aktaralým:
Proletarya devlet iktidarýný ele geçirir ve üretim araçlarýný önce devlet mülkiyeti durumuna dönüþtürür. Ama,
bunu yapmakla, proletarya olarak kendi kendini ortadan
kaldýrýr, bütün sýnýf ayrýmlarý ile sýnýf karþýtlýklarýný, ve ayný biçimde, devlet olarak devleti de ortadan kaldýrýr. Sýnýf
karþýtlýklarý içinde evrimlenen daha önceki toplumun
devlete, yani her durumda, sömürücü sýnýfýn kendi dýþ
üretim koþullarýný sürdürmek, öyleyse özellikle sömürülen
sýnýfý varolan üretim biçimi (kölelik, toprak köleliði,
ücretlilik) tarafýndan verilmiþ baský koþullarý içinde tutmak
için kurduðu bir örgüte gereksinimi vardý. Devlet, tüm
toplumun resmi temsilcisi, onun gözle görülür bir kurul
biçimindeki bireþimiydi, ama bu, tüm toplumu, zamaný
için, kendi baþýna temsil eden sýnýfýn devleti: ilk çaðda

22

V. Ý. Lenin
Devlet ve Devrim

köle sahibi yurttaþlarýn, orta çaðda feodal soyluluðun,
[sayfa 26] çaðýmýzda burjuvazinin devleti olduðu ölçüde böyleydi. Sonunda gerçekten tüm toplumun temsilcisi durumuna geldiði zaman, kendi kendini gereksiz kýlar. Baský
altýnda tutulacak hiçbir toplumsal sýnýf kalmayýnca, sýnýf
egemenliði ve üretimdeki güncel anarþi üzerine kurulu
bireysel yaþama savaþýmý ile birlikte, bunlardan doðan
çatýþma ve aþýrýlýklar da ortadan kalkýnca, artýk bir baský
altýnda tutulacak hiçbir þey yok demektir ve özel bir baský
iktidarý, bir devlet, zorunlu olmaktan çýkar. Devletin gerçekten tüm toplumun temsilcisi olarak göründüðü ilk
eylem üretim araçlarýna toplum adýna elkonmasý, ayný
zamanda onun devlete özgü son eylemidir de. Devlet iktidarýnýn toplumsal iliþkilere karýþmasý, bir alandan sonra
bir baþkasýnda gereksiz duruma gelir ve sonra kendiliðinden uykuya dalar. Kiþilerin hükümeti yerini, þeylerin idaresi ve üretim iþlemlerinin yönetimine býrakýr. Devlet ilga
edilmez, söner. Özgür halk devleti üzerindeki kof tümcenin, ajitasyon aracý olarak geçici doðruluðu bakýmýndan
olduðu kadar, bilimsel düþün olarak kesin yetersizliði
bakýmýndan da deðerlendirilmesini; bunun gibi, anarþist
denilen kimselerin, devletin bugünden yarýna ortadan
kaldýrýlmasý yolundaki istemlerinin deðerlendirilmesini
de, iþte bu saðlar (Anti-Dühring; Bay Eugen Dühring
Bilimi Altüst Ediyor, 3. Almanca baský, s. 301-303).[4]
Yanýlgýya düþmekten çekinmeksizin söylenebilir ki, Engelsin
düþünce zenginliði bakýmýndan çok dikkate deðer bu yazýsý, bugünkü sosyalist partilerde, Marxa göre devletin ortadan kaldýrýlmasý
yolundaki anarþist öðretinin tersine, sönmesinin doðruluðu yolundaki bilgiden baþka bir sosyalist [sayfa 27] düþünce izi býrakmamýþtýr.
Marksizmi bu biçimde güdükleþtirmek, onu oportünizme indirgemek demektir; çünkü, böylesine bir yorumdan sonra, bulanýk,
yavaþ, eþit, kerteli, sýçramasýz-patlamasýz, devrimsiz bir deðiþiklik
düþüncesinden baþka bir þey kalmaz. Devletin sönmesi kavramý,
yýðýnlar arasýnda genellikle yaygýn bulunan günlük anlayýþý içinde,
hiç kuþku yok ki, devrimin uyutulmasý, hatta yadsýnmasýdýr.
Oysa, böylesine bir yorum, marksizmin, yalnýzca burjuvazi için yararlý, ve teorik olarak, örneðin Engelsin in extenso aktardý-
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ðýmýz vargý larýnda belirtilmiþ bulunan baþlýca koþul ve düþüncelerin unutulmasý üzerine kurulu en kaba çarpýtýlmalarýndan biri olmaktan baþka bir þey deðildir.
Birinci olarak: Usavurmasýnýn baþýnda, Engels, proletaryanýn devlet iktidarýný eline geçirerek, böylece devlet olarak devleti
ortadan kaldýrdýðýný söyler. Bunun ne anlama geldiðini düþünmek
âdet olmamýþtýr. Çoðunlukla, ya bunun anlamý hiç anlaþýlmýyor,
ya da burada, Engels bakýmýndan, hegelci bir gevþeklik gibi bir
þey görülüyor. Gerçeklikte, bu sözler proleter devrimlerin en büyüklerinden birinin deneyini, sýrasý gelince, üzerinde uzun uzun duracaðýmýz 1871 Paris Komünü deneyini, kýsaca dile getirirler.
Engels burada, proletarya devrimiyle burjuvazinin devletinin ortadan kaldýrýlmasýndan sözeder; oysa sönme üzerine söylediði þeyler, sosyalist devrimden sonra, proleter devletten ne kalmýþsa onunla ilgilidir. Engelse göre, burjuva devlet sönmez;
devrim sýrasýnda proletarya tarafýndan ortadan kaldýrýlýr. Bu devrimden sonra sönen [sayfa 28] þey, proleter devlet, baþka bir deyiþle,
bir yarý-devlettir.
Ýkinci olarak: Devlet özel bir baský gücüdür. Engelsin bu
hayranlýk verici ve son derece derin tanýmlamasý burada en yetkin
bir açýklýkla dile getirilmiþtir. Bundan þu sonuç çýkar: proletaryaya
karþý burjuvazi tarafýndan milyonlarca emekçiye karþý bir avuç zengin tarafýndan kullanýlan bu özel baský gücü yerine, burjuvaziye
karþý proletarya tarafýndan uygulanan bir özel baský gücünün
(proletarya diktatorasý) geçmesi gerekir. Devletin devlet olarak ortadan kalkmasýnýn anlamý, iþte budur. Ve toplum adýna üretim
araçlarýna elkoma eyleminin de anlamý budur. Kendiliðinden
anlaþýlýr ki, bir özel gücün (burjuvazinin devleti) bir baþka özel
güçle (proletaryanýn devleti) böylesine bir yer deðiþtirmesi hiçbir
zaman sönme biçiminde olamaz.
Üçüncü olarak: Bu sönme, ya da daha renkli bir deyimle,
bu uykuya dalmayý, Engels, hiçbir anlam belirsizliðine yer vermeksizin, devlet tarafýndan, toplumun tümü adýna üretim araçlarýna
elkomadan sonraki, yani sosyalist devrimden sonraki döneme erteliyor. Hepimiz biliriz ki, devletin o andaki siyasal biçimi en tam
demokrasidir. Ama, marksizmi utanýp sýkýlmadan çarpýtan oportünistlerden hiçbirinin aklýna gelmez ki, bu durumda Engelste sözkonusu olan þey demokrasinin uykuya dalmasý ve sönmesidir.
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Bu, ilk bakýþta çok garip görünür. Bununla birlikte, bu ancak demokrasinin de bir devlet olduðu ve bunun sonucu, devlet yokolduðu
zaman, ayný biçimde demokrasinin de yokolacaðý gerçeðini
düþünmeyen biri için anlaþýlmaz bir þeydir. Burjuva devleti [sayfa
29] ancak devrim ortadan kaldýrabilir. Genel olarak devlet, yani
en tam demokrasi ise, ancak sönebilir.
Dördüncü olarak: Engels, ünlü devlet söner tezini formüle
ederken, bu tezin hem oportünistlere, hem de anarþistlere karþý
yöneltildiðini somut bir biçimde gösterir. Ve Engelste asýl önemli
olan þey, onun devletin sönmesi tezinden çýkarýlmýþ bulunan ve
oportünistleri hedef alan sonuçtur.
Devletin sönmesi konusunda bir þey okumuþ, ya da bundan sözedildiðini duymuþ 10.000 kiþiden 9990ýnýn, Engelsin bu tezin sonuçlarýný yalnýzca anarþistlere karþý yöneltmediðini ya hiç
bilmedikleri, ya da artýk unutmuþ olduklarý üzerine bahse girilebilir. Ve geri kalan on kiþinin dokuzu da, özgür halk devletinin nemene bir þey olduðunu, ve bu belgiye saldýrmakla, neden oportünistlere de saldýrýlmýþ bulunulduðunu kuþkusuz bilmez. Tarihi böyle
yazýyorlar! Büyük devrimci öðretiyi, egemen hamkafalýða çaktýrmadan, yavaþ yavaþ, böyle uyduruyorlar. Anarþistlere karþý olan
sonuç bin kez ele alýnmýþ, bayaðýlaþtýrýlmýþ, en dar düþünceli bir
biçimde kafalara sokulmuþtur; bir önyargý gücü kazanmýþtýr bu sonuç. Oportünistlere karþý olan sonuç ise, karanlýkta kalmýþ ve unutulmuþtur!
Özgür halk devleti, 70 yýllarýnda Alman sosyal-demokratlarýnýn programýnda yazýlý bir istemdi ve onlar arasýnda günlük bir formül durumuna gelmiþti. Herhangi bir siyasal içerikten yoksun olan
bu belgi, demokrasi kavramýnýn küçük-burjuvaca ve tumturaklý bir
çevirisinden baþka bir þey içermez. Demokratik cumhuriyete yasal
bir anýþtýrmada [sayfa 30] bulunulduðu ölçüde, Engels, ajitasyon
amacýyla, bir zaman için, bu belgiyi doðrulamaya hazýrdý. Ama
bu bir oportünist belgiydi; çünkü yalnýzca burjuva demokrasisini
allayýp pullamaya yönelmekle kalmýyor, ayrýca genel olarak her tür
devlete karþý yöneltilmiþ sosyalist eleþtiri konusunda da bir anlama
yetersizliðini gösteriyordu. Biz, proletarya için, kapitalist rejimde en
iyi devlet biçimi olarak demokratik cumhuriyetten yanayýz; ama
unutmaya da hakkýmýz yoktur ki, hatta en demokratik burjuva
cumhuriyetinde bile, halkýn nasibi, ücretli kölelikten baþka bir þey
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deðildir. Sonra, her devlet, ezilen sýnýfa karþý yöneltilmiþ özel bir
baský gücüdür. O halde, hiçbir devlet, ne özgürdür, ne de halk
devleti. Bunun böyle olduðunu, Marx ve Engels, 70 yýllarýnda, parti
arkadaþlarýna birçok kez açýklamýþlardýr.
Beþinci olarak: Engelsin, devletin sönmesi konusunda bir
usavurma bulunduðunu herkesin anýmsadýðý bu ayný yapýtý, zora
dayanan devrimin önemi üzerine bir baþka usavurma da içerir.
Zora dayanan devrimin oynadýðý tarihsel role verdiði deðer, Engelste
zora dayanan devrimin gerçek bir övgüsü durumuna dönüþür. Ama
bunu kimse anýmsamaz; günümüzün sosyalist partilerinde, bu
düþünün öneminden sözetmek, hatta bunu düþünmek, usulden
deðildir; yýðýnlar arasýndaki günlük propaganda ve ajitasyonda, bu
düþünler hiçbir rol oynamaz. Oysa, bu düþünler, devletin sönmesi
düþünüyle birlikte, uyumlu bir bütün oluþturur ve ona çözülmezcesine baðlý bulunurlar.
Ýþte Engelsin bu usavurmasý:
... Ama zor, tarihte, baþka bir rol (kötülük kaynaðý
olmaktan baþka bir rol), devrimci bir rol [sayfa 31] de oynarmýþ; Marxýn sözlerine göre, baðrýnda yeni bir toplum taþýyan her eski toplumun ebesiymiþ; toplumsal hareketin,
sayesinde donmuþ ve ölmüþ siyasal biçimleri altettiði ve
parçaladýðý aletmiþ,  bunlardan Bay Dühringde tek söz
bile yok. Ýktisadi sömürü rejimini devirmek için, zorun
belki de ne yazýk ki! zorunlu olacaðýný iç çekmeler ve
inlemeler içinde kabul eder. Çünkü her zor kullanýmý,
onu kullananýn ahlâkýný bozar. Ve bu, her muzaffer devrimin sonucu olmuþ olan yüksek bir ahlâki ve entelektüel
atýlým karþýsýnda ileri sürülür! Halka belki de zorla kabul
ettirilebilecek zorlu bir çatýþmanýn, hiç deðilse Otuz Yýl
Savaþý utancýndan sonra ulusal bilince iþlemiþ bulunan
kölelik ruhunun kökünü kazýma üstünlüðüne sahip bulunduðu Almanyada ileri sürülür! Demek bu sönük, tatsýz
ve güçsüz vaiz anlayýþý, kendini tarihin gördüðü en devrimci partiye zorla kabul ettirme sevdasýnda! (Anti-Dühring, 3. Almanca baský, s. 193, 2. kýsým, IV. bölümün sonu.)
Engelsin 1878den 1894e, yani ta ölümüne dek Alman sosyal-demokratlarýna durmamacasýna yaptýðý, bu zora dayanan de-
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vrim övgüsüyle, devletin, sönmesi teorisi, ayný öðreti içinde nasýl
baðdaþtýrýlabilir?
Çoðunlukla, bu düþüncelerden bazan biri, bazan öteki, keyfi olarak (ya da iktidar sahiplerinin hoþuna gidecek biçimde) ele
alýnarak, ampirik ya da sofistik bir yöntemle, eklektik bir biçimde
baðdaþtýrýlýrlar ve yüzde-doksandokuz eðer daha fazla deðilse
ön plana konan þey, sönmedir. Diyalektiðin yerine eklektizm geçer: marksizm karþýsýnda, günümüzün resmi sosyal-demokrat yazýnýnda en alýþýlmýþ, en yaygýn olan þeydir bu. Böyle [sayfa 32] bir yerine
geçirme elbette bir yenilik deðildir: Ayný þey, klâsik Yunan felsefesi
tarihinde de görülebilir. Marksizmin oportünist çarpýtmasýnda
diyalektiðin eklektik çarpýtmasý, yýðýnlarý en büyük kolaylýkla aldatan
çarpýtmadýr; eklektizm, yýðýnlara aldatýcý bir doygunluk verir; sürecin
bütün yönlerini, bütün geliþme eðilimlerini, bütün çeliþik etkileri
vb. hesaba katýyormuþ gibi görünür; ama aslýnda, toplumun geliþmesi üzerine hiçbir tutarlý ve devrimci düþün vermez.
Marx ve Engelsin zora dayanan devrimin kaçýnýlmazlýðý yolundaki öðretileri, yukarda söylediðimiz ve açýklamamýzýn devamýnda ayrýntýlarýyla göstereceðimiz gibi, burjuva devletle ilgilidir.
Burjuva devlet, proleter devlete (proletarya diktatorasýna) yerini
sönme yoluyla deðil, genel kural olarak, ancak ve ancak zora dayanan bir devrimle býrakabilir. Engelsin zora dayanan devrime
yaptýðý övgü, Marxýn birçok bildirimi ile tam bir uygunluk halindedir. (Zora dayanan devrimin kaçýnýlmazlýðýný yürek pekliðiyle, açýkça ilân eden Felsefenin Sefaleti ve Komünist Manifestonun
vargýsýný anýmsayalým; otuz yýl kadar daha sonra, 1875te, Marxýn
Gotha Programýnýn oportünist içeriðini yerin dibine batýrdýðý Gotha Programýnýn Eleþtirisini anýmsayalým)[5] . Bu övgü, hiç de bir
tutkunluk bir tumturaklýlýk, geçici bir polemik hevesi sonucu deðildir. Tüm Marx ve Engels öðretisinin temelinde, bu zora dayanan
devrim düþününü ve bu düþünün ta kendisini sistemli biçimde
yýðýnlara aþýlama zorunluluðu yatar. Bugün aðýr basan sosyal-þoven
ve kautskist eðilimlerin bu öðretiye ihaneti, kendini, apaçýk bir biçimde, her iki eðilim yandaþlarýnca da, bu propagandanýn, bu ajitasyonun [sayfa 33] unutuluþunda gösterir.
Zora dayanan devrim olmaksýzýn, burjuva devlet yerine proleter devleti geçirmek olanaksýzdýr. Proleter devletin kaldýrýlmasý, yani
tüm devletin kaldýrýlmasý ise, ancak sönme yoluyla olanaklýdýr.
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Marx ve Engels her devrimci durumu ayrý ayrý irdeleyip, her
devrim deneyinden çýkarýlan dersleri çözümleyerek, bu görüþleri
ayrýntýlý ve somut bir biçimde geliþtirmiþlerdir. Þimdi öðretilerinin
bu en önemli bölümüne geliyoruz. [sayfa 34]
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BÖLÜM II

DEVLET VE DEVRÝM
1848-1851 YILLARI DENEYÝ

1. DEVRÝMÝN ÖNGÜNÜ

Olgunluk dönemine varmýþ marksizmin ilk yapýtlarý, Felsefenin Sefaleti ve Komünist Manifesto, tam da 1848 devriminin öngününde yayýnlandýlar. Bundan ötürü, bu yapýtlarda, marksizmin
temel ilkelerinin açýklanmasýnýn yanýsýra, belirli bir ölçüde, o zamanýn somut devrimci durumunun bir anýsýný da buluyoruz. Öyleyse, kanýmca en iyisi bu yapýtlarýn yazarlarýnýn, 1848-1851 yýllarý
deneyinden bazý sonuçlar çýkarmalarýndan hemen önce, devlet
üzerine söylediklerini çözümlemektir.
Marks, Felsefenin Sefaletinde þöyle yazar:
... Ýþçi sýnýfý, kendi geliþim hareketi içinde, eski uygar
toplumun yerine, sýnýflarý ve onlarýn uzlaþmaz karþýtlýklarýný dýþtalayacak bir birlik koyacaktýr ve bu anlamýyla,
siyasal iktidar diye bir þey artýk kalmayacaktýr, çünkü siyasal iktidar, uygar toplumdaki uzlaþmaz karþýtlýðýn resmi
[sayfa 35] dýþavurumundan baþka bir þey deðildir (Almanca
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1885 baskýsý, s. 182)[6]
Bu genel açýklama ile, sýnýflarýn kalkmasýndan sonra devletin yokoluþu düþünü üzerine, Marks ve Engels tarafýndan bundan
birkaç ay sonra, Kasým 1847de yazýlan Komünist Manifestoda verilmiþ bulunan açýklamayý karþýlaþtýrmak öðretici bir þeydir.
... Proletaryanýn geliþmesinin en genel aþamalarýný
anlatýrken, þimdiki toplumun içinde yürütülen az çok
üstü örtülü iç savaþý, bu savaþýn açýkça devrime döküldüðü ve burjuvazinin zora baþvurularak devrilmesinin proletaryanýn egemenliðinin temelini hazýrladýðý noktaya dek
izledik ... 
Yukarda gördük ki, iþçi sýnýfýnýn devriminde ilk aþama, proletaryayý egemen sýnýf durumuna getirmek (sözcüðü sözcüðüne: yükseltmek) ve demokrasiyi kurmaktýr.
Proletarya, politik üstünlüðünden, sermayeyi burjuvaziden dilim dilim koparýp almak için, bütün araçlarýný
devletin, yani egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ proletaryanýn elinde toplamak ve olabildiðince hýzla, üretici güçlerin miktarýný artýrmak için yararlanacaktýr (1906 tarihli
Almanca 7. baský, s. 31, 37)[7]
Burada, marksizmin devlet konusundaki en ilginç ve en
önemli düþünlerinden biri, (Marks ve Engelsin Paris Komününden
sonra dile getirecekleri gibi) proletarya diktatorasý düþünü formüle edilmiþ bulunuyor. Gene burada, son derecede ilginç ve marksizmin unutulmuþ sözleri arasýnda olan bir devlet tanýmý buluyoruz:
Devlet, yani egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ proletarya.
Bu devlet tanýmý, resmi sosyal-demokrat partilerde [sayfa 36]
egemen olan propaganda ve ajitasyon yazýnýnda hiçbir zaman yorumlanmamýþtýr. Dahasý: Bu taným reformizm ile taþ çatlasa uzlaþmaz türden olduðu için, düpedüz unutulmuþtur; çünkü, demokrasinin barýþçý evrimi üzerindeki alýþýlmýþ oportünist önyargýlar ve
küçük-burjuva kuruntular ile taban tabana çatýþýr.
Proletaryanýn devlete gereksinimi vardýr  bütün oportünistler, bütün sosyal-þovenler ve bütün kautskistler, Marksýn öðretisinin böyle olduðunu söyleyerek, bunu yinelerler; ama eklemeyi
unuturlar ki, Marksa göre, ilkin proletaryaya, ancak sönme yolunda, yani hemen sönmeye baþlamýþ ve sönmeden edemeyecek
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biçimde kurulmuþ bir devlet gerekir. Ýkinci olarak, emekçilerin,
egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ proletarya olan bir devlete
gereksinimleri vardýr.
Devlet özel bir iktidar örgütüdür: belirli bir sýnýfýn sýrtýný yere
getirmeye yönelik bir zor örgütü. Peki, proletaryanýn yenmek zorunda olduðu sýnýf hangisidir? Elbette yalnýzca sömürücüler sýnýfý, yani
burjuvazi. Emekçilerin yalnýzca sömürücülerin direncini bastýrmak
için devlete gereksinimleri vardýr: oysa, bu baskýyý yönetme, onu
pratik olarak gerçekleþtirme iþini, sonuna dek devrimci tek sýnýf
olarak, burjuvaziyi iktidardan tamamen kovmak için, ona karþý
savaþýmda bütün emekçileri ve bütün sömürülenleri birleþtirmeye
yetenekli tek sýnýf olarak, yalnýzca ve yalnýzca proletarya yapabilir.
Sömürücü sýnýflarýn siyasal egemenliðe olan gereksinimleri
sömürüyü sürdürmek, yani halkýn büyük çoðunluðuna karþý, çok
küçük bir azýnlýðýn bencil çýkarlarýný savunmak içindir. Sömürülen
[sayfa 37] sýnýflarýn siyasal egemenliðe olan gereksinimleri ise, her
türlü sömürüyü büsbütün ortadan kaldýrmak, yani modern köleciler olan büyük toprak sahipleriyle kapitalistler azýnlýðýna karþý halkýn büyük çoðunluðunun çýkarlarýný savunmak içindir.
Küçük-burjuva demokratlar, sýnýflar savaþýmý yerine, sýnýflararasý uyuþma üzerindeki düþlerini geçiren þu sözde-sosyalistler, sosyalist dönüþümü de, sömürücü sýnýf egemenliðinin alaþaðý-edilmesi
biçiminde deðil, azýnlýðýn, görevlerinin bilincine sahip çoðunluða
barýþçýl bir boyuneðmesi biçiminde, bir tür düþ olarak tasarlýyorlardý. Sýnýflar üzerinde yer alan bir devlet kavramýna sýký sýkýya baðlý
bu küçük-burjuva ütopya, örneðin 1848 ve 1871 Fransýz devrimleri
tarihinin gösterdiði gibi, örneðin 19. Yüzyýl sonu ve 20. Yüzyýl baþýnda, Ýngilterede, Fransada, Ýtalyada ve baþka ülkelerde burjuva
hükümetlere sosyalist katýlma deneyinin gösterdiði gibi, pratik
olarak, emekçi sýnýflarýn çýkarlarýna ihanet sonucunu verdi.
Rusyada Devrimci-Sosyalist ve Menþevik partiler tarafýndan
günümüzde yeniden canlandýrýlmýþ bulunan bu küçük-burjuva sosyalizmine karþý ömrü boyunca savaþan Marks, siyasal iktidar öðretisine, devlet öðretisine ulaþmak için, sýnýflar savaþýmý öðretisini tutarlý bir biçimde geliþtirmiþtir.
Burjuva egemenliði ancak proletarya tarafýndan alaþaðý edilebilir; proletarya, ekonomik varlýk koþullarý bu alaþaðý etme iþini hazýrlayan ve ona bu iþi baþarma olanaðýný ve gücünü veren tek sý-
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nýftýr. Burjuvazi, köylülük ve bütün küçük-burjuva katmanlarý böler
ve daðýtýrken, proletaryayý biraraya getirir, birleþtirir ve örgütler. Büyük üretimde oynadýðý ekonomik rol nedeniyle, proletarya, [sayfa 38]
burjuvazinin çoðunlukla proleterlerden daha çok sömürüp ezdiði
ve kurtuluþlarý için baðýmsýz bir savaþýma yeteneksiz bulunan bütün
çalýþan ve sömürülen yýðýnlarýn yolgöstericisi olmaya yetenekli tek
sýnýftýr.
Marks tarafýndan devlete ve sosyalist devrime uygulanmýþ
bulunan sýnýflar savaþýmý öðretisi, zorunlu bir biçimde proletaryanýn siyasal egemenliðinin, diktatorasýnýn, yani onun kimseyle paylaþmadýðý ve doðrudan doðruya yýðýnlarýn silahlý gücüne dayanan bir
iktidarýn kabul edilmesine götürür. Burjuvazi ancak, eðer proletarya
burjuvazinin kaçýnýlmaz ve umutsuz direncini bastýrmaya, ve bütün
emekçi ve sömürülen yýðýnlarý yeni bir ekonomik rejim için örgütlemeye yetenekli egemen sýnýf durumuna dönüþürse, alaþaðý edilebilir.
Proletaryanýn, sömürücülerin direncini bastýrmak için olduðu
kadar, nüfusun büyük yýðýnýný köylülük, küçük-burjuvazi, yarý-proleterler sosyalist ekonominin kurulmasý iþinde yönetmek için de
devlet iktidarýna, merkezi bir güç örgütüne, bir zor örgütüne gereksinimi vardýr.
Marksizm, iþçi partisini eðiterek, iktidarý almaya ve bütün
halký sosyalizme götürmeye, yeni bir rejimi yönetip örgütlemeye,
burjuvazi olmaksýzýn ve burjuvaziye karþý kendi toplumsal yaþamlarýnýn düzenlenmesi için, bütün emekçi ve sömürülenlerin eðiticisi,
yolgöstericisi ve önderi olmaya yetenekli bir proletarya öncüsünü
eðitir. Yürürlükte bulunan oportünizm ise, tersine, iþçi partisi içinde,
yýðýndan kopmuþ, kapitalist rejime kendini oldukça iyi bir biçimde
uydurmuþ ve bir tabak mercimek için kardeþlerinin davasýný satan, yani burjuvaziye karþý savaþýmda halkýn devrimci önderleri
[sayfa 39] rollerinden cayan yüksek ücretli emekçilerin temsilcilerini
eðitir.
Devlet, yani egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ proletarya, 
Marks ýn bu teorisi, proletaryanýn tarihteki devrimci rolü üzerindeki tüm öðretisine sýkýsýkýya baðlýdýr. Bu rolün vardýðý sonuç, proletarya diktatorasý, proletaryanýn siyasal egemenliðidir.
Ama, eðer proletaryanýn, burjuvaziye karþý devlete özel zor
örgütü olarak gereksinimi varsa, o zaman ortaya bir sorun çýkar:
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böyle bir örgüt, daha önce burjuvazinin kendisi için oluþturduðu
devlet makinesi kýrýlmýþ, parçalanmýþ olmadan düþünülebilir mi?
Komünist Manifesto bizi iþte bu soruna götürür; ve Marks 18481851 devrim deneyini özetlerken, iþte bu sorundan sözeder.
2. BÝR DEVRÝM BÝLANÇOSU

Louis Bonaparteýn 18 Brumaireinde bizi burada uðraþtýran
devlet sorununu iþleyen Marks, 1848 -1851 devriminin bilançosunu
þöyle çýkarýr:
... Ama devrim, iþi sonuna dek götürür. O, araftan
ancak henüz geçiyor. Ýþini yöntemle yürütüyor. 2 Aralýk
1851e dek (Louis Bonaparteýn hükümet darbesi tarihi), hazýrlýklarýnýn ancak yarýsýný tamamladý, þimdi de
öteki yarýsýný tamamlýyor. Devrim, parlamenter iktidarý
sonradan devirebilmek üzere, ilkin yetkinleþtiriyor. Bir
kez bu ereðe varýldýktan sonra, yürütme gücünü yetkinleþtiriyor. Onu en yalýn biçimine indirgiyor, bütün yýkým
güçlerini onun üzerinde toplayabilmek için (altýný biz
çizdik) bütün sitemleri ona yöneltiyor. Ve, hazýrlýk çalýþmasýnýn ikinci yarýsýný tamamladýðý zaman, Avrupa yerinden sýçrayacak ve [sayfa 40] bayram edecek: Ýyi kazmýþsýn,
koca köstebek!..
Engin askeri ve bürokratik örgütü ile, karmaþýk ve yapay
devlet makinesi, yarým milyon kiþilik memur ordusu ve beþyüz bin
kiþilik öbür ordusu ile, Fransýz toplumunun bedenini bir zar gibi
saran ve onun bütün gözeneklerini týkayan korkunç bir asalak gövde olan bu yürütme gücü, mutlak krallýk döneminde, devrilmesine
yardým ettiði feodalitenin sona eriþinde kuruldu. Büyük Fransýz
Devrimi, hükümet iktidarýnýn merkezileþmesini, ama ayný zamanda, geniþliðini, niteliklerini ve aygýtýný da geliþtirdi. Napoleon, bu
devlet mekanizmasýný yetkinleþtirme iþini tamamladý. Meþru monarþi ve Temmuz monarþisi, bu mekanizmaya daha büyük bir
iþbölümü eklemekten baþka bir þey yapmadýlar...
... Sonunda, parlamanter cumhuriyet kendini, devrime karþý savaþýmýnda, hükümet iktidarýnýn eylem araçlarýný ve merkezileþmesini, kendi bastýrma önlemleriyle,
pekiþtirmek zorunda gördü. Bütün siyasal devrimler, bu
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makineyi kýracak yerde, daha da yetkinleþtirmekten baþka bir þey yapmadýlar. (Altýný biz çizdik.) Ýktidar için
ardarda savaþan partiler, bu engin devlet yapýsýnýn fethini,
kazananýn baþta gelen ganimeti saydýlar (Louis Bonaparteýn 18 Brumairei, 4. Almanca baský, Hamburg 1907,
s. 98-99).[8]
Bu ilginç özette, marksizm devlet sorununun henüz çok soyut bir biçimde, en genel kavram ve terimlerle konmuþ bulunduðu
Komünist Manifestoya göre, büyük bir ilerleme gösterir. Burada,
sorun, somut bir biçimde konmuþtur ve sonuç son derece açýk,
kesin, pratik olarak elle tutulur bir durumdadýr: önceki bütün devrimler devlet makinesini [sayfa 41] yetkinleþtirmiþler, güçlendirmiþlerdir; oysa, onu kýrmak, yýkmak gerekir.
Marksist devlet öðretisindeki en önemli, en özsel þey, iþte
bu sonuçtur. Ve egemen resmi sosyal-demokrat partiler tarafýndan
yalnýzca büsbütün unutulmakla kalmayýp, ayrýca II. Enternasyonalin en gözde teorisyeni Karl Kautsky tarafýndan (daha ilerde
göreceðimiz gibi) açýkça çarpýtýlmýþ da olan, iþte bu özsel þeydir.
Komünist Manifesto, devletin bir sýnýf egemenliði organý olduðunu gösteren tarihten dersler çýkarýr ve þu zorunlu sonuca ulaþýr:
Proletarya, siyasal iktidarý ele geçirmeden, siyasal egemenliðini kurup egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ proletarya devleti durumuna yükselmeden, burjuvaziyi alaþaðý edemez; ve, sýnýf çeliþkilerinin
varolmadýðý bir toplumda devlet yararsýz ve olanaksýz bir duruma
geleceðinden, bu proletarya devleti, daha yengi kazandýðý andan
itibaren, sönmeye baþlayacaktýr. Tarihsel geliþme bakýmýndan, burjuva devlet yerine proleter devletin bu geçiþinin neye dayanacaðýný
bilme sorunu, burada (Komünist, Manifestoda) henüz konmamýþtýr.
Marks bu sorunu 1852de koyar ve çözer. Ve, kendi diyalektik
materyalizm felsefesine baðlý kalarak, 1848-1851 büyük devrim yýllarýnýn tarihsel deneyimine dayanýr. Bu temel üzerinde, Marksýn
öðretisi, her zaman olduðu gibi, yaþanmýþ deneyin, derin bir felsefi
görüþ ve geniþ bir tarih bilgisiyle aydýnlatýlmýþ bir bilançosunu çýkarýr.
Devlet sorunu somut bir biçimde konmuþtur: Burjuva devlet,
yani burjuvazinin egemenliði için zorunlu devlet makinesi, tarihsel
bakýmdan, nasýl doðmuþtur? Bu devlet makinesi, burjuva [sayfa 42]
devrimleri sýrasýnda ve ezilen sýnýflarýn baðýmsýzlýk hareketleriyle
çatýþtýðý zaman nasýl bir evrime, ne gibi dönüþümlere uðramýþtýr?
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Proletaryanýn bu devlet karþýsýndaki görevleri nelerdir?
Burjuva topluma özgü merkezi devlet iktidarý, mutlakýyetin
çöküþ döneminde ortaya çýkmýþtýr. Bu devlet makinesinin en ayýrdedici iki kurumu: bürokrasi ve sürekli ordudur. Marks ve Engels,
yapýtlarýnda birçok kez, bu kurumlarý burjuvaziye baðlayan binlerce baðýn sözünü ederler. Her iþçinin deneyi, bu baðlýlýðý açýklýkla
ve göze çarpar bir biçimde gösterir. Ýþçi sýnýfý, kazýk yiye yiye, bu
baðý tanýmayý öðrenir. Bu nedenle, iþçi sýnýfý, bu baðýn kaçýnýlmazlýðýný açýklayan bilimi, küçük-burjuva demokratlarýn, ondan pratik
sonuçlar çýkarmayý unutarak, onu genel olarak kabul etmek gibi
daha da büyük bir hafifliðe düþmedikçe, bilisizlik ve hafiflik yüzünden yadsýdýklarý bu bilimi, büyük bir kolaylýkla kavrar ve iyice sindirir.
Bürokrasi ve sürekli ordu, burjuva toplum, gövdesi üzerindeki asalaklar, bu toplumu bölen iç çeliþkilerin doðurduðu, ama
onun canalýcý gözeneklerini týkayan asalaklardýr. Bugün resmi
sosyal-demokrasi akýmý içinde aðýr basan kautskist oportünizm,
asalak bir organ olarak düþünülen bu devlet teorisinin, salt anarþizme özgü bir þey olduðunu kabul eder. Marksizmin bu çarpýtýlmasý,
sosyalizmi, yurt savunmasý kavramýna sarýlarak emperyalist savaþý
haklý göstermek gibi görülmemiþ bir ayýbýn içine atan küçük-burjuvalar için elbette son derece elveriþlidir; ama, onlar için elveriþli olmakla, söz götürmez bir çarpýtýlma olmaktan da geri kalmaz.
Feodalitenin batýþýndan beri Avrupanýn sahne [sayfa 43] olduðu
sayýsýz burjuva devrimleri boyunca, bu bürokratik ve askeri aygýt,
geliþmeye, yetkinleþmeye, saðlamlaþmaya devam eder. Köylülüðün, küçük zanaatçýlarýn, küçük tecimenlerin vb. yüksek katmanlarýna, sahiplerini halkýn üstüne çýkaran görece elveriþli, rahat ve
saygýn görevler daðýtan bu aygýt aracýyla, özellikle küçük-burjuvazi
büyük burjuvazinin yanýna çekilmiþ ve ona baðýmlýlaþtýrýlmýþtýr. Rusyada 27 Þubat 1917yi izleyen altý ay içinde olup bitenlere bakýnýz:
Vaktiyle daha çok yüz-Karalara (baðnaz gericiler) ayrýlmýþ bulunan
memurluk görevleri, Kadetlerin, Menþeviklerin ve DevrimciSosyalistlerin ganimeti durumuna geldi. Gerçekten artýk ciddi reformlar düþünülmüyor, hepsinin Kurucu Meclise dek, Kurucu
Meclisin de yavaþ yavaþ, savaþ sonuna dek ertelenmesine çalýþýlýyordu! Ama, ganimeti paylaþmak, bol paralý bakanlýk, müsteþarlýk,
genel valilik vb., vb. makamlarýna kurulmak için zaman yoktur ve
hiçbir Kurucu Meclis beklenmemiþtir! Hükümet deðiþiklikleri oyunu,
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aslýnda, ülke ölçüsünde, bütün merkezi ve yerel yönetimlerde, yukardan aþaðý yapýlan bu yaðma ve ganimet paylaþýmýnýn dile gelmesinden baþka bir þey deðildi. Sonuç, altý ay sonraki nesnel sonuç
27 Þubat 1917den 27 Aðustos 1917ye dek yadsýnamaz: Reformlar
ertelenmiþ, yönetsel arpalýklar paylaþýlmýþ ve paylaþým yanlýþlýklarý
birkaç yeniden-paylaþýmla düzeltilmiþtir.
Ama, bürokratik aygýtýn, çeþitli burjuva ve küçük-burjuva
partiler arasýnda (örneðin Rusyada Kadetler, Devrimci-Sosyalistler
ve Menþevikler arasýnda) her yeniden daðýtýmýnda, baþta proletarya olmak üzere, ezilmiþ sýnýflara, tüm burjuva [sayfa 44] topluma karþý
önlenemez düþmanlýklarý daha açýk bir biçimde kendini gösterir.
Bütün burjuva partiler, hatta devrimci-demokratlar da içinde, en
demokratik olanlarý için bile, devrimci proletaryaya karþý baskýyý
artýrma, bastýrýcý aygýtý, yani devlet makinesini güçlendirme zorunluluðu, bundan doðar. Olaylarýn bu akýþý, devrimi devlet iktidarýna
karþý, bütün yýkým güçlerini toplamaya zorlar; ona devlet makinesini iyileþtirme deðil, tersine yýkma, yoketme görevini yükler.
Sorunu bu türlü koymaya götüren þey mantýksal tümdengelimler deðil, olaylarýn gerçek geliþmesi, 1848-1851 yýllarýnýn yaþanmýþ
deneyidir. Marksýn tarihsel deney verilerine ne derecede sýkýsýkýya
baðlý kaldýðý, 1852de, parçalanmasý gereken bu devlet makinesinin ne ile deðiþtirileceði somut sorununu henüz koymamýþ olmasýyla anlaþýlýr. Deney, tarihin daha sonra, 1871de gündeme koyacaðý
bu soruna yanýt vermek için gerekli gereci, o sýrada henüz saðlamamýþtý. 1852de, doðal bilimlere özgü belirlilikle, yalnýzca proleter
devrimin, devlet iktidarýna karþý bütün yýkým güçlerini toplama,
devlet makinesini parçalama görevine yanaþtýðý söylenebilirdi.
Belki Marksýn deney, gözlem ve vargýlarýný genellemenin
ve bunlarý bu üç yýllýk (1848-1851) Fransa tarihinin sýnýrlarý ötesine
uygulamanýn doðru olup olmadýðý sorulacak. Bu sorunu çözümlemek için, önce Engels in bir gözlemini anýmsatalým. Olgularýn incelenmesine daha sonra geçeriz.
Engels, 18 Brumairein 3. baskýsýnýn önsözünde, þöyle yazýyordu:
Fransa, sýnýf savaþýmlarýnýn, her seferinde, baþka herhangi bir yerde olduðundan daha çok, [sayfa 45] kesin karara
dek sürdürüldüðü, ve bu bakýmdan sýnýf savaþýmlarýnýn
içinde geçtikleri ve bu savaþýmlarýn sonuçlarýnýn özetlen-
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dikleri deðiþken siyasal biçimlerin en belirgin sýnýrlarý ile
belirdikleri ülkedir. Ortaçaðda feodalizmin merkezi,
Rönesanstan sonra soydan geçme krallýðýn klasik ülkesi
olan Fransa, Büyük Devriminde feodalizmi yýktý ve burjuvazinin egemenliðine, Avrupada baþka hiçbir ülkenin
eriþemediði klasik bir saflýk niteliði verdi. Ayný biçimde,
egemen burjuvaziye karþý devrimci proletaryanýn savaþýmý da, bu ülkede, baþka ülkelerde bilinmeyen keskin
biçimlere bürünür. (1907 baskýsý, s. 4).
1871den buyana Fransýz proletaryasýnýn devrimci savaþýmýnda bir kesinti olduðuna göre, bu son gözlem eskimiþ bulunuyor.
Bununla birlikte, bu kesinti, nice uzun sürerse sürsün, yarýnýn proleter devriminde, sýnýf savaþýmýný sonuna dek götüren klasik sýnýf
savaþýmý ülkesi olarak Fransanýn kendisini gösterme olanaðýný hiç
de dýþtalamaz.
Ama ileri ülkelerin 19. Yüzyýl sonu ve 20. Yüzyýl baþýndaki tarihi üzerine topluca bir göz atalým þimdi. Göreceðiz ki, daha yavaþ
olmak üzere, çok daha geniþ bir alanda, çok deðiþik biçimler altýnda, ayný süreç meydana gelmiþtir; bir yanda, cumhuriyetçi ülkelerde
(Fransa, Amerika, Ýsviçre) olduðu kadar, kralcý ülkelerde de (Ýngiltere, bir dereceye dek Almanya, Ýtalya, Ýskandinav ülkeleri vb.)
parlamenter bir iktidarýn hazýrlanmasý; ve öte yanda, burjuva düzenin temelleri olduðu gibi kalmak üzere, yönetsel arpalýklarý kendi
aralarýnda paylaþmýþ ve yeniden-paylaþmýþ bulunan çeþitli burjuva
ve küçük-burjuva partiler arasýndaki [sayfa 46] iktidar savaþýmý; son
olarak da, yürütme gücünün, bu gücün bürokratik ve askeri aygýtýnýn yetkinleþtirilip saðlamlaþtýrýlmasý.
Bu özelliklerin, genel olarak kapitalist devletlerin tüm modern evriminin egemen ortak özellikleri olduðuna hiç kuþku yok.
Fransa, 1848den 1851e dek, üç yýlda, kapitalist dünyanýn tümüne
özgü bir geliþme sürecini, aþamalarýn hýzla ardarda geliþi içinde,
açýk ve derli-toplu bir biçimde gösterdi.
Emperyalizm banka sermayesi çaðý, dev kapitalist tekeller
çaðý, tekelci kapitalizmin büyüme yoluyla tekelci devlet kapitalizmi durumuna dönüþtüðü çað krallýkla yönetilen ülkelerde olduðu
kadar, en özgür cumhuriyetlerde de, daha özel bir biçimde, devlet
makinesinin olaðanüstü güçlendiðini, onun bürokratik ve askeri
aygýtýnýn proletaryanýn artan bir ezilmesiyle baðlýlýk içinde, görülme-
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miþ biçimde geniþlediðini gösterir.
Bugün, dünya tarihi, hiç kuþku yok ki, 1852de olduðundan
çok daha geniþ bir ölçüde, devlet makinesinin yýkýlmasý ereðiyle,
proleter devrimini tüm güçleri toplamasýna götürüyor.
Proletarya onun yerine ne koyacak? Paris Komünü, bu konuda en öðretici belgelerden birini verir.
3. MARX 1852DE SORUNU NASIL KOYUYORDU*

Mehring, 1907de Neue Zeitta[9] (XXV, 2, 164), Marksýn Weydemeyere yazdýðý 5 Mart 1852 tarihli bir mektuptan parçalar yayýnlamýþtý. Bu [sayfa 47] mektupta, baþka birçok dikkate deðer gözlem
arasýnda, þu gözlem de var:
Bana iliþkin olarak, ne modern toplumdaki sýnýflarýn
varlýðýný, ne de aralarýndaki savaþýmý bulmuþ olma þerefi
benimdir. Benden çok önce, burjuva tarihçiler bu sýnýflar savaþýmýnýn tarihsel geliþimini betimlemiþ ve burjuva iktisatçýlar bunun ekonomik anatomisini dile getirmiþ
bulunuyorlardý. Benim yeni olarak yaptýðým þey: 1) Sýnýflarýn varlýðýnýn, üretimin tarihsel geliþme evrelerinden
(historische Entwicklungspasen der Produktion) baþka
bir þeye baðlý olmadýðýný; 2) Sýnýflar savaþýmýnýn zorunlu
olarak proletarya diktatorasýna götürdüðünü; 3) Bu diktatoranýn kendisinin de bütün sýnýflarýn ortadan kalkmasýna ve sýnýfsýz bir toplumun kurulmasýna geçiþten baþka
bir þey oluþturmadýðýný tanýtlamak oldu...
Bu metinde Marks, önce, kendi öðretisini burjuvazinin en
bilgili ve en kavrayýþlý düþünürlerinin öðretilerinden öz ve temelden
ayýran þeyin ne olduðunu, sonra da, kendi devlet öðretisinin özünü
hayranlýk verici bir özgelikle açýklamayý baþarmýþtýr.
Marksýn öðretisinin özü, sýnýflar savaþýmýdýr. Durmadan söylenen ve durmadan yazýlan þey, budur. Ama, bu doðru deðildir.
Ve, marksizmin oportünist çarpýtmalarý, onu burjuvazi için kabul
edilebilir bir duruma getirmeye yönelen çarpýtmalar, kolayca bu
yanlýþlýktan kaynaklanýrlar. Çünkü sýnýflar savaþýmý öðretisi Marks
tarafýndan deðil, ama Markstan önce burjuvazi tarafýndan ortaya
* Bu parça, ikinci baský sýrasýnda eklenmiþtir.
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konmuþtur; ve bu öðreti, genel olarak, burjuvazi için kabul edilebilir bir öðretidir. Yalnýzca sýnýflar savaþýmýný kabul eden biri, bundan ötürü bir [sayfa 48] marksist deðildir; henüz burjuva düþüncesinin,
burjuva politikasýnýn çerçevesinden çýkmamýþ biri olabilir. Marksizmi sýnýflar savaþýmý öðretisine indirgemek, onun kolunu kanadýný kýrpmak, bozmak, onu burjuvazi için kabul edilebilir bir þeye
indirgemek demektir. Sýnýflar savaþýmýnýn kabulünü, proletarya diktatorasýnýn kabulüne dek geniþleten kiþi bir marksisttir ancak. Marksisti bayaðý küçük (ve büyük) burjuvadan temelden ayýrdeden þey,
iþte budur. Marksizmin gerçekten anlaþýlýp kabul edildiðini, iþte bu
denektaþý ile sýnamak gerekir. Avrupa tarihi, iþçi sýnýfýný bu soruna
pratik olarak yanaþmaya götürünce, bütün oportünist ve bütün
reformistlerle birlikte, bütün kautskistlerin de (yani reformizmle
marksizm arasýnda duraksayanlarýn da) acýnasý hamkafalar ve
küçük-burjuva demokratlar olarak, proletarya diktatorasýnýn yadsýyýcýlarý olarak ortaya çýkmalarý, hiç de þaþýlacak bir þey deðildir.
Kautskynin, 1918 Aðustosunda, yani bu yapýtýn ilk baskýsýndan
çok zaman sonra yayýnlanan Proletarya Diktatorasý broþürü, marksizmin, onu ikiyüzlülükle sözde kabul eden, ama özde alçakça ondan cayan küçük-burjuva çarpýtmasýna bir örnektir. (Þu broþürüme
bakýnýz: Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky, Petrograd ve Moskova, 1918).
Çaðdaþ oportünizm, en büyük temsilcisinin, eski-marksist
Karl Kautskynin kiþiliðinde, burjuva davranýþýnýn Marks tarafýndan
ortaya konmuþ olan ayýrdedici özelliðine tam bir uygunluk gösterir;
çünkü, sýnýflar savaþýmýný ancak burjuva iliþkiler sýnýrý içinde kabul
eder. (Burjuva iliþkiler sýnýrý içinde, ilke olarak, sýnýflar savaþýmýný
kabul etmeye razý olmayan bir tek bilgili liberal yoktur!) [sayfa 49]
Oportünizm, sýnýflar savaþýmýnýn kabulünü, özsel olan þeye
dek, kapitalizmden komünizme geçiþ dönemine dek, burjuvazinin
alaþaðý edilmesi ve büsbütün ortadan kaldýrýlmasý dönemine dek
geniþletmez. Gerçeklikte, bu dönem, zorunlu olarak, son derece
keskin biçimlere bürünmüþ ve o zamana dek görülmemiþ yeðinlikte bir sýnýflar savaþýmýnýn damgasýný taþýr. Öyleyse, bu dönemin
devleti, zorunlu olarak, yeni bir biçimde (genel olarak proleterler
ve mülksüzlerden yana) demokratik ve yeni bir biçimde (burjuvaziye karþý) diktatoryal olmak zorundadýr.
Devam edelim. Marksýn devlet öðretisinin özünü, bir sýnýfýn
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diktatorasýnýn, yalnýzca genel olarak bütün sýnýflý toplumlar için,
yanýzca burjuvaziyi devirecek olan proletarya için deðil, ama kapitalizmi sýnýfsýz toplum dan, komünizmden ayýran tüm bir tarihsel dönem için de zorunlu olduðunu anlayanlar, yalnýz onlar, iyice
kavramýþlardýr. Burjuva devlet biçimleri son derece çeþitlidirler,
ama özleri birdir: Bütün bu devletler, son çözümlemede, þu ya da
bu biçimde, ama zorunlu olarak, bir burjuvazi diktatorasýdýr. Elbette kapitalizmden komünizme geçiþ de, siyasal biçimler bakýmýndan büyük bir bolluk ve geniþ bir çeþitlilik göstermekten geri kalamaz; ama hepsinin özü, zorunlu olarak bir olacaktýr: Proletarya
diktatorasý. [sayfa 50]
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BÖLÜM III

DEVLET VE DEVRÝM
PARÝS KOMÜNÜ DENEYÝMÝ (1871)
MARKSIN ÇÖZÜMLEMESÝ

1. KOMÜNCÜLERÝN GÝRÝÞÝMÝ NEDEN ÖTÜRÜ
KAHRAMANCADIR?

Komünden birkaç ay önce, 1870 sonbaharýnda, Marksýn,
Paris iþçilerine hükümeti herhangi bir devirme giriþiminin, umutsuzluk tarafýndan esinlenen bir budalalýk olabileceðini göstermeyi amaçlayan bir uyarýda bulunduðu bilinir. Ama, 1871 Martýnda,
kesin savaþ iþçilere dayatýlýp, iþçiler de bunu kabul ettikten sonra,
ayaklanma bir olgu haline gelince, uygun olmayan koþullara karþýn,
Marks, proletarya devrimini büyük bir coþkunlukla selamladý. 1905
Kasýmýnda yazdýklarý, iþçileri ve köylüleri savaþýma sürükleyen, ama
1905 Aralýðýndan sonra, liberallerle birlikte, silaha sarýlýnmamalýydý
diye haykýran, marksizmin acýklý bir üne sahip Rus döneði Plekhanovun yaptýðý gibi, sýrasýz bir hareketi bilgiçlikle yargýlamakta
diretmedi.
Marks, ayrýca, kendi deyimiyle cennetin zaptýna [sayfa 51]
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çýkan komüncülerin kahramanlýðýna hayranlýkla da yetinmedi. Ereðine ulaþmamýþ da olsa, yýðýnlarýn devrimci hareketinde, Marks
çok önemli bir tarihsel deney, dünya proleter devriminde ileriye
doðru kesin bir adým, yüzlerce program ve usyürütmeden çok daha önemli gerçek bir ilerleme görüyordu. Bu deneyi çözümlemek,
ondan taktik dersleri çýkarmak, teorisini sýký bir eleþtiriden geçirmek
için ondan yararlanmak: Marksýn kendisi için saptadýðý görev, iþte
budur.
Marks, Komünist Manifestoda yapýlmasýný zorunlu gördüðü
tek düzeltmeyi, Parisli komüncülerin devrimci deneyinden esinlenerek yapmýþtýr.
Komünist Manifestonun yeni bir Almanca baskýsý için, iki
yazarý tarafýndan imzalanmýþ son önsöz 24 Haziran 1872 tarihini
taþýr. Karl Marks ve Friedrick Engels bu önsözde, Komünist Manifesto programýnýn bazý ayrýntýlarýnýn artýk eskimiþ olduðunu açýklarlar.
Ve devam ederler ki:
Paris Komünü, özellikle bir þeyi, iþçi sýnýfýnýn hazýr
bir devlet makinesini ele geçirip onu kendi hesabýna
kullanmakla yetinemiyeceðini tanýtlamýþtýr.[10]
Bu alýntýda týrnak içine alýnmýþ son sözler, yazarlarý tarafýndan Marksýn Fransada Ýç Savaþ adlý yapýtýndan alýnmýþtýr.
Öyleyse, Marks ve Engels, Paris Komününün bellibaþlý, temel
derslerinden birine o kadar büyük bir önem veriyorlardý ki, onu
özsel bir düzeltme olarak Komünist Manifestoya sokmuþlardýr.
Son derece özellik belirtici bir þey: Ýþte tam da bu özsel düzeltme oportünistler tarafýndan çarpýtýlmýþtýr, ve Komünist Manifesto okuyucularýnýn [sayfa 52] onda-dokuzu, hatta yüzde-doksandokuzu kuþkusuz bunun anlamýný bilmez. Biraz daha ilerde, özel
olarak çarpýtmalara ayrýlmýþ bir bölümde, bu çarpýtmadan ayrýntýlý
olarak sözedeceðiz. Þimdilik, Marksýn tarafýmýzdan aktarýlan ünlü
formülünün alýþýlmýþ bayaðý yorumunun, onun iktidarý ele geçirmeye deðil, sözde yavaþ bir evrim düþününe aðýrlýk verdiði yolunda olduðunu belirtmek, bize yetsin.
Aslýnda, Marksýn düþünü bunun tam karþýtýdýr. Marksýn düþünü, iþçi sýnýfýnýn hazýr devlet makinesini parçalamak, yýkmak
ve onu ele geçirmekle yetinmemek zorunda olduðu yolundadýr.
12 Nisan 1871 günü, yani tam da Komün sýrasýnda Marks,
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Kugelmanna þöyle yazýyordu:
... Benim 18. Brumairein son bölümünde, eðer yeniden okursan göreceðin gibi, Fransada gelecek devrim
giriþiminin, þimdiye dek olduðu gibi artýk bürokratik ve
askeri makineyi baþka ellere geçirmeye deðil, onu yýkmaya dayanmasý gerekeceðini belirtiyorum (yýkmaya
sözcüðünün altý Marks tarafýndan çizilmiþtir; asýl metinde,
sözcük zerbrechendir). Kýta üzerinde gerçekten halkçý
her devrimin ilk koþuludur bu. Kahraman Parisli arkadaþlarýmýzýn giriþtikleri þey de, iþte budur. (Neue Zeit, XX, I,
1901-1902, s. 709). (Markstan Kugelmanna Mektuplarýn
biri benim tarafýmdan düzenlenmiþ ve önsöz yazýlmýþ
en az iki Rusça baskýsý vardýr).
Bürokratik ve askeri makineyi yýkmak: Marksizmin, devrim sýrasýnda proletaryanýn devlet karþýsýndaki görevleri üzerine
baþlýca dersi bu birkaç sözcükte kýsaca dile getirilmiþ bulunuyor.
Ve, marksizmin Kautsky ye borçlu bulunduðumuz [sayfa 53] temel
yorumu ile yalnýzca tamamen unutulmuþ olmakla kalmayan, ama
açýkça çarpýtýlmýþ da olan þey, iþte bu derstir!
Marksýn sözünü ettiði 18. Brumairedeki parçaya gelince,
onu yukarda tümüyle aktarmýþ bulunuyoruz.
Marksýn bu parçasýnda, üzerinde özellikle durulmasý gereken iki nokta var. Önce, çýkardýðý sonucu Avrupayla sýnýrlandýrýyor.
Bu, 1871de, Ýngiltere henüz salt kapitalist, ama hem militarizmi,
hem de, geniþ bir ölçüde, bürokrasisi olmayan bir ülke örneðiyken,
anlaþýlýr bir þeydi. Bundan dolayý, devrimin, hatta halk devriminin
olanaklý göründüðü, ve, gerçekten hazýr devlet makinesinin önceden yýkýlmaksýzýn da bu iþin olanaklý olduðu Ýngiltere için, Marks
bir ayrýklama yapýyordu.
Bugün, 1917de, birinci büyük emperyalist savaþ çaðýnda,
Marksýn bu sýnýrlamasý artýk geçerli deðildir. Amerika gibi Ýngiltere
de, Anglosakson özgürlüðünün (militarizm ve bürokratizm yokluðu)
dünyadaki bu en büyük ve son temsilcileri de, her þeyi kendilerine
baðýmlýlaþtýran ve her þeyi kendi aðýrlýklarý altýnda ezen askeri ve
bürokratik kurumlarýn aþaðýlýk ve kanlý Avrupai bataklýðý içine boyluboyunca battýlar. Þimdi, Amerikada olduðu gibi Ýngilterede de,
her gerçek halk devriminin ilk koþulu, (bundan böyle bütün emperyalist ülkelerde olduðu gibi, bu ülkelerde de, 1914 ten 1917ye
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dek, Avrupai bir yetkinliðe eriþtirilmiþ olan) hazýr devlet makinesini parçalamak, yýkmaktýr.
Ýkinci olarak, üzerinde özel bir dikkatle durulmasý gereken
þey, Marksýn askeri ve bürokratik devlet makinesinin yýkýlmasý
her gerçek halk devriminin [sayfa 54] ilk koþuludur biçimindeki o
çok derin düþüncesidir. Bu halk devrimi kavramý Marksýn aðzýnda þaþýrtýcý görünebilir; ve Rusyada Plekhanovun çömezleriyle Menþevikler, yani Struvenin þu marksist geçinen çýraklarý, Marksýn bu
sözünü pekâlâ bir dil sürçmesi olarak nitelendirebilirler. Onlar
marksizmi öylesine yavanca liberal bir öðretiye indirgemiþlerdir ki,
onlar için, burjuva devrimi ve proleter devrimi antitezi dýþýnda hiçbir
þey yoktur; üstelik bu antitezi de en skolastik bir biçimde anlarlar.
Örnek olarak 20. Yüzyýl devrimleri alýnýrsa, Portekiz ve Türk
devrimlerini [1908 devrimi kastediliyor -ç.] burjuva devrimleri olarak
kabul etmek besbelli kaçýnýlmaz bir þey olacaktýr. Ama bu devrimlerin her ikisi de halk devrimi deðildir; çünkü halk yýðýnlarý, halkýn
geniþ çoðunluðu, kendine özgü ekonomik ve siyasal istemlerle, etkin, baðýmsýz ve hissedilir bir biçimde, bu devrimler içinde görünmezler. Buna karþýlýk, 1905-1907 Rus burjuva devrimi, Portekiz ve
Türk devrimlerinin, zaman zaman kazandýklarý kadar parlak baþarýlar kazanmýþ olmaksýzýn, söz götürmez bir gerçek halk devrimi
oldu. Çünkü halk yýðýnlarý, halk çoðunluðu, halkýn baský ve sömürü
altýnda bunalmýþ en derin aþaðý toplumsal katmanlarý, kendiliklerinden ayaklanmýþ ve devrimin tüm gidiþi üzerinde, kendi isteklerinin yýkýlmakta olan eski toplum yerine kendi gönüllerince yeni
bir toplum kurma giriþimlerinin izini býrakmýþlardýr.
1871de, proletarya Avrupa kýtasý ülkelerinden hiç birinde
halk çoðunluðunu oluþturmuyordu. Devrim, ancak proletarya ve
köylüleri kapsayarak halk devrimi olabilir ve çoðunluðu gerçekten [sayfa 55] harekete sürükleyebilirdi. Halk, iþte bu iki sýnýftan oluþuyordu. Bu iki sýnýf, bürokratik ve askeri makine onlarý horladýðý,
ezdiði, sömürdüðü için birleþmiþti. Halkýn, halk çoðunluðunun,
iþçilerin ve köylü çoðunluðunun çýkarý, gerçekten bu makineyi parçalamakta, onu yýkmaktadýr; yoksul köylülerle proleterler arasýndaki özgür baðlaþmanýn ilk koþulu budur; ve bu baðlaþma olmaksýzýn, saðlam demokrasi olmaz, sosyalist dönüþüm olmaz.
Paris Komünü, bilindiði gibi, bu baðlaþmaya yolaçýyordu.
Türlü iç ve dýþ nedenlerle ereðine ulaþamadý.
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Öyleyse, Marks, gerçek bir halk devriminden sözederken,
(sýk sýk sözünü ettiði) küçük-burjuvazinin özelliklerini asla unutmaksýzýn, 1871 Avrupasýnda kýta devletlerinin çoðundaki gerçek
sýnýf iliþkilerini en büyük bir kesinlikle hesaba katýyordu. Öte yandan, devlet makinesinin yýkýlmasýnýn, iþçi ve köylülerin çýkarlarý
tarafýndan zorlandýðýný; devlet makinesinin iþçileri ve köylüleri birleþtirerek, onlara ortak bir görev verdiðini saptýyordu: Bu asalakýn
ortadan kaldýrýlmasý ve yeni bir þeyle deðiþtirilmesi.
Ama neyle?
2. YIKILAN DEVLET MAKÝNESÝNÝ NEYLE DEÐÝÞTÝRMELÝ?

Marks, bu soruya, 1847de Komünist Manifestoda, henüz
yalnýzca tamamen soyut, ya da daha çok sorunlarý belirten, ama
çözüm yollarýný göstermeyen bir yanýt veriyordu. Devleti proletaryanýn egemen sýnýf olarak örgütlenmesi ile, demokrasinin [sayfa 56]
fethi ile deðiþtirmek: Komünist Manifestonun yanýtý, buydu.
Proletaryanýn bir egemen sýnýf olarak örgütlenmesinin hangi somut biçimleri alabileceði, bu örgütlenmenin, demokrasinin
en tam, en tutarlý fethiyle hangi belirli biçimde uyuþabileceði sorusuna yanýtý, Marks, ütopyaya düþmeden, yýðýn hareketi deneyinden
bekliyordu.
Komün deneyi ne kadar sýnýrlý olursa olsun, Marks bu deneyi Fransada Ýç Savaþýnda çok dikkatli bir çözümlemeden geçirir. Bu yazýdan belli baþlý parçalarý aktaralým:
19. Yüzyýlda, sürekli ordu, polis, bürokrasi, din ve yüksek
yönetim adamlarý gibi her yerde hazýr olan örgenlikleri ile birlikte,
ortaçað tarafýndan iletilen merkezi devlet iktidarý geliþmiþti. Sermaye ile emek arasýndaki sýnýf karþýtlýðýnýn geliþmesi nedeniyle,
devlet iktidarý gitgide toplumsal köleleþtirme ereðiyle örgütlenmiþ
bir kamu gücü, bir sýnýf egemenliði aygýtý niteliðini kazanýyordu.
Sýnýflar savaþýmýnda bir ilerlemeyi gösteren her devrimden sonra,
devlet iktidarýnýn salt bastýrýcý niteliði gitgide daha açýk bir biçimde
ortaya çýkýyordu. 1848-1849 devriminden sonra, devlet iktidarý, sermayenin emeðe karþý ulusal savaþ silahý, durumuna gelir. Ýkinci
imparatorluk, bu silahý daha da güçlendirmekten baþka bir þey
yapmaz.
Ýmparatorluðun dolaysýz antitezi, Komün oldu. Komün,
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sýnýf egemenliðinin yalnýzca monarþik biçimini deðil, sýnýf egemenliðinin ta kendisini ortadan kaldýrmasý gereken bir cumhuriyetin
olumlu biçimiydi...
Proleter sosyalist cumhuriyetin bu olumlu [sayfa 57] biçimi
açýkça neye dayanýyordu? Kurmaya baþladýðý devlet nasýl bir þeydi?
... Komünün ilk kararnamesi... sürekli ordunun ortadan kaldýrýlmasý ve onun yerine silahlanmýþ halkýn konmasý oldu...
Bu istem, þimdi, sosyalist olduðunu söyleyen bütün partilerin
programlarýnda yer alýyor. Ama bu partilerin programlarýnýn kaç
para ettiðini, en iyi, 27 Þubat Devriminden hemen sonra, bu isteme
uymayý kabul etmemiþ bulunan bizim Devrimci-Sosyalistlerimizle
Menþeviklerimizin tutumu gösterir!
...Komün, kentin çeþitli ilçelerinden genel oyla seçilmiþ belediye meclisi üyelerinden oluþmuþtu. Bu üyeler
sorumlu ve her an görevden geri alýnabilirdiler. Üyelerinin çoðu doðal olarak ya iþçiler, ya da iþçi sýnýfýnýn ünlü
temsilcileriydiler...
... Merkezi hükümetin aleti olmaya devam edecek
yerde, polis, politik niteliklerinden hemen yoksun býrakýldý
ve Komün ün sorumlu ve her an görevden geri alýnabilir
bir aleti durumuna dönüþtürüldü... Yönetimin bütün öteki
kollarýndaki memurlar için de ayný þey oldu... Komün
üyelerinden, en alt basamaða dek, kamu görevi, iþçi ücretleri karþýlýðý görülecekti. Devlet kodamanlarýnýn geleneksel rüþvet ve temsil ödenekleri, bu kodamanlarýn kendisiyle birlikte, yokoldu... Eski hükümet iktidarýnýn maddi
aletleri olan sürekli ordu ve polis ortadan kaldýrýldýktan
sonra, Komün manevi baský aracýný, papazlarýn iktidarýný
yýkma iþine giriþti... Adalet görevlileri yalancý baðýmsýzlýklarýndan yoksunlaþtýrýldýlar... seçilir, sorumlu ve geri alýnabilir olacaklardý...[11]
Böylece, Komün, sürekli orduyu ortadan [sayfa 58] kaldýrma,
istisnasýz bütün memurlarýn seçilerek iþbaþýna gelme ve her an iþten geri alýnabilme yönteminin kabulü yoluyla, yalnýzca daha
tam bir demokrasi kurarak, yýkýlmýþ devlet makinesini deðiþtirmiþe
benziyordu. Ne var ki, bu yalnýzca, aslýnda devsel bir yapýt oluþturur: kurumlarýn adamakýllý farklý baþka kurumlarla deðiþtirilmesi.
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Bu bir niceliðin niteliðe dönüþümü durumunun ta kendisidir:
Böylece, tasarlanmasý olanaklý en tam ve en yöntemli biçimde
gerçekleþmiþ bulunan demokrasi, burjuva demokrasisinden proletarya demokrasisi durumuna gelir; devlet (belirli bir sýnýfý baský
altýnda tutmaya yarayan özel güç) durumundan, asýl anlamýyla, artýk devlet olmayan bir þey durumuna dönüþür.
Ama bu böyledir diye, burjuvaziyi yenmek ve direncini kýrmak zorunluluðu da ortadan kalkmaz. Komün, özellikle bu zorunlulukla karþý karþýyaydý; ve, Komünün bozguna uðrama nedenlerinden biri de, bu iþi gereðince gözüpek bir biçimde yapmamýþ
olmasýdýr. Ama burada, baský altýnda tutma örgütü, artýk kölecilik,
serflik ve ücretli kölelik çaðlarýnda her zaman olduðu gibi, nüfusun
azýnlýðý deðil, çoðunluðudur. Ama, kendisini baský altýnda tutanlarý
kendisi yendiði anda da, halk çoðunluðunun özel bir baský gücüne
artýk gereksinimi yoktur! Ýþte bu anlamdadýr ki, devlet sönmeye
baþlar. Ayrýcalýklý bir azýnlýðýn (ayrýcalýklý memurlar, sürekli ordu
þefleri) özel kurumlarý yerine, bu iþleri çoðunluðun doðrudan kendisi
görebilir; ve devlet gücünün görevleri halkýn tümü tarafýndan ne
ölçüde yerine getirilirse, bu güç o derecede zorunlu olmaktan çýkar.
Bu bakýmdan, Komün tarafýndan alýnan ve [sayfa 59] Marksýn
önemle belirttiði önlemlerden biri son derece dikkate deðer: bütün
temsil ödeneklerinin, memur zümresine tanýnmýþ bütün parasal
ayrýcalýklarýn kaldýrýlmasý; bütün memur aylýklarýnýn iþçi ücretleri
düzeyine indirilmesi. Burjuva demokrasisinden proletarya demokrasisine, ezenlerin demokrasisinden ezilen sýnýflarýn demokrasisine,
belirli bir sýnýfý baský altýnda tutmaya yarayan özel güç olarak
devletten, halk çoðunluðunun, iþçi ve köylülerin genel iktidarý tarafýndan baskýcýlar üzerinde uygulanan baskýya dönüþ, en göze çarpar
biçimde, iþte burada ortaya çýkar. Ve, iþte tam da devlet, sorunuyla
ilgili belki bu en çarpýcý ve en önemli nokta üzerindedir ki, Marksýn
öðrettiði þeyler, en çok unutulan þeyler olmuþtur. Basitleþtirilmiþ
açýklamalarda sayýsýzdýr bunlar bundan hiç sözedilmez. Ýnançlarý
devlet dini haline geldikten sonra, ilkel Hýristiyanlýðýn saflýklarýný,
devrimci demokratik ruhuyla birlikte unutmuþ bulunan hýristiyanlar
gibi, bu nokta üzerinde bir saflýkmýþ gibi susmak, usuldendir.
Yüksek devlet memurlarý aylýklarýnýn indirimi, yalnýzca saf,
ilkel bir demokratizm istemiymiþ gibi görünür. Modern oportünizmin kurucularýndan biri, eski sosyal-demokrat Ed. Bernstein, il-
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kel demokratizme karþý yavan burjuva alaylarýný yinelemeyi alýþkanlýk haline getirmiþti. Bütün oportünistler gibi, günümüzün bütün
kautskitsleri gibi, o da, ilk olarak ilkel demokratizme belirli ölçüde
bir dönüþ olmaksýzýn, kapitalizmden sosyalizme geçmenin olanaksýz olduðunu (çünkü, ensonu devlet görevlerinin çoðunluk tarafýndan, halkýn tümü tarafýndan yapýlmasý baþka türlü nasýl olanaklý
olabilir?), ve ikinci olarak, [sayfa 60] kapitalizm ve kapitalist kültür
üzerine dayanmýþ ilkel demokratizmin, eski, ya da kapitalizmöncesi çaðlarýn ilkel demokratizmi olmadýðýný, hiç mi hiç anlamamýþtýr. Kapitalist kültür, büyük üretimi, fabrikalarý, demiryollarýný,
postayý, telefona vb. yaratmýþtýr. Ve, bu temel üzerinde, eski devlet
iktidarý görevlerinin büyük çoðunluðu öylesine basitleþtirilmiþ ve
öylesine basit kayýt-kuyut, denetim iþlemlerine indirgenebilmiþlerdir
ki, ilköðretimden geçmiþ bulunan herkes bu iþleri yapabilir; basit
bir iþçi ücreti ile bütün bu iþler pekala yapýlabilir; öyleyse, bu iþlerden her tür ayrýcalýklý, hiyerarþik nitelik kaldýrýlabilir (kaldýrýlmalýdýr da).
Ýstisnasýz bütün memurlarýn her iþe seçimle gelip, her an
görevden geri alýnabilmelerinin olanaklý olmasý, aylýklarýnýn normal bir iþçi ücreti düzeyine indirilmesi gibi, iþçilerle köylü çoðunluðunun çýkarlarýný son derecede dayanýþýk duruma getiren bu basit
ve anlaþýlmasý kolay demokratik önlemler, ayný zamanda kapitalizmden sosyalizme götüren köprü iþini de görürler. Bu önlemler,
devletin yeniden-örgütlenmesine, toplumun salt politik yenidenörgütlenmesine iliþkindirler; ama elbette tüm anlam ve tüm deðerlerini, ancak mülksüzleþtiricilerin mülksüzleþtirilmesi nin gerçekleþmesine ya da hazýrlanmasýna baðlandýklarý zaman, yani üretim
araçlarý üzerindeki kapitalist özel mülkiyetin sosyalist mülkiyet
durumuna dönüþmesiyle kazanýrlar.
Marks, Komün, iki büyük masraf kaynaðýný, sürekli ordu ve
memurculuðu ortadan kaldýrarak, bütün burjuva devrimlerin belgisi olan ucuz hükümeti gerçekleþtirdi diye yazýyordu. [sayfa 61]
Küçük-burjuvazinin bütün öteki tabakalarý gibi köylülüðün
de yalnýzca çok küçük bir azýnlýðý, sözcüðün burjuvaca anlamýyla,
yükselir, baþarý kazanýr; yani yalnýzca bazý bireyler, ya ense-kulak yerinde kiþiler, burjuvalar durumuna, ya da güvenceli ve ayrýcalýklý memurlar durumuna gelirler. Köylülüðün varolduðu bütün
kapitalist ülkelerde (ve bu ülkeler çoðunluktadýrlar), köylülerin
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büyük çoðunluðu, hükümet tarafýndan ezilir ve hükümeti alaþaðý
etme özlemini taþýr; ucuz bir hükümet özlemi çeker. Bu görevin
üstesinden yalnýzca proletarya gelebilir; ve bunu yaparak, ayný zamanda devletin sosyalist yeniden-örgütlenmesine doðru da bir adým
atmýþ olur.
3. PARLAMENTARÝZMÝN ORTADAN KALDIRILMASI

Marks, þöyle yazýyordu:
Komün, parlamenter bir örgüt deðil, ayný zamanda
hem yürütmeci hem de yasamacý, hareketli bir gövde
olmak zorundaydý.
Genel oy hakký, her üç ya da altý yýlda bir parlamentoda halký yönetici sýnýfýn hangi üyesinin temsil edeceðini ve ayaklar altýna alacaðýný (verund zertreten) kararlaþtýrmak yerine, komünler halinde örgütlenmiþ halka 
herhangi bir iþverenin kiþisel seçimi gibi, bu iþletmeler
[komünler] için iþçiler, gözlemciler, muhasebeciler bulmaya yaramalýydý.
Parlamentarizmin 1871de formüle edilmiþ bulunan bu ilginç
eleþtirisi de, sosyal-þovenizm ve oportünizmin egemenliði nedeniyle, bugün marksizmin unutulmuþ sözleri arasýnda bulunur. Profesyonel bakan ve parlamenterler, proletarya [sayfa 62] düþmanlarý ve
pratik sosyalistler parlamentarizmi eleþtirme iþini artýk büsbütün
anarþistlere býrakmýþ bulunuyorlar; bu nedenle de, þaþýrtýcý bir mantýkla, parlamentarizmin her eleþtirisini, anarþistlikle nitelendiriyorlar!! Scheidemann, David, Legien, Sembat, Renaudel, Henderson, Vandervelde, Stauning, Branting, Bissolati ve hempalarý gibi
sosyalistleri görerek midesi bulanan ileri parlamenter ülkelerdeki proletaryanýn, aslýnda oportünizmin ikiz kardeþi olan anarkosendikalizme gitgide daha çok yakýnlýk göstermesine þaþmamak
gerekir.
Ama, Marks için devrimci diyalektik, bugün moda olan bu
boþ lafazanlýktan, Plekhanof, Kautsky ve baþkalarýnýn çocuk oyuncaðý haline getirdikleri bu saçma gevezelikten bambaþka bir þeydi.
Marks, özellikle, koþullarýn devrim için uygun olmadýðý durumlarda, burjuva parlamentarizmi ahýrýndan yararlanmaktaki yetersizliði yüzünden, anarþizmle arayý iyice açmýþ; ama ayný zamanda,
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parlamentarizmin gerçekten proleter ve devrimci bir eleþtirisini yapmayý da bilmiþti.
Belirli bir süre için parlamentoda halký, yönetici sýnýfýn hangi bölümünün ayaklar altýna alacaðýna, ezeceðine, dönem dönem
karar vermek: yalnýzca anayasal parlamenter krallýklarda deðil, en
demokratik cumhuriyetlerde de burjuva parlamentarizminin gerçek özü budur.
Ama, devlet sorunu, proletaryanýn bu alandaki görevleri bakýmýndan konur ve parlamentarizm devlet kurumlarýndan biri olarak kabul edilirse, bu takdirde parlamentarizmden kurtulmanýn
yolu nedir? Ondan nasýl vazgeçilebilir?
Þunu tekrar ve tekrar söylemek zorundayýz: [sayfa 63]
Marksýn, Komünü inceleyerek çýkardýðý dersler kadar unutulmuþtur ki, günümüzün sosyal-demokratý (günümüzün sosyalizm haini okuyunuz), parlamentarizmin anarþist ya da gerici eleþtirisinden baþka bir eleþtirisini anlama yeteneðinden adamakýllý
yoksundur.
Gerçi parlamentarizmden kurtulma yolu, temsili örgenlikleri ve seçim ilkesini yýkmaya deðil, laf deðirmenleri olan bu temsili
örgenlikleri hareketli kurumlar durumuna dönüþtürmeye dayanýr. Komün, parlamenter bir örgüt deðil, ayný zamanda hem yürütmeci, hem de yasamacý, hareketli bir gövde olmak zorundaydý.
Parlamenter olmayan, ama hareketli bir örgenlik, iþte tam
da çaðcýl parlamenterler ile sosyal demokrasinin parlamenter kuçukuçu larýnýn anlayacaðý bir söz! Amerikadan Ýsviçreye, Fransa
dan Ýngiltereye, Norveçe vb. dek, herhangi bir parlamenter ülkeyi
düþününüz; asýl devlet iþleri hep kulislerde görülür; bu iþler hep
devlet daireleri, bakanlýklar, kurmay kurullarý tarafýndan yürütülür.
Parlamentolarda, yalnýzca saf halký aldatma ereðiyle, gevezelikten baþka bir þey yapýlmaz. Bu o kadar doðrudur ki, burjuva demokratik cumhuriyet olan Rus Cumhuriyetinde bile, hatta gerçek
bir parlamento kuracak zamaný bulmadan önce, parlamentarizmin bütün bu kusurlarý hemen ortaya çýktý. Çürümüþ burjuva darkafalýlýðýnýn kahramanlarý Skobelev ve Çereteliler, Çernov ve Avksentiyevler, en iðrenç burjuva parlamentarizmi örneðine göre kýsýr
söz deðirmenlerine çevirdikleri Sovyetleri bile bozmayý baþardýlar.
Sovyetlerde, sosyalist bakan baylar, laf ebelikleri ve karar tasarýlarýyla, saf köylüleri aldatýyorlar. Hükümet [sayfa 64] içindeyse, bir yandan
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yað tabaðýnýn, yani kazançlý ve saygýn arpalýklarýn çevresine, sýrayla, olabildiðince çok Devrimci-Sosyalist ve Menþevikleri oturtmak,
öte yandan da, halkýn dikkatini daðýtmak için sürekli bir oyun
oynanýyor. Bu arada, kurmay kurullarýnda, bakanlýklarda, devlet
iþi görülüyor!.
Yönetici partinin Devrimci-Sosyalistlerin organý Diyelo Naroda,[12] bir baþyazýsýnda herkesin kendini politik fuhþa verdiði
kibar sosyete deki insanlarýn o eþsiz içtenliðiyle, henüz yakýn zamanlarda itiraf ediyordu ki, hatta sosyalistlere (sözcüðü baðýþlayýnýz) ait olan bakanlýklarda bile, tüm eski bürokratik aygýt öz bakýmýndan ayný kalmýþtýr, geçmiþte olduðu gibi iþler ve devrimci önlemleri tam bir özgürlük içinde baltalar. Ama bu itiraf olmaksýzýn
bile, Devrimci-Sosyalistlerle Menþeviklerin hükümete katýlmalarý
öyküsü, bunun böyle olduðunun somut kanýtý deðil midir? Bu durumda ilginç olan þey, Kadetlerle birlikte hükümette yer alan Çernov, Rusanov, Zenzinov efendiler ile Diyelo Narodanýn öteki yazarlarýnýn, onlarda, onlarýn bakanlýklarýnda, her þeyin eskisi gibi gittiðini, önemsiz bir þey gibi açýkça ve yüzleri kýzarmadan anlatacak
kadar küstahlýðý ileri götürmeleridir!! Saf köylüyü aldatmak için
devrimci demokratik lafazanlýk, kapitalistleri keyiften dörtköþe etmek için bürokratik ve kýrtasiyeci hinoðluhinlikler: iþte namuslu
koalisyonun içyüzü.
Burjuva toplumun iliklerine dek çürümüþ, satýlýk parlamentarizmi yerine, Komün, düþünce özgürlüðü ve tartýþmanýn yutturmaca halinde yozlaþmadýðý örgenlikleri koyar. Bu örgenliklerde,
düþünce özgürlüðü ve tartýþma, yutturmaca halinde [sayfa 65] yozlaþmaz: çünkü parlamenterler (bu örgütlere seçilenler) kendileri
çalýþmak, yasalarýný kendileri uygulamak, bu yasalarýn etkilerini
kendileri denetlemek, bunlar üzerine, seçmenlerine karþý, doðrudan kendileri yanýt vermek zorundadýrlar. Temsili örgenlikler kalýr;
ama, özel sistem olarak, yasama ve yürütme arasýndaki iþbölümü
olarak, milletvekilleri için ayrýcalýklý durum olarak parlamentarizm
artýk yoktur. Bir demokrasiyi, hatta bir proletarya demokrasisini,
temsili örgenlikler olmaksýzýn düþünemeyiz; ama, eðer bizim için
burjuva toplumunun eleþtirisi boþ bir söz deðilse, eðer bizim burjuvaziyi alaþaðý etme isteðimiz, Menþevik ve Devrimci-Sosyalistlerde
olduðu gibi, Scheidemannlar ve Legienlerde, Sembatlar ve Vanderveldelerde olduðu gibi, iþçilerin oylarýný avlamaya özgü seçim-
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lik bir söz deðil de ciddi ve içten bir istekse, demokrasiyi parlamentarizm olmaksýzýn düþünebiliriz ve düþünmek zorundayýz da.
Marksýn, Komün için olduðu gibi, proletarya demokrasisi
için de gerekli olan bu idari personelin görevlerinden sözederken,
karþýlaþtýrma terimi olarak herhangi bir iþverenin personeli terimini kullanmasý, yani iþçileri, gözetimcileri ve muhasebecileri ile
olaðan bir kapitalist iþletmeyi almasý, son derece anlamlýdýr.
Marksta ütopyacýlýðýn zerresi yoktur; o tepeden týrnaða yeni
bir toplum tasarlamaz, tepeden týrnaða yeni bir toplum türetmez.
Hayýr, o yalnýzca yeni toplumun eskisinin içinden doðuþunu, eski
toplumdan yeni topluma geçiþ biçimlerini, doðal bir tarih süreci
olarak irdeler. Somut proleter yýðýn hareketi deneyini ele alýr ve ondan [sayfa 66] pratik dersler çýkarmaya çalýþýr. Marks, Komün okulundan ders alýr; týpký bütün büyük devrimci düþünürlerin, (silaha
sarýlýnmamalýydý diye Plekhanov, ya da bir sýnýf, kendi özlemlerini
kendisi sýnýrlandýrmasýný bilmelidir diyen Çereteli örneði) hiçbir
zaman bilgiççe bir ahlak açýsýndan yanaþmaksýzýn, ezilen sýnýf
hareketlerinin büyük okulundan ders almakta duraksamadýklarý
gibi.
Memurculuðu birdenbire, her yerde ve büsbütün ortadan
kaldýrmak sözkonusu edilemez. Bu bir ütopyadýr. Ama, giderek
tüm memurculuðun ortadan kalkmasýný saðlayacak yeni bir yönetim makinesinin vakit geçirmeksizin kurulmasýna baþlamak için,
eski yönetim makinesini hemen parçalamak bir ütopya deðil, Komün deneyinin ta kendisi, devrimci proletaryanýn geciktirilmez,
ivedi görevinin ta kendisidir.
Kapitalizm yönetsel devlet görevlerini basitleþtirir; bu da,
tepeden buyurma yöntemlerinin yadsýnmasýný, ve, her þeyin toplumun tümü adýna, iþçilere, gözetimcilere, muhasebecilere iþveren bir proleterler (egemen sýnýf) örgütüne baðlanmasýný saðlar.
Biz ütopyacý deðiliz. Tüm yönetim makinesinden, bütün devlet basamaklarýndan bir anda vazgeçmeyi hayal etmiyoruz; proletarya diktatorasýna düþen görevlerin anlaþýlmamasýna dayanan
bu anarþistçe düþler, marksizme adamakýllý yabancýdýr; ve gerçekte, sosyalist devrimi insanlarýn deðiþecekleri güne dek ertelemekten baþka bir iþe yaramaz. Bize gelince, biz, sosyalist devrimi, astýn
üste baðýmlýlýðýndan, denetimden, gözetimci ve muhasebecilerden vazgeçmeyecek olan bugünkü insanlarla yapmak istiyoruz.
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[sayfa 67]

Ama, buyruðu altýna girilmesi gereken þey bütün sömürülenlerin, bütün emekçilerin silahlý öncüsü olan proletaryadýr. Devlet memurlarýna özgü tepeden buyurma yöntemlerini, daha bugünden kentli halkýn çoðunun yetkinlikle yapabileceði, dolayýsýyla
iþçi ücretleri karþýlýðý pekala yapýlabilecek olan çok basit iþlerle,
basit bir gözetim ve muhasebe uygulamasýyla deðiþtirmeye, daha
þimdiden, bugünden yarýna, baþlanabilir ve baþlanmalýdýr da.
Biz iþçiler, kapitalizm tarafýndan daha önce yaratýlmýþ bulunan þeyi hareket noktasý alýp, kendi iþçi deneyimize dayanarak,
sert bir disiplin, silahlý iþçilerin devlet iktidarý tarafýndan korunan
demirden bir disiplin kurarak, büyük üretimi, biz kendimiz örgütleyeceðiz; devlet memurlarýný (elbette her tür ve her düzeydeki uzmanlarý yerinde tutarak), yönergelerimizin basit uygulayýcýlarý rolüne, sorumlu, geri alýnmasý olanaklý ve mütevazý bir para alan gözetimciler ve muhasebeciler durumuna indirgeyeceðiz: Ýþte bizim
proleterce görevimiz budur; iþte proleter devrimi yaparken, kendisinden baþlanmasý olanaklý ve kendisinden baþlanmasý gereken
þey budur. Büyük üretim temeline dayanan bu ilk önlemler, kendiliðinden, tüm memurculuðun kerte kerte sönmesine; gitgide
basitleþen gözetim ve muhasebe görevlerinin, zamanla bir alýþkanlýk
durumuna gelmek ve ensonu özel bir kategorideki bireylerin özel
görevleri olarak ortadan kalkmak üzere, bunlarýn sýrayla herkes
tarafýndan yapýlacaðý bir düzenin týrnak içinde olmayan ve ücretli
köleliðe hiç benzemiyen bir düzenin kerte kerte kurulmasýna götürecektir. [sayfa 68]
70 yýllarýnýn nükteci bir Alman sosyal-demokratý Postanýn
örnek bir sosyalist iþletme olduðunu söylemiþti. Bundan daha doðru
bir þey yoktur. Posta bugün Kapitalist devlet tekeli örneðine göre
örgütlenmiþ bir iþletmedir. Emperyalizm, bütün tröstleri gitgide bu
tipten örgütler durumuna dönüþtürüyor. Ýþten bunalmýþ ve aç basit emekçiler, bu tip örgütlerde burjuva bürokrasisinin pençesinde kývranýrlar. Ama toplumsal yönetim mekanizmasý, bu örgütlerde
daha þimdiden hazýr durumdadýr. Kapitalistler bir kez alaþaðý edildikten, bu sömürücülerin direnci silahlý iþçilerin demir pençesiyle
kýrýlýp da bugünkü bürokratik devlet makinesi bir kez parçalandýktan sonra, karþýmýzda, teknik bakýmdan harikulade araçlanmýþ,
asalaklýktan kurtulmuþ, ve birleþmiþ iþçilerin, teknisyenler, göze-
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timciler, muhasebeciler çalýþtýrarak, hepsinin emeðini, týpký tüm
kamu memurlarý gibi, bir iþçi ücretiyle ödeyerek, kendi baþlarýna
pekala iþletebilecekleri bir mekanizma var demektir. Bütün tröstler konusunda hemen gerçekleþtirilmesi olanaklý, pratik, somut ve
Komün tarafýndan (özellikle devlet örgütlenmesi alanýnda) pratik
olarak, daha önce baþlatýlmýþ olan deneyi hesaba katarak, emekçileri sömürüden kurtarmaya yetenekli görev, iþte budur.
Ulusal ekonominin tümünün, posta gibi, teknisyenlerin,
gözetimcilerin, muhasebecilerin, silahlý proletaryanýn denetim ve
yönetimi altýndaki bütün memurlar gibi, iþçi ücretlerini geçmeyen bir aylýk alacaklarý biçimde örgütlenmesi: Ývedi ereðimiz, iþte
budur. Ýþte gereksindiðimiz devlet ve onun ekonomik temeli. Ýþte
bir yandan parlamentarizm ortadan kaldýrýlýrken, bir yandan da
temsili [sayfa 69] örgenliklerin korunmasýnýn vereceði sonuç; iþte çalýþan sýnýflarý, bu örgenliklerin burjuvazi tarafýndan bozulmasýndan
kurtaracak olan þey.
4. ULUS BÝRLÝÐÝNÝN ÖRGÜTLENMESÝ

...Komünün geliþtirme zamaný bulamadýðý kýsa bir ulusal
örgütlenme taslaðýnda, hatta en küçük köylerin bile siyasal örgütlenme biçiminin Komün olmasý gerektiði açýkça söylenmiþtir...
Ayný biçimde, Paris ulusal delegasyonunu seçecek olanlar da,
komünlerdir.
... Henüz merkezi bir hükümete kalmýþ bulunan,
sayýca az, ama önemli görevler, yanlýþlýðý biline biline
söylendiði gibi, ortadan kaldýrýlmamalý, ama komün memurlarýna, yani sýkýsýkýya sorumlu memurlara verilmeliydi...
...Ulusun birliði parçalanmamalý, tersine, komünal
kuruluþ aracýyla örgütlendirilmeliydi; ulus birliði, bu birliðin cisimleþmesi olduðunu ileri süren, ama asalak bir
urdan baþka bir þey olmadýðý halde, ulustan baðýmsýz ve
ondan üstün olmak isteyen devlet gücünün parçalanmasý yoluyla, bir gerçeklik durumuna gelmeliydi... Önemli
olan, eski hükümet iktidarýnýn salt bastýrýcý nitelikteki organlarýnýn budanmasý, kesilip atýlmasýydý; bu iktidarýn
yasal görevleri, toplumun üstünde yer aldýðýný ileri süren
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bir otoriteden sökülüp alýnmalý ve toplumun sorumlu
görevlerine verilmeliydi.
Marksýn bu düþüncelerini çaðdaþ sosyal-demokrasi oportünistlerinin ne derece anlamadýklarýný anlamak istemediklerini demek belki daha doðru olur en iyi gösteren þey, dönek Bernsteina
[sayfa 70] Erostratvari* bir ün kazandýran kitaptýr: Sosyalizmin öncülleri ve sosyal-demokrasinin görevleri. Tam da Marksýn yukarda
aktarmýþ bulunduðumuz parçasý konusunda, Bernstein þöyle yazýyordu: ... bu program siyasal içeriði bakýmýndan, bütün ana çizgilerinde, Proudhonun federalizmiyle çarpýcý bir benzerlik gös-terir...
Marks ile küçük-burjuva Proudhon arasýnda [Bernstein, dalga
geçmek için, küçük-burjuvayý týrnak içinde yazýyor] öteki bütün
ayrýlýklara karþýn, bu noktalar üzerinde ki görüþ biçimleri birbirine
son derece benzemektedir. Kuþkusuz, diye devam eden Bernstein,
belediyelerin önemi büyür, ama demokrasinin ilk görevinin, modern devletlerin, Marks ve Proudhonun tasarladýklarý bu kalkýþý
[Auflösung, harfi harfine: gerçek ve mecaz anlamda daðýlma] ve
örgütlenmelerindeki bu tam deðiþiklik [Umwandlung, deðiþim]:
yani bütün o eski ulusal temsil biçimlerinin tamamen yokolacaklarý
biçimde, kendileri de komünler delegelerinden oluþacak bölge ya
da il meclisleri delegelerinden bir ulusal meclis kurulmasý olduðu,
bana kuþkulu görünüyor (Bernstein, ayný yapýt, 1899 Almanca baskýsý, s. 134 ve 136).
Ýþte düpedüz þaþýlacak bir þey: Marksýn asalak devlet iktidarýnýn yýkýlmasý üzerindeki görüþlerini, Proudhonun federalizmiyle karýþtýrmak! Ama bu bir rastlantý sonucu deðildir; çünkü
Marksýn burada, federalizmi merkeziyetçiliðe karþýt olarak ele almak þöyle dursun, bütün burjuva ülkelerde [sayfa 71] varolan eski
burjuva devletten sözettiði, oportünistin aklýna bile gelmez.
Oportünistin aklýna, çevresinde, kendi küçük-burjuva hamkafalýk ve reformist durgunluk ortamýnda gördüðü þeyden, yani yalnýzca belediyelerden baþka bir þey gelmez! Proletarya devrimine
gelince, oportünist onu düþünmeyi bile unutmuþtur.
Bu gülünçtür. Ama bu nokta üzerinde Bernstein ile tartýþýl* Erostrat, ün kazanmak için, M.Ö. 356da, dünyanýn yedi harikasýndan biri sayýlan
Efesteki Diana tapýnaðýný yakan kiþinin adýdýr. Ýslam tarihinde, ün kazanmak için zemzem
kuyusuna iþeyen kiþi, Ebu Bevvab da, bu türden ünlüler arasýnda sayýlýr. -ç.

V. Ý. Lenin
Devlet ve Devrim

55

mamýþ olmasý da ilginçtir. Birçoklarý, özellikle Rus yazarlarý arasýnda
Plekhanov, Batý Avrupa yazarlarý arasýnda Kautsky; Bernsteiný çürütmüþlerdir; ama ikisi de, Marksýn Bernstein tarafýndan bu çarpýtýlmasý üzerine hiçbir þey söylememiþlerdir.
Oportünist, devrimci olarak düþünmeyi ve devrim düþünmeyi
öylesine unutmuþtur ki, anarþizmin kurucusu Proudhon ile böylesine karýþtýrdýðý Marksta federalizm görür. Ve ortodoks marksistler olduklarýný ve devrimci marksizm öðretisini savunmak istediklerini ileri süren Kautsky de, Plekhanov da, bu konuda susarlar.
Burada, marksizm ile anarþizm arasýnda, oportünistleri olduðu kadar
kautskistleri de belirleyen ve üzerinde konuþmak zorunda kalacaðýmýz ayrým üzerine, o aþýrý görüþ yoksulluðunun köklerinden
biri göze, çarpar.
Marksýn, Komün  deneyi üzerine aktarmýþ bulunduðumuz
düþüncelerinde, federalizmin izi bile yoktur. Marks, Proudhon ile,
yalnýzca oportünist Bernsteinin ayrýmsamadýðý bir nokta üzerinde
uzlaþýr. Bemsteinin onlarý uzlaþmýþ gördüðü yerde ise, Marks,
Proudhon ile uzlaþmazlýk içindedir.
Marks, Proudhon ile þu anlamda uzlaþýr ki, her ikisi de güncel
devlet makinesinin yýkýlmasýndan [sayfa 72] yanadýrlar. Marksizmin
anarþizm ile (Bakunin ile olduðu gibi Proudhon ile de) bu benzeþmesini ne oportünistler görmek isterler, ne de kaustkistler; çünkü
onlar, bu nokta üzerinde, marksizmden uzaklaþmýþlardýr.
Marks, federalizm konusunda (proletarya diktatorasýndan
ayrý olarak), Proudhon ve Bakunin ile uzlaþmazlýk içindedir. Federalizm ilkeleri, anarþizmin küçük-burjuva düþünlerinden çýkar.
Marks, merkeziyetçidir. Ve ondan aktarýlan parçalarda, merkeziyetçiliðe en küçük bir aykýrýlýk yoktur. Yalnýzca devlete karþý boþ
bir küçük-burjuva inaný ile dolu kimseler, burjuva devlet makinesinin yýkýlmasýný merkeziyetçiliðin yýkýlmasý olarak anlayabilirler!
Ama proletarya ve yoksul köylüler, eðer devlet gücünü ellerine alýr, komünler içinde tamamen özgür bir biçimde örgütlenir
ve sermayeyi vurmak, kapitalistlerin direncini kýrmak, demiryollarýnýn, fabrikalarýn, topraðýn vb. özel mülkiyetini ulusun tümüne,
toplumun tümüne devretmek için, bütün komünlerin eylemini birleþtirirlerse, bu, merkeziyetçilik olmayacak mýdýr? Bu, en tutarlý demokratik merkeziyetçilik, üstelik de proleter bir merkeziyetçilik
olmayacak mýdýr?
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Bernstein, özgür onaya dayanan bir merkeziyetçilik olanaðýný,
komünlerin ulus olarak özgürce bir birleþme olanaðýný, proleter
komünlerin burjuva egemenliðini ve burjuva devlet makinesini yýkma ereðiyle gönüllü kaynaþma olanaðýný tasarlamaya yetenekli
deðildir. Her hamkafa gibi, Bernstein de, merkeziyetçiliði, ancak
tepeden, bürokrasi ve militarizm tarafýndan dayatýlarak ayakta tutulabilen bir þey olarak düþünür. [sayfa 73]
Marks, öðretisinin bu çarpýtýlma olanaðýný sanki önceden
görmüþ gibi, Komünü ulusun birliðini yýkmak ve merkezi iktidarý
ortadan kaldýrmak istemiþ olmakla suçlamanýn, bile bile bir yanlýþlýk
yapmak olduðunu özellikle belirtir. Marks, askeri, bürokratik burjuva merkeziyetçiliðine karþý, bilinçli, demokratik proleter merkeziyetçliðini koymak için, o ulus birliðini örgütleme deyimini özellikle
kullanýr.
Ama ... iþitmek istemiyenden daha kötü saðýr yoktur. Ve
çaðdaþ sosyal-demokrasi oportünistleri de, devlet iktidarýnýn yýkýlmasýndan, bu asalaðýn kesilip açýlmasýndan sözedilmesini, hiç mi
hiç iþitmek istemiyorlar.
5. ASALAK DEVLETÝN YIKILMASI

Marksýn bu konuyla ilgili parçalarýný daha önce aktarmýþtýk;
þimdi onlarý tamamlýyacaðýz. Marks, þöyle yazýyordu:
Genellikle, tamamen yeni tarihsel kuruluþlarýn yazgýsý, haksýz yere, kendileriyle az-buçuk bir benzerlik gösterdikleri toplumsal yaþamýn daha eski, hatta kaybolup
gitmiþ biçimlerinin kopyasý olarak kabul edilmektir. Böylece, çaðcýl devlet iktidarýný parçalayan (bricht) bu yeni
Komünde de, ortaçað komünlerinin, bir canlanýþý... Montesquieu ve Girondinlerin düþlerine uygun bir küçük devletler federasyonu ... merkeziyetçiliðin aþýrýlýklarýna karþý
eski savaþýmýn abartýlmýþ bir biçimi görülmek istendi...
...Komünal kuruluþ, o zamana dek toplumun sýrtýndan geçinen ve onun özgür hareketini kötürümleþtiren
asalak ur tarafýndan, yani devlet [sayfa 74] tarafýndan sahip
çýkýlan bütün güçleri, toplumsal gövdeye geri verecekti.
Yalnýz bu olgudan dolayý, komünal kuruluþ, Fransanýn
yeniden-canlanmasýnýn hareket noktasý olabilirdi...
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...Komünal kuruluþ, tarým üreticilerini kentlerin entelektüel yönetimi altýna koyacak onlara, kent iþçilerinin
kiþiliðinde, çýkarlarýnýn doðal koruyucularýný bulma güvencesini getirecekti. Komünün varoluþu bile, apaçýk
bir þey olarak, belediye özgürlüðünü içeriyordu; ama bu
özgürlük, artýk ortadan kaldýrýlmýþ bulunan devlet iktidarý için bir engel deðildi.
Devlet iktidarýnýn, bu asalak urun yýkýlmasý; bu iktidarýn
budanmasý, yýkýlmasý, artýk ortadan kaldýrýlmýþ bulunan devlet iktidarý Komün deneyini deðerlendiren ve çözümleyen Marks,
devletten iþte bu terimlerle sözeder.
Bütün bunlar, yarým yüzyýldan daha az bir süre önce yazýldý;
ve bugün, çarpýtýlmamýþ bir marksizmi yeniden bulmak ve onu geniþ halk yýðýnlarýnýn bilincine yerleþtirmek için, arkeolojik kazýlara
giriþmek gerekiyor. Marksýn, yaþamýþ olduðu son büyük devrim
üzerindeki gözlemlerinden çýkardýðý sonuçlar, tam da proletaryanýn yeni bir büyük devrimler çaðý baþladýðý anda unutulmuþ bulunuyor.
...Komünün konusu olduðu yorumlarýn ve ondan
yana olduðunu söyleyen çýkarlarýn çokluðu, bütün öbür
hükümet biçimlerinin o zamana dek vurguyu bastýrma
üzerine koymuþ bulunmalarýna karþýn, onun yayýlmaya
çok elveriþli bir siyasal biçim olduðunu gösterir. Onun
gerçek gizi, þudur: özsel olarak bir iþçi sýnýfý hükümeti,
üreticilerin, temellükçüler sýnýfýna karþý sýnýf savaþýmýnýn
sonucu, emeðin iktisadi kurtuluþunun gerçekleþmesini
[sayfa 75] saðlayan ensonu bulunmuþ siyasal biçimdi o...
Bu son koþul olmaksýzýn, komünal kuruluþ olanaksýz bir þey ve bir aldatmaca olurdu...
Ýçinde toplumun sosyalist yeniden-örgütlenmesinin oluþmasý
gereken siyasal biçimleri keþfetmek için, ütopyacýlar büyük çabalar göstermiþlerdi. Anarþistler, siyasal biçimler sorununu toptan bir
yana atmýþlardý. Çaðdaþ sosyal-demokrasi oportünistleri, burjuva
parlamenter demokratik devletin siyasal biçimlerini, aþýlmamasý
gereken bir sýnýr olarak kabul etmiþler ve, bu biçimleri parçalamayý
gözeten her giriþime anarþizm adýný vererek, bu model önünde
secdeye kapana kapana alýnlarýný aþýndýrmýþlardýr.
Marks, tüm sosyalizm ve siyasal savaþým tarihinden, devle-
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tin ortadan kalkmasý gerektiði ve bu ortadan kalkýþýn geçiþ biçiminin de (devletten devlet-olmayana geçiþ), egemen sýnýf olarak örgütlenmiþ proletarya olacaðý sonucunu çýkarmýþtýr. Bu geleceðin
siyasal biçimlerine gelince, Marks onlarý keþfetmek için kendini
yormadý. Yalnýzca Fransa tarihini gözlemlemek, onu çözümlemek,
ve 1851 yýlýnýn kendisini götürdüðü: olaylar burjuva devlet makinesinin yýkýlmasýna doðru yöneliyor, sonucunu çýkarmakla yetindi.
Ve, proletaryanýn devrimci yýðýn hareketi patlak verdiði zaman, bu hareketin baþarýsýzlýðýna, kýsalýðýna ve apaçýk güçsüzlüðüne
karþýn, Marks, onun ortaya koyduðu biçimleri irdelemeye koyulur.
Komün, emeðin ekonomik kurtuluþunu gerçekleþtirmeyi
saklamak için proleter devrim tarafýndan ensonu bulunmuþ olan
biçimdir.
Komün, proleter devrim tarafýndan, burjuva devlet makinesini parçalamak için yapýlmýþ ilk [sayfa 76] giriþimdir; parçalanmýþ
olan þeyin yerine geçmesi olanaklý ve gerekli olan, ensonu bulunmuþ olan siyasal biçimdir.
Daha ilerde, 1905 ve 1917 Rus devrimlerinin, ayrý bir çerçeve ve baþka koþullar içinde Komünün yapýtýný sürdürüp Marksýn
dahice tarihsel çözümlemesini doðruladýklarýný göreceðiz. [sayfa 77]
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BÖLÜM IV

DEVAM. ENGELSÝN TAMAMLAYICI
AÇIKLAMALARI

Komün deneyiminin önemi üzerine söyleneceklerin özünü
Marks söylemiþtir. Engels, Marksýn gözümleme ve vargýlarýný açýklayarak, birçok kez bu konu üzerine gelmiþ ve bazan sorunun
baþka yönlerini öylesine bir güçlülük ve öylesine bir özgelikle aydýnlatmýþtýr ki, bu açýklamalar üzerinde özel olarak durmamýz gerekir.
1. KONUT SORUNU

Engels, daha konut sorununu inceleyen yapýtýnda (1872),
devrimin devlet karþýsýndaki görevleri üzerinde her duruþunda, Komün deneyimini hesaba katar. Bu somut konu üzerinde, bir yandan, proleter devletle bugünkü devlet arasýndaki her iki durumda
da devletten sözedilmesi olanaðýný saðlayan benzer çizgilerin, öte
yandan da, onlarý birbirinden ayýran ve devletin ortadan kalkmasýna [sayfa 78] geçiþi gösteren çizgilerin nasýl açýkça ortaya çýktýklarýný
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görmek çok ilginçtir.
Öyleyse, konut sorununu nasýl çözmeli? Bu sorun,
bugünkü toplum içinde, bütün öteki toplumsal sorunlar
nasýl çözümlenirse, öyle çözümlenir: arz ve talep arasýnda, kerte kerte bir ekonomik denge kurarak. Ama, sorunun durmadan yeniden-konulmasýna engel olmayan bu
çözüm, aslýnda bir çözüm deðildir. Bir toplumsal devrimin bu sorunu ne biçimde çözebileceði sorununa gelince, bu yalnýzca o devrimin içinde oluþacaðý koþullara
deðil, ama en önemlilerinden biri kent ile köy arasýndaki karþýtlýðýn ortadan kalkmasý olan çok daha geniþ sorunlara da baðlýdýr. Gelecekteki toplumun örgütlenmesi için
ütopik sistemler kurmakla uðraþmayacaðýmýza göre, bu
konu üzerinde daha fazla durmamýz, yararsýz olmaktan
da öte bir þey olabilir. Þurasý kesindir ki, büyük kentlerde, daha þimdiden, usa uygun bir biçimde kullanýlmak
koþuluyla, bütün gerçek konut darlýðýný hemen önlemeye yetecek kadar konut vardýr. Tabii bu iþ ancak bugünkü mülk sahiplerinin mülksüzleþtirilmesiyle, evsiz-barksýz, ya da evlerinde balýk istifi gibi yaþayan emekçiler tarafýndan binalarýnýn iþgaliyle yapýlabilir; ve, proletaryanýn
siyasal iktidarý elde edeceði andan itibaren kamu yararýnýn gerektirdiði bu önlem, bugün konutlar devlet tarafýndan ne kadar kolay kamulaþtýrýlýyor ve savaþ salmasýna
[tekalifi harbiye] tabi tutulabiliyorsa, o kadar kolay gerçekleþecektir (1887, Almanca baský, s. 22).[13]
Burada devlet iktidarýnýn bir biçim deðiþikliði deðil, yalnýzca
devlet etkinliðinin içeriði düþünülüyor. Bugünkü devlet, konutlarý
kamulaþtýrma ve savaþ salmasý içine alma buyruðunu verebilir. Biçim [sayfa 79] bakýmýndan, proleter devlet de konutlarýn savaþ salmasý
içine alýnmasýný ve binalarýn kamulaþtýrýlmasýný buyuracaktýr. Ama
eski yürütme aygýtýnýn, yani burjuvaziye baðlý bürokrasinin, proleter
devletin eðilimlerini uygulamaya elveriþsiz olacaðý da açýktýr.
...Belirtmek gerekir ki, bütün çalýþma aletlerinin, bütün sanayinin çalýþan nüfus tarafýndan gerçek temellükü proudhoncu satýn-almanýn tamamen karþýtýdýr. Proudhoncu çözüme göre her iþçi, evinin, tarlasýnýn, iþ aletlerinin sahibi haline gelir. Öteki çözüme göreyse, çalýþan
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nüfus, evlerin, fabrikalarýn ve çalýþma aletlerinin kolektif
mülk sahibi olarak kalýr; ve hiç olmazsa bir geçiþ dönemi
süresince, karþýlýðý ödenmeksizin, bunlarýn kullanýmýný
bireylere ve özel topluluklara kolay kolay býrakmaz. Týpký
toprak mülkiyetinin ortadan kalkmasýnýn, toprak rantýnýn
ortadan kalkmasý deðil, deðiþik bir biçim altýnda da olsa,
topluma maledilmesi demek olduðu gibi. Demek ki, bütün çalýþma araçlarýnýn çalýþan nüfus tarafýndan gerçek
temellükü, kiralama ve kiraya vermenin devamýný asla
ortadan kaldýrmaz (s. 68).
Burada þöyle bir deðinilen sorunu, devletin sönmesinin ekonomik temelleri sorununu, bundan sonraki bölümde inceleyeceðiz.
Engels proleter devletin, hiç olmazsa bir geçiþ dönemi süresince,
kira ödenmeksizin konutlarý kolay kolay daðýtamayacaðýný söyleyerek, düþüncesini büyük bir sakýntýyla dile getiriyor. Tüm halkýn
mülkü olan konutlarýn kira karþýlýðý þu ya da bu aileye kiralanmasý,
konut daðýtýmý için bazý kurallarýn konmasýný ve belirli bir denetimi
gerektirdiði gibi, bu kira-bedelinin toplanmasýný da gerektirir. Bütün
bunlar, belirli [sayfa 80] bir devlet biçimini gerektirir, ama ayrýcalýklý
bir durumdan yararlanan memurlarla birlikte, özel bir askeri ve
bürokratik aygýtý hiç mi hiç gerektirmez. Oysa, konutlarýn parasýz
saðlanabileceði bir duruma geçiþ, devletin tamamen sönmesine
baðlýdýr.
Engels bu arada, blanquistlerin, Komünden sonra ve Komün
deneyiminin etkisi altýnda kalarak, marksizmin ilkesel tutumunu
benimsemelerinden sözederken, onlarýn bu tutumunu söz arasýnda
þöyle tanýmlar:
... Sýnýflarýn ve sýnýflarla birlikte devletin ortadan kalkmasýna geçiþ olarak, proletaryanýn siyasal eylem ve diktatorasý zorunluluðu... (s. 55).
Sözcükler üzerinde eleþtiri heveslileri, ya da marksizmin
yýkýcýsý burjuvalar, devletin ortadan kalkmasýnýn bu kabulü ile,
anarþist olarak görülen bu formülün, Anti-Dühringin yukarda aktarýlmýþ bulunan parçasýndaki yadsýnmasý arasýnda belki bir çeliþki
göreceklerdir. Oportünistlerin Engelsi de anarþistler arasýnda saydýklarýný görmekte þaþýlacak bir þey yoktur; enternasyonalistleri anarþizmle suçlamak, günümüzde, sosyal-þovenler arasýnda gitgide yayýlan bir alýþkanlýktýr.
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Sýnýflarýn ortadan kalkmasýyla devletin ortadan kalkmasý da
gerçekleþecektir; marksizmin her zaman öðrettiði þey budur. AntiDühringin devletin sönmesi üzerindeki ünlü parçasý, anarþistleri,
devletin ortadan kaldýrýlmasýndan yana olduklarý için deðil, devletin ortadan kalkmasýnýn bugünden yarýna olanaklý olduðunu öðütledikleri için suçlar.
Bugün, hükümferma olan sosyal-demokrat öðreti, devletin
ortadan kalkmasý sorununda, marksizmin anarþizm karþýsýndaki
tutumunu adamakýllý [sayfa 81] çarpýttýðý için, burada Marks ve Engelsin anarþistler ile bazý polemiklerini anýmsatmak çok yararlý
olacak.
2. ANARÞÝSTLER ÝLE POLEMÝK

Bu polemik 1873e dek, çýkar. Marks ve Engels, bu tarihte
otonomist (özerkçi, muhtariyetçi), ya da, anti-otoriter (tepeden
inmeciliðe karþý) proudhonculara karþý sosyalist bir Ýtalyan derlemesinde bazý yazýlar yayýnlamýþlardý; bu yazýlarýn Almanca çevirisi,
Neue Zeitte,[14] ancak 1913 te çýktý.
Marks, anarþistlerle ve onlarýn siyaseti yadsýmalarýyla alay
ederek, þöyle yazýyordu:
... Eðer iþçi sýnýfýnýn siyasal savaþýmý devrimci biçimlere bürünürse, eðer burjuvazinin diktatorasý yerine, iþçiler
kendi devrimci diktatoralarýný kurarlarsa, ilkelere karþý
korkunç bir suç iþlemiþ olurlar; çünkü, silahlarý býrakmak ve devleti ortadan kaldýrmak yerine, günlük sefil ve
kaba gereksinimlerini karþýlamak ve burjuvazinin direncini kýrmak için, devlete devrimci ve geçici bir biçim verirler... (Neue Zeit, 1913-1914, 32. yýl, c. 1, s. 40).
Marks, anarþistleri çürüttüðü zaman, yalnýzca devletin bu o
biçim ortadan kaldýrýlmasýna karþý çýkýyordu! Devletin sýnýflara birlikte kaybolacaðý ya da sýnýflarýn ortadan kalkmasýyla ortadan kalkacaðý düþününe deðil, iþçiler adýna silah kullanmanýn, örgütlenmiþ
zordan, yani burjuvazinin direncini kýrmaya yarayacak devletten
yararlanmanýn olasý bir yadsýnmasýna karþý çýkýyordu.
Marks, anarþizme karsý savaþýmýnýn gerçek anlamýnýn çarpýtýlmamasý için, proletarya için zorunlu olan devletin devrimci ve
geçici biçimi ni kesin [sayfa 82] olarak belirtir. Proletaryanýn, yalnýzca
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bir zaman için devlete gereksinimi vardýr. Erek olarak devletin ortadan kalkmasý konusunda anarþistlerle en küçük bir uzlaþmazlýk
içinde deðiliz. Biz, bu ereðe eriþmek için, sömürücülere karþý, devlet
iktidarý aletlerinin, devlet gücü araçlarýnýn, devlet iktidarý yöntemlerinin geçici olarak kullanýlmasýnýn zorunlu olduðunu söylüyoruz;
týpký, sýnýflarý ortadan kaldýrmak için, ezilen sýnýfýn geçici diktatorasýný kurmanýn kaçýnýlmaz bir þey olduðunu söylediðimiz gibi.
Marks, sorunun anarþistlere karþýkoymanýn en kesin, en açýk biçimini seçer: kapitalistlerin boyunduruðundan kurtulduktan sonra,
iþçilerin silahlarý býrakmalarý mý gerekir, yoksa kapitalistlerin dirençlerini kýrmak için bu silahlarý onlara karþý kullanmalarý mý? Öyle
olunca, eðer bir sýnýf bir baþka sýnýfa karþý sistemli olarak silahlarýný
kullanýrsa, bu, devletin geçici bir biçimi deðildir de nedir?
Her sosyal-demokrat kendikendine sorsun: anarþistler ile
polemikte, devlet sorununu, kendisi böyle mi koyuyordu? II. Enternasyonaldeki resmi sosyalist partilerin ezici çoðunluðu, bu sorunu
böyle mi koyuyordu?
Engels, ayný düþünleri, çok daha ayrýntýlý ve daha da popüler
bir biçimde açýklar. Her þeyden önce kendikendilerine anti-otoriter ünvanýný veren, yani her tür otoriteyi, her tür astlýk-üstlük (hiyerarþi) iliþkisini, her tür iktidarý yadsýyan prudonculardaki düþün karýþýklýðýný alaya alýr. Bir fabrikayý, bir demiryolunu, açýk denizdeki bir
gemiyi alýnýz, der Engels; belirli bir astlýk-üstlük iliþkisi, yani belirli
bir otorite ya da iktidar olmaksýzýn, makinelerin kullanýlmasýna ve
birçok insanýn yöntemli olarak [sayfa 83] iþbirliðine dayanan bu karmaþýk teknik yapýlardan hiçbirinin iþlemesine olanak olmadýðý apaçýk
ortada deðil midir?
Ve þöyle yazar:
... En aþýrý anti-otoriterlerin karþýsýna bu kanýtlarla
çýksam, þu tek yanýtýn arkasýna sýðýnýrlar: Ah! doðru, ama
burada bizim, delegelerimize vereceðimiz bir otorite sözkonusu deðildir, biz onlara yalnýzca belirli bir görev veriyoruz... Bu adamlar, bir þeyin adýný deðiþtirerek, o þeyin
kendisini de deðiþtirebileceklerini sanýyorlar...
Engels, otorite ve özerkliðin görece kavramlar olduklarýný;
uygulama alanlarýnýn, toplumsal evrimin deðiþik evrelerine göre
deðiþtiðini; bu kavramlarý mutlak þeyler olarak kabul etmenin saçmalýðýný gösterdikten; ve bunlara makinelerin kullanýldýðý alanýn ve
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büyük sanayinin gitgide geniþlediðini de ekledikten sonra, otorite
üzerindeki genel düþüncelerden devlet sorununa geçer.
... Eðer özerkçiler, diye yazar, geleceðin toplumsal
örgütlenmesinin, otoriteye ancak o zamanýn üretim koþullarý tarafýndan çizilen sýnýrlar içinde gözyumacaðýný söylemekle yetinselerdi, onlarla anlaþabilirdik; ama onlar otoriteyi zorunlu duruma sokan bütün gerçeklere gözlerini
yumuyorlar ve otorite sözcüðüne karþý çýlgýnca bir savaþým yürütüyorlar.
Anti-otoriterler neden siyasal otoriteyi, devleti kýnamakla yetinmezler? Gelecekteki toplumsal devrimden
sonra, devletin ve, onunla birlikte, siyasal otoritenin ortadan kalkacaðýný; yani kamu görevlerinin siyasal niteliklerini yitireceklerini, ve toplum çýkarlarýný gözeten basit yönetsel görevler durumuna dönüþeceklerini kabul etmek
için bütün [sayfa 84] sosyalistler birleþirler. Ama anti-otoriterler, siyasal devletin, hatta kendisini yaratmýþ olan toplumsal koþullar ortadan kalkmadan önce hemen ortadan kalkmasýný isterler. Toplumsal devrimin ilk iþinin,
otoritenin ortadan kaldýrýlmasý olmasýný isterler.
Bu baylar hiç devrim görmüþler midir yaþamlarýnda?
Devrim her halde, olanaklý olan en otoriter þeydir. Devrim, nüfusun bir kýsmýnýn, tüfek, süngü ve top gibi, söz
uygun düþerse, otoriter araçlar kullanarak, kendi iradesini nüfusun öteki kýsmýna zorla kabul ettirdiði bir eylemdir. Yenen taraf, egemenliðini silahlarýnýn gericilerde
uyandýrdýðý korkuyla sürdürmek zorundadýr. Eðer Paris
Komünü, burjuvaziye karþý, silahlanmýþ bir halkýn otoritesini kullanmasaydý, bir günden fazla tutunabilir miydi?
Tersine, onu bu otoriteyi çok az kullanmýþ olmakla kýnayamaz mýyýz? Öyleyse, iki þeyden biri: ya anti-otoriterler
ne dediklerini kendileri de bilmiyorlar, bu durumda, karýþýklýk yaratmaktan baþka bir þey yapmýyorlar; ya da biliyorlar, bu durumda proletarya davasýna ihanet ediyorlar.
Böylece, bu her iki durumda da, yalnýzca gericiliðin deðirmenine su taþýyorlar. (s. 39).
Bu parçada, devletin sönmesi sýrasýnda siyaset ve iktisat
arasýndaki iliþkiler sorunuyla birlikte incelenmesi uygun olan sorun-
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lara deðinilmiþ bulunuluyor (bu konu, bundan sonraki bölümde
incelenecektir): Kamu görevlerinin, siyasal görevler durumundan
yalýn yönetsel görevler durumuna dönüþümü sorunu gibi; siyasal
devlet sorunu gibi. Yanlýþ anlaþýlmaya çok elveriþli bulunan bu
son deyim, aslýnda devletin sönme sürecine bir anýþtýrmadýr: bir
an gelir ki, sönme yolunda olan devlet artýk siyasal olmayan bir
devlet olarak adlandýrýlabilir. [sayfa 85] Engelsin bu parçasýnda bulunan
en dikkate deðer þey, onun, sorunu anarþistlere karþýkoyuþ biçimidir. Engelsin çömezi olmak isteyen sosyal-demokratlar, 1873ten
buyana, anarþistlerle milyonlarca kez tartýþmýþlardýr, ama gerçek
odur ki, bu iþi marksistlerin yapabileceði ve yapmalarý gerektiði gibi yapmamýþlardýr. Anarþistlerde, devletin ortadan kalkmasý düþünü,
karýþýk ve devrimci olmayan bir durumdadýr: Ýþte Engels sorunu
böyle koyuyordu. Açýkçasý, anarþistlerin görmek istemedikleri þey
devrimdir; devrimin doðuþu ve geliþmesi, zorla, otoriteyle ve devlet
gücüyle ilgili özgül görevleridir.
Bugünkü sosyal-demokratlar için anarþizmin eleþtirisi,
alýþýldýðý üzere, þu katýksýz küçük-burjuva bayaðýlýðýna indirgenir:
Biz devleti kabul ediyoruz, anarþistler etmiyor! Kuþkusuz böylesine bir bayaðýlýk, düþüncesi ne kadar kýt, devrimciliði ne kadar yetersiz olursa olsun, iþçilerde bir iðrenme duygusu uyandýrmaktan
geri kalmaz. Engelsin dediði baþkadýr: o, devletin ortadan kalkmasýný, bütün sosyalistlerin, sosyalist devrimin bir sonucu olarak kabul
ettiklerini belirtir. Sonra da somut devrim sorununu, yani sosyaldemokratlarýn, söz uygun düþerse, irdeleme iþini yalnýzca anarþistlere býrakarak, oportünizm gereði, alýþýldýðý üzere bir yana attýklarý
sorunu koyar. Ve böylece Engels, boðayý boynuzlarýndan yakalar:
Komün, devletin devrimci iktidarýndan, yani egemen sýnýf olarak
silahlanmýþ, örgütlenmiþ proletaryadan, daha çok yararlanmamalý
mýydý?
Her taþýn altýndan çýkan resmi,sosyal-demokrasi, ya yalnýzca
hamkafa sarakasý, ya da en iyi olasýlýkla, þu sonra görürüz biçimindeki kaçamaklý [sayfa 86] safsatayla, proletaryanýn devrimdeki somut görevleri sorununu genellikle geçiþtiriyordu. Ve anarþistler, bu
sosyal-demokrasinin görevini yapmadýðýný, iþçilerin devrimci eðitimi
görevini yapmadýðýný söylemekte yerden göðe dek haklýydýlar. Engels, proletaryanýn, ayný zamanda hem bankalar hem de devletle
ilgili olarak yapmak zorunda olduðu þeyi ve bunu nasýl yapmasý
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gerektiðini, en somut bir biçim de irdelemek için, son proleter
devrim deneyinden yararlanmýþtýr.
3. BEBELE MEKTUP

Marks ve Engelsin yapýtlarýnda bulduðumuz devletle ilgili
en dikkate deðer düþüncelerden biri eðer en dikkate deðeri deðilse Engelsin Bebele yazdýðý, 18-22 Mart 1878 tarihli mektubun
aþaðýdaki parçasýndadýr. Ayraç içinde belirtelim ki, bizim bildiðimize göre, bu mektup ilk olarak Bebelin 1911de çýkmýþ olan anýlarýnýn
(Yaþamýmdan Anýlar) II. cildinde yer almýþtýr, yani yazýlýp gönderilmesinden otuzaltý yýl sonra.
Engels, Bebele, Gotha program taslaðýný eleþtirmek için yazýyordu (ayný programý, Brackeye yazdýðý ünlü mektubunda, Marks
da eleþtirdi). Özellikle devlet sorunundan sözederek, Engels, þöyle
diyordu:
... Özgür halk devleti özgür bir devlet olmuþ. Özgür
bir devlet, bu sözlerin dilbilimsel anlamýna göre yurttaþlarý
karþýsýnda özgür bir devlet, yani despotik hükümetli bir
devlettir. Devlet üzerindeki bütün bu gevezelikleri, özellikle, gerçek anlamda artýk bir devlet olmayan Komün
den sonra, býrakmak yerinde olurdu. Her ne kadar daha
önce Marksýn [sayfa 87] Proudhona karþý yazdýðý kitap
(Felsefenin Selfaleti.-ç) daha sonra Komünist Manifesto,
sosyalist toplumsal rejimin kurulmasýyla, devletin, kendiliðinden daðýlýp (sich auflöst) ortadan kalkacaðýný açýkça
söylemiþlerse de, anarþistler halk devletini yeterince kafamýza kaktýlar. Devlet, proletaryanýn, düþmanlarýna karþý
kuvvete dayanarak baskýyý örgütlemek için, savaþýmda,
devrimde kullanmak zorunda bulunduðu geçici bir kurumdan baþka bir þey olmadýðýna göre, özgür bir halk
devletinden sözetmek adamakýllý saçma bir þeydir: proletarya devrimden sonra da devlete gereksinim duyacaksa, bunu özgürlük adýna deðil, düþmanlarýný baský
altýnda tutmak için duyacaktýr. Ve, özgürlükten sözetmenin olanaklý olduðu gün, devlet, devlet olarak varolmaktan çýkar. Bundan dolayý, devlet sözcüðünün yerine,
biz her yerde, Fransýzca komün sözcüðünü çok iyi
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karþýlayan o nefis eski Almanca sözcüðün, ortaklýk (Gemeinwesen) sözcüðünün konmasýný önerirdik (Almanca aslýnýn 321-322. sayfalarý).
Bu mektubun, Marks tarafýndan bundan ancak birkaç hafta
sonra yazýlan bir mektupta (Marksýn mektubu 5 Mayýs 1875 tarihlidir) eleþtirilen parti programýný konu edindiði ve o zaman Engelsin
Londrada Marksla birlikte yaþadýðý gözden kaçýrýlmamak gerekir.
Bundan dolayý, son tümcede, biz diyerek Engels, hiç kuþku yok
ki, hem kendi adýna hem de Marks adýna, Alman iþçi partisi baþkanýna, devlet sözcüðünü programdan çýkarma ve onun yerine ortaklýk sözcüðünü koyma önerisinde bulunur.
Eðer kendilerine böylesine bir program deðiþikliði önerilseydi, oportünistlerin koþutuna girmiþ [sayfa 88] modern marksizm önderlerinin, bu anarþizme karþý nasýl hýrladýklarýný duyardýk!
Varsýn hýrlasýnlar. Bundan dolayý burjuvazi onlara övgü yaðdýracak.
Bize gelince, biz iþimizi sürdüreceðiz. Gerçeðe daha yakýn
olmak, marksizmi her türlü çarpýtmadan arýndýrarak yeniden kurmak, iþçi sýnýfýný kurtarýcý savaþýmý içinde daha iyi yönetmek için,
partimizin programýný gözden geçirirken, Marks ve Engelsin öðüdünün Bolþevikler arasýnda hasým bulmayacaðý kesindir. Yalnýzca kullanýlacak terim bakýmýndan güçlükle karþýlaþýlacaðýný sanýyoruz.
Almancada, ortaklýk anlamýna gelen iki sözcük var; ve Engels,
bunlardan kendibaþýna, ayrý bir ortaklýðý deðil, bir bütünü, bir ortaklýklar sistemini belirtenini seçiyor. Rusçada bu sözcük yoktur; ve
belki de, bazý özürlerine karþýn, Fransýzca komün sözcüðünü
seçmek gerekecektir.
Komün, artýk gerçek anlamda bir devlet deðildi, Engelsin,
teorik bakýmdan çok önemli olan kesinlemesi, iþte budur. Kendinden önceki açýklamadan sonra, bu kesinlemede anlaþýlmayacak
hiçbir þey yoktur. Komün, artýk nüfusun çoðunluðunu deðil, bir
azýnlýðý (sömürücüleri) ezmesi gerektiði ölçüde, devlet olmaktan
çýkýyordu; burjuva devlet makinesini parçalamýþtý; özel bir bastýrma gücü yerine, sahneye halk kalabalýðýnýn kendisi giriyordu. Bütün
bunlar, sözcüðün gerçek anlamýnda devlete aykýrý þeylerdir. Ve,
eðer Komün devam etseydi, Komün içinde varlýðýný sürdürmekte
olan devlet kalýntýlarý kendiliklerinden sönerlerdi; Komün, kurumlarýný kaldýrma gereksinimini duymazdý: Bu kurumlar, artýk yapa-
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cak hiçbir þeyleri kalmadýðý ölçüde, iþlemez olurlardý. [sayfa 89]
Anarþistler halk devletini kafamýza kaktýlar. Engels, böyle
söylerken, özellikle Bakunini ve onun Alman sosyal-demokratlarýna karþý saldýrýlarýný kasteder. Engels, halk devletinin, týpký özgür
halk devleti gibi, bir anlamsýzlýðý, sosyalizme bir aykýrýlýðý olmasý
ölçüsünde, bu saldýrýlarýn haklýlýðýný kabul eder.. Alman sosyal-demokratlarýnýn anarþistlere karþý savaþýmlarýndaki yanlýþlýklarý gidermeye, bu savaþýmý ilkeleri bakýmýndan doðru bir savaþým durumuna
getirmeye, onu devlet üzerindeki oportünist önyargýlardan kurtarmaya çalýþýr. Ama heyhat! Engelsin mektubu otuzaltý yýl boyunca,
bir çekmecede gizli kalmýþtýr. Hatta bu mektubun yayýnlanmasýndan sonra bile, Engelsin o zamanki uyarýlarýnýn nedeni olan yanlýþlýklarý, gerçekte Kautskynin yinelemekte direndiðini daha aþaðýda
göreceðiz.
Bebel 21 Eylül 1875te, bir mektupla Engelse yanýt verir. Bu
mektupta baþka þeyler arasýnda, Engelsin program taslaðýn üzerindeki görüþünü tamamen paylaþtýðýný ve Liebknechti fazla uzlaþýcý davrandýðý için kýnamýþ olduðunu bildirir. (Bebelin Anýlarý,
Almanca baský, c. II, s. 334) Ama, eðer Bebelin Ereklerimiz adlý
broþürüne bakarsak, orada, devlet üzerine kesin olarak yanlýþ düþünceler buluruz:
Bir sýnýfýn egemenliði üzerine kurulmuþ olan devlet
halk devleti durumuna dönüþtürülmelidir (Unsere Ziele, Almanca baský, 1886, s. 14).
Ýþte, Bebelin broþürünün dokuzuncu (dokuzuncu!) baskýsýnda yer almýþ olan þey! Engelsin devrimci uyarýlarý bir çekmece içine týkýlýp kaldýðýna, ve, yaþamýn kendisi, zamanla devrim alýþkanlýðýný yitirdiðine göre, Alman sosyal-demokrasisinin, [sayfa 90] devlet
üzerine o kadar inatla yinelenen oportünist düþünlerin etkisinde
kalmýþ olmasýnda þaþýlacak hiçbir þey yoktur.
4. ERFURT PROGRAM TASARISININ ELEÞTÝRÝSÝ

Marksizmin devlet öðretisi çözümlenirken, Engels tarafýndan
29 Haziran 1891de Kautskyye gönderilen ve Neue Zeitte ancak
on yýl sonra yayýnlanmýþ bulunan Erfurt program tasarýsý eleþtirisinin[15] sözü edilmeden geçilemez; çünkü bu yazý, özellikle sosyaldemokrasinin devlet örgütüyle ilgili sorunlardaki oportünist düþün-
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lerinin eleþtirisine ayrýlmýþtýr.
Engelsin modern kapitalizmdeki dönüþümleri nasýl bir dikkat
ve nasýl bir düþünce derinliðiyle izlediðini, ve böylece, emperyalist
çaðýmýzýn sorunlarýný, belirli bir ölçüde, nasýl sezebildiðini gösteren,
ekonomik sorunlar üzerinde çok deðerli bir bilgi verdiðini de bu
arada belirtelim. Bu bilgi þudur: Program tasarýsýnda kapitalizmi
belirlemek için kullanýlmýþ bulunulan plan yokluðu (Planlosigkeit)
sözcükleri konusunda, Engels, þöyle yazar:
Eðer hisse senetli þirketlerden, koca sanayi kollarýný
egemenliði altýna alan ve tekelleþtiren tröstlere geçersek,
bunun yalnýzca özel üretimin deðil plan yokluðunun da
sonu olduðunu görürüz. (Neue Zeit, 20. yýl, 1901-1902,
c. I. s. 8).
Burada, modern kapitalizmin, yani emperyalizmin, teorik
deðerlendirmesinde varolan en önemli þeyi, yani, kapitalizmin tekelci kapitalizm durumuna dönüþtüðü gözlemini buluyoruz. Bunun altýný çizmek gerekir; çünkü, tekelci kapitalizmin, ya da tekelci
devlet kapitalizminin, artýk kapitalizm [sayfa 91] olmadýðýný, bundan
böyle, devlet sosyalizmi olarak nitelendirebileceðini vb. ileri süren
burjuva reformist önermesi, en yaygýn yanlýþ düþünce durumundadýr. Elbette ki, tröstler, ne þimdiye dek tam bir planlama yapmýþlardýr, ne de yapabilirler. Bununla birlikte, belirli bir planlamayý da uygularlar; sermaye babalarý, üretim hacmini ulusal, hatta uluslararasý
ölçekte önceden hesaplar ve bu üretimi bir plana göre düzenlerler,
ama gene de kapitalist rejim içinde kalýrýz; gerçi onun yeni bir evresinde, ama yadsýnmaz bir biçimde kapitalist rejim içinde. Bu kapitalizmin sosyalizme yakýn olduðu gerçeði, proletaryanýn gerçek
temsilcileri için, sosyalist devrimin yakýnlýðý, kolaylýðý, olanak ve
ivediliði yararýna bir kanýt oluþturmalýdýr; yoksa, bütün reformistlerin
yaptýðý gibi, hiçbir zaman bu devrimin yadsýnmasýna ve kapitalizmin
allanýp pullanmasý giriþimlerine gözyummak için kullanýlan bir kanýt
deðil.
Ama þimdi gene devlet sorununa dönelim. Engels, burada:
1) Cumhuriyet sorunu üzerine, 2) ulusal sorunla devlet örgütü arasýnda varolan iliþki üzerine, 3) yerel yönetsel özerklik üzerine olmak
üzere, son derece deðerli üç gösterge veriyor.
Cumhuriyet sorununu, Engels, Erfurt program tasarýsý eleþtirisinin ekseni durumuna getirmiþtir. Ve, Erfurt programýnýn, tüm
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uluslararasý sosyal-demokrasi içinde kazandýðý önem anýmsanýr
da, bu programýn tüm II. Enternasyonele örnek olduðu düþünülürse, abartmaksýzýn, Engelsin burada tüm II. Enternasyonal oportünizmini eleþtirdiði söylenebilir.
Tasarýnýn siyasal istemler bölümünde büyük bir eksiklik var, diye yazar Engels, asýl söylenmesi [sayfa 92] gerekli olan þey söylenmemiþ bulunuyor. (altý Engels tarafýndan çizilmiþtir).
Engels, sonra Alman anayasasýnýn, uyarýnca söylemek gerekirse, 1850 aþýrý gerici anayasasýnýn (Prusya anayasasýnýn -ç.) bir
kopyasý olduðunu, Reichstagýn, Wilhelm Liebknechtin deyimine
göre, mutlakiyetin (apýþ arasýndaki -ç.) asma yapraðýndan baþka
bir þey olmadýðýný ve çalýþma araçlarýnýn ortak mülk durumuna
dönüþümünü küçük devletlerin ve bir küçük Alman devletleri
konfederasyonunun varlýðýný yasallaþtýran bir anayasa temeli üzerinde gerçekleþtirmek istemenin, açýkça saçma bir tutum olduðunu gösterir.
Almanyada, cumhuriyet isteminin, programa yasal olarak
yazýlamýyacaðýný çok iyi bilen Engels, ona (bu konuya) dokunmak tehlikeli olurdu diyecekler. Bununla birlikte, Engels, herkesin
yetindiði bu apaçýk düþünce ile yetinmez. Þöyle sürdürür:
Ama ne olursa olsun, olaylar ileri doðru zorlanmalýdýr. Bunun ne kadar gerekli olduðunu, bugün sosyal-demokrat basýnýn büyük bir bölümünde yayýlmaya (enreissende) baþlayan oportünizm apaçýk gösterir. Partinin,
sosyalistlere karþý yasanýn yenilenmesi korkusu içinde,
ya da bu yasa yürürlükteyken mevsimsiz olarak yayýlmýþ
bazý düþünleri anýmsayarak, þimdi, bütün istemlerini barýþçý yoldan gerçekleþtirmek için, Almanyada yürürlükteki
yasal düzeni yeterli olarak kabul etmesi isteniyor...
Alman sosyal-demokratlarýnýn olaðanüstü yasanýn yenilenmesi korkusuyla hareket etmeleri, Engelsin birinci plana koyduðu
ve duraksamaksýzýn oportünizm olarak suçladýðý, özsel bir olgudur. Almanyada ne cumhuriyet ne de özgürlük olduðu [sayfa 93] için,
barýþçý bir yol düþlemenin, saðduyuya kesinlikle aykýrý bir þey olduðunu söyler. Engels, elini-kolunu baðlamamak için, hayli sakýntýlýdýr. Cumhuriyetin, ya da çok büyük özgürlüðün varolduðu (ülkelerde, sosyalizme doðru barýþçý bir evrimin tasarlanabileceðini
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(yalnýzca tasarlamak!) kabul eder. Ama Almanyada, diye yineler,
... hükümetin gücünün hemen her þeye yettiði
Reichstag ve bütün öteki temsili kurumlarýn gerçek bir
güçleri olmadýðý Almanyada, böyle þeyler ilan etmek ve
üstelik bunu bir zorunluluk da olmadan yapmak mutlakiyetin (apýþ arasýndaki -ç.) asma yapraðýný kaldýrmak
ve onun çýplaklýðýný kendi vücuduyla örtmek demektir...
Mutlakiyetin çýplaklýðýný örtenler, aslýnda, büyük çoðunluklarý
içinde, bu bilgileri künk altýna koyan (saklayan) Alman sosyaldemokrat partisinin resmi önderleridir.
Böylesine bir siyasa, uzun erimde, partiyi yanlýþ bir
yola sürüklemekten baþka bir sonuç vermez. Genel ve
soyut siyasal sorunlar birinci plana konur, ve böylece, ilk
önemli olaylarda, ilk siyasal bunalýmda kendiliðinden
gündeme giren en ivedi somut sorunlar saklanýr. Bundan, karar anýnda partinin fenersiz yakalanmasý ve önemli
noktalar üzerinde, bu sorunlarýn hiç tartýþýlmamýþ olmasý
yüzünden, karýþýklýk, ve birlik yokluðunun egemen olmasýndan baþka ne sonuç çýkabilir?...
Geçici günlük çýkarlar karþýsýnda büyük temel düþüncelerin bu unutuluþu, bu geçici baþarýlar peþinde koþma
ve daha sonraki sonuçlarýný hesaba katmadan geçici baþarýlar yöresinde giriþilen bu savaþým, hareketin yarýnýnýn
bugüne feda edilerek bu yüzüstü býrakýlýþý, bütün bunlarýn belki [sayfa 94] namuslu dürtüleri vardýr. Ama bütün
bunlar oportünizmdir ve oportünizm olarak kalýr. Oysa,
namuslu oportünizm, belki de bütün oportünizmlerin
en tehlikelisidir...
Partimizin ve iþçi sýnýfýnýn, egemenliðe ancak demokratik bir cumhuriyet biçimi altýnda ulaþabileceði son derece açýk bir þeydir. Demokratik cumhuriyet, büyük Fransýz Devriminin daha önce göstermiþ olduðu gibi, proletarya diktatorasýnýn da özgül biçimidir...
Engels burada, Marksýn bütün yapýtlarýný kýrmýzý bir çizgi
gibi iþaretleyen o temel düþünü, yani demokratik cumhuriyetin
proletarya diktatorasýna götüren en kýsa yol olduðu düþününü özellikle belirgin bir duruma koyarak, yeniden ele alýr. Çünkü böyle bir
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cumhuriyet, sermaye egemenliðini, dolayýsýyla yýðýnlarýn ezilmesini ve sýnýflar savaþýmýný hiçbir zaman ortadan kaldýrmadýðý halde,
kaçýnýlmaz bir biçimde, savaþýmýn geniþlemesine, geliþmesine, depreþmesine, kýzýþmasýna götürür; öyle ki, ezilen yýðýnlarýn canalýcý
çýkarlarýný karþýlama olanaðý bir kez ortaya çýktýktan sonra, bu olanak, ancak ve yalnýzca proletarya diktatorasýnda, bu yýðýnlarýn proletarya tarafýndan yönetiminde gerçekleþir. Tüm II. Enternasyonal
için, bunlar da marksizmin unutulmuþ sözleridir; ve bu unutuþ
Menþevik partisi tarihinde, 1917 Rus devriminin (Þubat Devrimi ç.) ilk altý ayý sýrasýnda çok belirgin bir biçimde ortaya çýkmýþ bulunuyor.
Federatif cumhuriyeti, nüfusun ulusal bileþimiyle iliþkili olarak ele alan Engels, þöyle yazar:
Neyi gerçekleþtirmek gerekir bugünkü Almanyada (gerici
kralcý anayasasý ve Almanyanýn küçük devletler biçiminde, daha
az gerici olmayan, [sayfa 95] prusyacýlýk özelliklerini bir bütün
oluþturan bir Almanya içinde eritecek yerde, devam ettiren bölünmesiyle birlikte)? Bana kalýrsa, proletarya, bir ve bölünmez cumhuriyetten baþka bir biçimden yararlanamaz. Birleþik Devletlerin
engin topraklarý üzerinde, federatif cumhuriyet, bundan böyle doðuda bir engel olmaya baþlamasýna karþýn, bugün de, tümü bakýmýndan, bir zorunluluktur. Federatif cumhuriyet, iki ada üzerinde dört
ulusun yaþadýðý, ve tek parlamentoya karþýn, bugün bile yanyana
üç farklý mevzuatýn varolduðu Ýngilterede bir ilerleme oluþturabilir.
Küçük Ýsviçre de, bu ülke yalnýzca Avrupa devletler sistemi içinde
salt pasif bir üye olmakla yetindiði için, federatif cumhuriyet uzun
zamandan beri gözyumulmasý olanaklý bir engel oluþturuyor. Ýsviçre türü bir federatif örgütlenme, Almanya için büyük bir gerileme
oluþturabilir. Federal bir devleti merkeziyetçi bir devletten iki nokta ayýrdeder: önce, her federe devletin, her kantonun, kendi öz
yurttaþlýk ve ceza yasalarýna kendi öz tüzel (adli) örgütüne sahip
olmasý; sonra da, halk meclisinin yanýsýra, büyük ya da küçük her
kantonun kanton olarak oy verdiði bir federe devletler temsilcileri
meclisinin varlýðý. Federal devlet Almanyada tamamen merkeziyetçi bir devlete geçiþi oluþturur; ve 1866 ve 1870te yapýlmýþ olan
yukardan aþaðý devrimi geriletmek deðil, tersine, onu aþaðýdan
yukarý bir hareketle tamamlamak gerekir.
Engels, devlet biçimleriyle ilgilenmeyi yararsýz bulmak þöyle
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dursun, tersine, üzerinde durulan geçici biçimin hareket ve varýþ
noktalarýný, her belirli durum içinde, bu durumun tarihsel ve somut
özelliklerine göre belirlemek için, geçici biçimleri [sayfa 96] büyük bir
özenle çözümlemeye çalýþýr.
Engels de, týpký Marks gibi, proletarya ve proleter devrim
açýsýndan, demokratik merkeziyetçiliði, bir ve bölünmez cumhuriyeti savunur. Federatif cumhuriyeti, ya bir istisna ve geliþmeye bir
engel olarak, ya da monarþiden merkezileþtirilmiþ cumhuriyete bir
geçiþ olarak, ama bazý koþullarda bir ilerleme olarak düþünür.
Ve bu özel koþullar arasýnda, ulusal soruna ilk planda yer verir.
Marksta olduðu gibi Engelste de, her ikisi de küçük devletlerin gerici niteliðini ve bazý somut durumlarda bu gerici niteliði
gizlemek için ulusal sorundan yararlanýlmasýný amansýzca eleþtirmiþ
olmalarýna karþýn, yapýtlarýnýn hiçbir yerinde, bir istek belirtisi halinde de olsa, ulusal sorunun öneminin küçümsendiði, geçiþtirildiði
görülmez; oysa Hollandalý ve Polonyalý marksistler, kendi küçük
devletlerinin dar burjuva milliyetçiliðine karþý son derece haklý savaþýmdan hareketle, çoðu kez ulusal sorunun önemini küçümseme,
onu geçiþtirme hatasýný iþliyorlar.
Hatta, coðrafi koþullarýn, dil birliðinin ve yüzlerce yýllýk tarihin,
ülkenin küçük parçalara bölünmesiyle ilgili olarak ulusal soruna
son vermesi gerekir gibi görünen Ýngiterede bile, Engels, ulusal
sorunun henüz bir sonuca baðlanmamýþ olmasý açýk gerçeðini hesaba katar; ve bu yüzden, federal cumhuriyeti bir ilerleme olarak
düþünür. Kuþkusuz, bunda ne federal cumhuriyetin kusurlarýný
eleþtirmekten, ne de birliði, demokratik ve merkeziyetçi cumhuriyet
yararýna propaganda ve kararlý savaþýmdan bir vazgeçme belirtisi
vardýr.
Ama bu demokratik merkeziyetçiliði, Engels, hiçbir zaman,
burjuva ve aralarýnda anarþistlerin [sayfa 97] de bulunduðu küçükburjuva ideologlarýn ona verdikleri bürokratik anlamda anlamaz.
Engels bakýmýndan, merkeziyetçilik, komünler ve bölgelerin devlet birliðini tamamen kendi istekleriyle savunmalarý koþuluyla, her
tür bürokratizm ve her tür yukardan buyurmayý söz götürmez biçimde ortadan kaldýran geniþ bir yerel yönetsel özerkliliði hiç mi
hiç dýþtalamaz.
Devlet üzerine, marksist bir programýn temelinde bulunmasý
gereken görüþlerini geliþtirerek, ... O halde, merkezci cumhuri-
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yet diye yazar Engels. Ama, 1798de kurulmuþ, imparatorsuz imparatorluktan baþka bir þey olmayan bugünkü Fransýz cumhuriyeti
anlamýnda deðil. 1792den 1798e dek, her Fransýz ili, her komün
(Gemeinde), Amerikan örneðine göre, tam yönetsel özerkliliðine
sahipti. Bizim de týpatýp sahip olmamýz gereken þey, budur. Bu
özerkliliðin nasýl örgütleneceðini ve bürokrasiden nasýl vazgeçilebileceðini, Amerika ve birinci Fransýz cumhuriyeti bize göstermiþ
bulunuyor; ve bugün de, Avustralya, Kanada ve öteki Ýngiliz sömürgeleri bize ayný þeyi gösterir. Böylesine bir bölgesel ve komünal
özerklilik, örneðin Kantonun Bund (yani konfederal devletin tümü
-L.) karþýsýnda, ama ayný zamanda il (Bezirk) ve komün karþýsýnda
da, gerçekten çok baðýmsýz bulunduðu Ýsviçre federalizminden
çok daha fazla özgürlük kaldýrýr. Kantonal hükümetler, illerin genel
yöneticilerini (Bezirksstatthalter) ve valilerini atarlar; bu yöntem
Ýngilizce konuþulan ülkelerde hiç bilinmez, ve biz de, gelecekte,
Prusyalý Landrate ve Regierungsrätelerden (komiserler, yönetim
çevresinin polis þefleri, yöneticiler ve genel olarak yukarýdan atanan
memurlar -L.) kurtulmakta ne kadar kararlýysak, [sayfa 98] bu yöntemden kurtulmakta da o kadar kararlý olmalýyýz. Bundan dolayý,
Engels, programýn özerklilikle ilgili maddesinin þöyle formüle edilmesini önerir: il, ilçe ve bucaklarda genel oyla seçilmiþ memurlar
aracýyla, tam özerk yönetim. Devlet tarafýndan atanmýþ bütün, yerel
ve bölgesel otoritelerin ortadan kaldýrýlmasý.
Kerenski ve öteki sosyalist bakanlar hükümeti tarafýndan
yasaklanan Pravdada[16] (28 Mayýs 1917 tarihli 68. sayýsýnda), bizim
sözde devrimci bir sözde demokrasinin sözde sosyalist temsilcilerinin bu noktada tabii yalnýzca bu noktada deðil, nerde o günler
demokratizmden göze batar bir biçimde ayrýldýklarýný göstermek
fýrsatýný daha önce bulmuþtum. Koalisyonlarýyla emperyalist burjuvaziye baðlanmýþ bulunan adamlarýn, bu söylenenlere saðýr kalmalarýnda anlaþýlmayacak bir þey yoktur.
Engelsin özellikle küçük-burjuva demokratlarý arasýnda çok
yaygýn bulunan bir önyargýyý, olaylara dayanarak, yetkin bir belginlikle çürüttüðünü belirtmek büyük bir önem taþýr. Bu önyargýya
göre, federatif bir cumhuriyet, merkezi bir cumhuriyetten daha
çok özgürlük içerir. Bu, yanlýþtýr. Engels tarafýndan sözkonusu edilen, 1792-1798 merkezi Fransýz cumhuriyeti ve federatif Ýsviçre cumhuriyeti ile ilgili olgular, bu savý çürütür. Gerçekten de demokratik
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merkezi cumhuriyet, federatif cumhuriyetten daha çok özgürlük
saklýyordu. Baþka bir deyiþle, tarihin gördüðü azami yerel, bölgesel vb. özgürlükler, federatif cumhuriyet tarafýndan deðil, merkezi
cumhuriyet tarafýndan saðlanmýþtýr.
Partimiz, tüm federatif ve merkezi cumhuriyet [sayfa 99] sorunuyla yerel, yönetsel özerklilik sorununa olduðu gibi, bu olguya da,
propaganda ve ajitasyonunda yeterince dikkat göstermemiþ ve gene
de göstermemektedir.
5. MARKSIN ÝÇ SAVAÞININ 1891 ÖNSÖZÜ

Engels, Fransada Ýç Savaþýn üçüncü baskýsýna yazdýðý önsözde 18 Mart 1891 tarihini taþýyan ve ilk kez olarak Neue Zeitta
basýlan önsöz[17] , devlet karþýsýndaki tutum üzerine çok yararlý
bazý düþüncelerin yanýsýra, Komünden çýkan dersleri dikkate deðer bir belirginlikle özetler. Yazarýný Komünden ayýran yirmi yýllýk
dönemin tüm deneyi ile zenginleþmiþ bulunan bu özet, özellikle
Almanyada çok yaygýn olan devlete duyulan boþ inana karþý yöneltilmiþtir ve haklý olarak bu sorun üzerinde marksizmin son sözü
gibi kabul edilebilir.
Fransada, her devrimden sonra, iþçiler silahlanmýþlardýr, diye
belirtir Engels; öyleyse, iktidarda bulunan burjuvalar için, iþçilerin
silahsýzlandýrýlmasý ilk görevdi. Bundan ötürü, iþçilerin kaný pahasýna baþarýlan her devrimden sonra, iþçilerin yenilgisiyle biten yeni
bir savaþ patlar...
Burjuva devrimler deneyinin bilançosu, anlamlý olduðu kadar özlüdür de. Sorunun temeli devlet sorununda da olduðu gibi
(ezilen sýnýfýn elinde silah var mý?) yetkin bir biçimde kavranmýþtýr.
Küçük-burjuva demokratlarý gibi, burjuva ideolojisi etkisinde kalan
profesörler de, çoðunlukla, bu temel üzerinde hiç söz etmezler.
1917 Rus devriminde (Þubat Devrimi -ç.), burjuva devrimlerin bu
gizemini arada bir açýklama övüncesi (bir Cavaignac övüncesi),
Kendisi de marksist olan, [sayfa 100] menþevik Çereteliye düþtü.
Çereteli, 11 Hazirandaki tarihsel söylevinde, burjuvazinin Petrograd iþçilerini silahsýzlandýrmaya kararlý olduðunu açýklama sakýntýsýzlýðýnda bulundu; bu kararý, açýkça, ayný zamanda kendi kararý
olarak ve daha genel biçimde, bir devlet zorunluluðu olarak sunuyordu!
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Çereteli tarafýndan 11 Haziranda verilen tarihsel söylev, 1917
devriminin bütün tarihçileri için, kuþkusuz, Çereteli efendi tarafýndan yönetilen Devrimci-Sosyalistler ve Menþevikler bloðunun, devrimci proletaryaya karþý, nasýl burjuvaziden yana çýktýðýný en iyi
gösteren örneklerden biri olacaktýr.
Engelsin, gene devlet sorununa baðlý bir baþka düþüncesi
de, dinle ilgilidir. Alman sosyal-demokrasisinin, kangren yayýlýp gitgide daha çok oportünistleþtikçe, kendini ünlü, din özel bir sorundur formülünün yanlýþ ve burjuvaca bir yorumuna gitgide daha
fazla kaptýrdýðý bilinir. Bilindiði gibi, bu formül, din sanki devrimci
proletaryanýn partisi içinde de özel bir sorunmuþ gibi yorumlanýyordu!! Engels, proletaryanýn devrimci programýna bu kesin ihanete karþý isyan etti. 1891de, partisi içinde ancak çok güçsüz oportünizm tohumlarý gözlemleyebilen Engels, düþüncelerini aþýrý bir sakýncayla açýklýyordu:
Komünde hemen hemen salt iþçiler, ya da iþçilerin
ünlü temsilcileri yer alýyorlardý; bu yüzden, alýnan kararlar açýkça proleter bir nitelik taþýyordu. Komün, ya devlete göre dinin özel bir sorundan baþka bir þey olmadýðý
ilkesinin gerçekleþmesi gibi, cumhuriyetçi burjuvazinin
düpedüz korkaklýktan savsakladýðý, ama iþçi sýnýfýnýn özgür eylemi [sayfa 101] için zorunlu bir temel oluþturan reformlarý kararlaþtýrýyor; ya da doðrudan doðruya iþçi yararýna alýnmýþ, bir yandan da, eski toplumsal düzende
derin çatlaklar açan kararlarý resmen yayýnlýyordu...
Engels, devlete göre sözcüklerinin altýný özellikle çizmiþtir;
böyle yapmakla, dinin partiye göre özel sorun olduðunu bildiren
ve böylece devrimci proletaryanýn partisini, hiçbir din olmamasýný
kabul etmek isteyen, ama partinin: halký alýklaþtýran din afyonu ile
savaþma görevinden elçeken en bayaðý küçük-burjuva özgür düþünürü düzeyine düþüren Alman oportünizmine doðrudan bir vuruþ
indiriyordu.
Bu partinin 1914teki utanç verici batkýsýnýn nedenlerini araþtýran Alman sosyal-demokrasisinin gelecekteki tarihçisi, bu sorun
üzerine, bu partinin ideolojik önderi Kautskynin yazýlarýndaki, oportünizme kapýyý ardýna dek açan kaçamaklý bildirimlerinden, partinin
1913te Los-von-Kirche Bewegung (Kiliseden ayrýlma hareketi)
karþýsýndaki tutumuna dek, yüklü ve ilginç belgeler bulacaktýr.
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Ama þimdi, Komünden yirmi yýl sonra, savaþým içindeki
proletaryaya Komünün saðladýðý dersleri, Engelsin nasýl özetlediðini
görelim.
Ýþte ilk plana koyduklarý:
...Önceki merkezi hükümetin bastýrýcý gücüne, Napoleon tarafýndan 1798de kurulmuþ, ondan sonra da,
gönül borcu ile, her yeni hükümet tarafýndan yeniden
ele alýnýp karþýtlarýna karþý kullanýlmýþ bulunan ordu, siyasi polis ve bürokrasiye gelince, Pariste alaþaðý edilmiþ
bulunduðu gibi, her yerde alaþaðý edilmesi gereken þey,
iþte bu gücün ta kendisiydi. [sayfa 102]
Komün, iþçi sýnýfýnýn bir kez iktidara geçtikten sonra, eski devlet makinesi ile yönetmeyi sürdüremiyeceðini
hemen kabul etmek zorunda kaldý; daha yeni elde etmiþ
bulunduðu kendi öz egemenliðini yeniden yitirmemek
için, bu iþçi sýnýfý, bir yandan, o zamana dek kendisine
karþý kullanýlmýþ bulunan eski baský makinesini yok etmek, ama, öte yandan, kendi öz vekil ve memurlarýna
karþý da, onlarýn her zaman ve istisnasýz geri alýnabilir olduklarýný açýklayarak, önlem almak zorundaydý...
Engels, gene ve hep belirtir ki, yalnýz monarþi rejiminde deðil, demokratik cumhuriyette de devlet, devlet, olarak, kalýr; yani,
memurlarý toplumun hizmetkarlarý durumundan toplumun efendileri durumuna dönüþtürmek olan baþlýca ayýrdedici niteliðini korur.
... Baþlangýçta toplumun hizmetkarlarý olan devlet
ve devlet örgenliklerinin toplumun efendileri durumuna,
önceki tüm rejimlerde kaçýnýlmaz olan bu dönüþümünü
önlemek için, Komün iki saðlam araç kullandý. ilk olarak,
bütün yönetsel, tüzel ve eðitsel iþlerde görevlendirilecek
kimselerin, bu iþlerle ilgili herkesin oy verdiði seçimlerle
seçilmesi ve tabii bütün görevlilerin, ayný ilgililerce her
an geri alýnabilmesi yöntemini kabul etti. Ve ikinci olarak,
en aþaðýsýndan en yükseðine, bütün görevler için, ancak
iþçilerin aldýðý kadar bir para ödedi. Ödediði en yüksek
görevli ücreti 6000 franktý.* Böylece, üstelik temsili ku* Bu para, nominal kurdan 2.400 ruble dolaylarýndadýr, cari kurdan ise 6.000 ruble
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rullar delegelerinin [sayfa 103] emredici vekaletleri** bir yana, makam ve ikbal avcýlýðýna bir son veriliyordu...
Engels, burada tutarlý demokrasinin bir yandan sosyalizme
dönüþtüðü, öte yandan da sosyalizmi gerektirdiði o ilginç sýnýra
varýyor. Gerçekten, devletin ortadan kalkmasý için, devlet hizmetlerinin büyük çoðunluk tarafýndan, giderek tüm halk tarafýndan
yapýlabilecek kadar basit kayýt-kuyut ve denetim iþlemlerine
dönüþmesi gerekir. Ve, ikbal avcýlýðýnýn tamamen ortadan kalkmasý ise, devlet hizmetindeki onursal! görevlerin, en özgür kapitalist
ülkelerde bile sýk sýk olduðu gibi, banka ve anonim þirketlerdeki
yüksek kazançlý mevkilere eriþmek için basamak hizmeti görmekten çýkmasýna baðlýdýr.
Ama Engels, örneðin, uluslarýn kendi yazgýlarýný kendileri
belirleme hakký konusunda bazý marksistlerin düþtükleri yanýlgýya
düþmez. Bazý marksistler, bu hak kapitalist rejimde gerçekleþmesi
olanaksýz bir haktýr, sosyalist rejimdeyse gereksiz bir duruma gelir,
derler. Görünüþte akýllýca, ama aslýnda yanlýþ olan bu düþünce,
bütün demokratik kurumlara, bu arada memurlarýn mütevazý maaþýna uygulanabilir; çünkü sýkýsýkýya tutarlý bir demokratizm, kapitalist rejimde gerçekleþmesi olanaksýz bir þeydir; sosyalist rejimdeyse,
tüm demokrasi sönerek son bulacaktýr.
Bu safsata, þu eski þakaya benzer: Saçýndan bir kýl dökülürse, insan dazlak olur mu?
Demokrasiyi sonuna dek geliþtirmek, bu geliþmenin biçimlerini araþtýrmak, bu biçimleri pratiðin [sayfa 104] deneyinden geçirmek
vb.: toplumsal devrim savaþýmýnýn en önemli görevlerinden biri de
budur. Tek baþýna alýndýðý zaman, hangisi olursa olsun, hiçbir demokratizm sosyalizmi saðlamaz; ama gerçek yaþamda, demokratizm hiçbir zaman tek baþýna deðil, tümün içinde alýnacaktýr;
demokratizm bir yandan ekonomik geliþmenin etkisine uðrayacak,
ama bir yandan da, dönüþümün uyardýðý ekonomi üzerinde etkide
bulunacaktýr vb.. Yaþayan tarihin diyalektiði böyledir.
Engels, devam eder:
kadar tutar. Devletin tümü bakýmýndan en çok 6.000 ruble yeterli tutar yerine örneðin
belediyelerde 9.000 rublelik maaþlar öneren Bolþevikler, baðýþlanmaz bir yanlýþlýkta bulunuyorlar.
** Emredici vekalet. Seçilenin, kendisine vekalet verenlerin yönergesi yönünde
davrandýðý, o yönde oy kullandýðý siyasal temsil sistemi. -ç.
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...Þimdiye dek olan biçimiyle devlet gücünün bu
parçalanmasý (Sprengung) ve yerini, yeni, gerçekten demokratik bir iktidara býrakmasý, Ýç Savaþýn üçüncü bölümünde ayrýntýlý bir biçimde betimlenmiþtir. Ama orada
anlatýlan þeylerden birkaçý üzerinde burada kýsaca durmak zorunluydu; çünkü, Almanya da devlet boþ inaný
felsefeden ortak bilince, burjuvazinin, hatta birçok iþçinin
ortak bilincine geçmiþ bulunuyor. Filozoflarýn kafasýnda
devlet, düþünün gerçekleþmesi ya da Tanrýnýn dünya
üzerindeki egemenliðinin felsefe diline aktarýlmýþ biçimidir; sonsuz doðruluk ve adaletin gerçekleþtiði, ya da
gerçekleþmesi gereken alandýr.
Devlete ve devlete iliþkin her þeye karþý duyulan, ve
beþikten beri, tüm toplumun bütün iþleri ve bütün ortak
çýkarlarýnýn, þimdiye dek olduðundan, yani devlet ve onun
gereðince yerleþmiþ otoriteleri tarafýndan çekilip çevrildiklerinden baþka türlü çekilip çevrilemeyeceklerini düþünmeye alýþýldýðý ölçüde kolay yerleþen o boþ inana dayalý saygý da iþte buradan gelir. Ve soydan geçme krallýða
beslenen güvenden kurtulup da, artýk demokratik cumhuriyet üzerine ant içmekten aþaðýsý kurtarmadýðý [sayfa
105] zaman, çok gözüpek bir adým atýldýðý sanýlýr. Ama,
gerçeklikte, devlet bir sýnýfýn bir baþka sýnýfý baský altýnda
tutmasýna yarayan bir makineden baþka bir þey deðildir;
ve bu, krallýkta ne kadar böyleyse, demokratik cumhuriyette de o kadar böyledir; bu konuda söylenebilecek en
hafif þey, devletin sýnýf egemenliði savaþýmýnda yenen
proletarya tarafýndan devralýnmýþ ve týpký Komün gibi,
yeni ve özgür toplumsal koþullar içinde yetiþmiþ bir kuþak,
tüm bu devlet hurdasýndan kurtulacak duruma gelinceye
dek, en zararlý yönlerini hemen ve en yüksek derecede
budamaktan kendini alamayacaðý bir kötülük olduðudur.
Engels, krallýðýn yerine cumhuriyeti geçirecekleri sýrada, genel olarak devlet sorununda sosyalizmin ilkelerini unutmamalarý
için Almanlarý uyarýr. Engelsin uyarmalarý, bugün, doðrudan doðruya, koalisyon uygulamalarýnda devlete iliþkin boþ inanlarýný,
devlete karþý boþ inana dayalý saygýlarýný açýða vuran çereteli ve
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çernov efendilere yönelmiþ bir ders gibi görünmektedir.
Ýki gözlem daha: 1) Engels, týpký bir krallýkta olduðu kadar,
demokratik bir cumhuriyette de, devletin bir sýnýfýn bir baþka sýnýfý
baský altýnda tutmasýna yarayan bir makineden baþka bir þey olmadýðýný söylerken, bu sözleriyle hiçbir zaman, bazý anarþistlerin tedris
ettikleri gibi, baský biçiminin þöyle ya da böyle olmasýnýn proletarya
bakýmýndan önem taþýmadýðýný anlatmak istemez. Sýnýf savaþýmýnýn
ve sýnýflarý baský altýnda tutmanýn daha geniþ, daha özgür, daha
açýk bir biçimi, proletaryanýn genel olarak sýnýflarýn ortadan kalkmasý
için yürüttüðü savaþýmý büyük ölçüde kolaylaþtýrýr. [sayfa 106]
2) Neden bütün bu devlet hurdasýndan yalnýz yeni bir kuþak
kurtulabilecektir? Bu sorun, þimdi sözünü edeceðimiz demokrasinin aþýlmasý sorununa baðlanýr.
6. ENGELS VE DEMOKRASÝNÝN AÞILMASI

Engels, sosyal-demokrat adlandýrmasýnýn bilimsel yanlýþlýðýný gösterirken, bu nokta üzerindeki düþüncesini açýklamýþtýr.
1870 yýllarýnda, en baþta uluslararasý konulara olmak üzere, çeþitli konulara ayrýlmýþ yazýlarýndan meydana gelen derlemenin (Internationales aus dem Volksstaat),* 3 Ocak 1894 tarihli önsözünde, yani ölümünden bir buçuk yýl önce, Engels, yazýlarýnda
sosyal-demokrat deðil, komünist sözcüðünü kullandýðýný, çünkü
bu dönemde, Fransada prudoncularýn, Almanyada lasalcýlarýn
kendilerine sosyal-demokrat dediklerini yazar.
Ve þöyle sürdürür:
... Marks için de, benim için de, kendi öz görüþümüzü
dile getirmek için bu kadar esnek bir deyimi kullanmakta kesin bir olanaksýzlýk vardý. Bugün durum deðiþmiþtir;
ve bu sözcük (sosyal demokrat), gene de elveriþsiz
(unpassend) kalmasýna karþýn, ekonomik programý yalnýzca genel olarak sosyalist deðil, açýkça komünist olan
bir parti için, son siyasal ereði tüm devletin, dolayýsýyla
demokrasinin ortadan kaldýrýlmasý olan bir parti için, gerektiðinde pekâlâ kullanýlabilir (mag passieren). Ayrýca,
gerçek (altý Engels tarafýndan çizilmiþtir) siyasal partile* Wolksstaat (halk devleti) içinde ele alýnmýþ uluslararasý nitelikte konular.
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rin adlarý hiçbir zaman [sayfa 107] kendilerine tam olarak
uymaz; parti geliþir, adý olduðu gibi kalýr.
Diyalektikçi Engels, yaþamýnýn son günlerinde de, diyalektiðe baðlý kalýr. Marks ve ben, der, parti için kusursuz, bilimsel bakýmdan doðru bir ada sahiptik, ama o zamanlar gerçek proleter
partisi, yani proleter yýðýn partisi yoktu. Þimdi (19. Yüzyýlýn sonu),
gerçek bir parti var, ama adý bilimsel bakýmdan doðru deðil. Ne
çýkar; bu ad kullanýlabilir; yeter ki parti geliþsin; yeter ki, adýnýn
bilimsel bakýmdan doðru olmadýðý aklýndan çýkmasýn ve onu doðru
yönde geliþmekten alýkoymasýn!
Belki þaka yapmayý seven biri, biz Bolþevikleri de, Engels
gibi avutmaya kalkabilir: Gerçek bir partiye sahibiz; hayran olunacak biçimde geliþiyor; öyleyse, þu saçma ve barbar bolþevik sözcüðü 1903 Brüksel-Londra kongresinde çoðunluðu kazanmýþ olmamýz
gibi tamamen rastlantýsal bir olgudan baþka bir þey anlatmamasýna karþýn, pekâlâ kullanýlabilir... Cumhuriyetçiler ve devrimci
küçük-burjuva demokrasisi tarafýndan Temmuz-Aðustos 1917de
partimize yapýlan kýyýcýlýklarýn bolþevik sözcüðünü halkýn gözünde o kadar onurlu bir duruma getirdiði þu anda; bu kýyýcýlýklarýn,
ayrýca, partimiz tarafýndan gerçek geliþmesi içinde baþarýlan engin
tarihsel ilerlemenin bir belirtisi olduðu þu anda, belki ben bile,
Nisanda yapmýþ olduðum öneriyi, partimizin adýný deðiþtirme
önerisini, ileri sürmeye çekinebilirim. Belki, arkadaþlara bir kompromi (uzlaþma) önerebilirim: Bolþevikler sözcüðünü ayraç içinde
koruyarak, partimize Komünist Parti adýný vermek biçiminde bir
kompromi.
Ama partinin adlandýrýlma sorunu devrimci [sayfa 108] proletaryanýn devlet karþýsýndaki tutumu sorununun yanýnda son derece
önemsiz kalýr.
Devlet üzerindeki alýþýlmýþ düþüncelerde, Engelsin burada
sözü edilen önsözünde dikkati çektiði ve yukarýda deðinmiþ bulunduðumuz yanýlgýya gerçekten sýk sýk düþülüyor; devletin ortadan
kalkmasýnýn, demokrasinin de ortadan kalkmasý olduðu; devletin
sönmesinin, demokrasinin de sönmesi demek olduðu sýk sýk unutuluyor.
Böyle bir sav, ilk bakýþta çok tuhaf ve anlaþýlmaz görünür;
belki de azýnlýðýn çoðunluða boyuneðmesi ilkesine uyulmadýðý bir
toplumsal düzenin kurulmasýný istediðimize inananlar çýkacaktýr;

82

V. Ý. Lenin
Devlet ve Devrim

çünkü, eninde sonunda, demokrasi bu ilkenin kabulü demek deðil
midir?
Hayýr. Demokrasi ile azýnlýðýn çoðunluða boyuneðmesi özdeþ
þeyler deðildir. Demokrasi, azýnlýðýn çoðunluða boyuneðmesini kabul eden, tanýyan bir devlettir; baþka bir deyiþle, demokrasi, bir
sýnýf tarafýndan bir baþka sýnýfa, nüfusun bir bölümü tarafýndan
nüfusun bir baþka bölümüne karþý, sistemli zor uygulamasýný saðlamaya yarayan bir örgüttür.
Biz, devletin, yani tüm örgütlenmiþ ve sistemli zorun, genel
olarak insanlar üzerinde uygulanan her tür zorun ortadan kalkmasýný son erek olarak alýyoruz. Biz, azýnlýðýn çoðunluða boyuneðmesi ilkesine uyulmayacaðý bir toplumsal düzenin çýkagelmesini
beklemiyoruz. Ama biz, sosyalizmi yürekten dileyerek inanýyoruz
ki, sosyalizm, evrimi içinde komünizme varacak, ve sonuç olarak,
insanlara karþý zora baþvurma zorunluluðu, bir insanýn bir baþka
insana, nüfusun bir bölümünün nüfusun öteki bölümüne boyuneðme zorunluluðu [sayfa 109] büsbütün oltadan kalkacaktýr; çünkü
insanlar, zor ve boyuneðme olmaksýzýn, toplum halinde yaþamanýn
yalýn koþullarýna uymaya alýþacaklardýr.
Engels, iþte bu alýþma öðesinin altýný çizmek için, yeni ve
özgür toplumsal koþullar içinde yetiþmiþ, ve demokratik cumhuriyetinki de içinde, her türlü devletten, bütün bu devlet hurdasýndan kurtulacak durumda olacak bir yeni kuþaktan sözeder.
Bu noktayý aydýnlatmak için, devletin sönmesinin ekonomik temellerini çözümlemek gerekir. [sayfa 110]
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BÖLÜM V

DEVLETÝN SÖNMESÝNÝN EKONOMÝK
TEMELLERÝ

Bu sorunun en derinleþtirilmiþ irdelemesi, Marksin Gotha
Programýnýn Eleþtirisinde yapmýþ olduðu irdelemedir (Brackeye,
5 Mayýs 1875 tarihli mektup, ancak 1891de Neue Zeit IX, Ide basýlmýþ ve bir Rusça çevirisi de yayýnlanmýþtýr). Bu ilginç yapýtýn, lasalcýlýðýn bir eleþtirisini oluþturan polemik yönü, yapýtýn olumlu yönünü,
yani, komünizmin geliþmesi ile devletin sönmesi arasýndaki karþýlýklý
iliþkinin çözümlenmesini, deyim yerindeyse, gölgede býrakmýþtýr.
1. MARKS SORUNU NASIL KOYAR

Marksýn Brackeye yazdýðý 5 Mayýs 1875 tarihli mektup ile
Engelsin Bebele yazdýðý, yukarýda incelenmiþ bulunan 28 Mart
1878 tarihli mektup kabaca karþýlaþtýrýlýrsa, Marksýn Engelsten daha
devletçi, ve bu iki yazarýn devlet üzerindeki düþünceleri arasýndaki ayrýmýn çok belirgin olduðu sanýlabilir. [sayfa 111]
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Engels, Bebeli, devlet üzerindeki bütün gevezeliði kesmeye,
programdan devlet sözcüðünün büsbütün atýlýp, yerine ortaklýk
sözcüðünün konmasýna çaðýrýr; Komünün artýk gerçek anlamda
bir devlet olmadýðýný bildirmeye dek gider. Buna karþýlýk, Marks
da, komünist toplumun gelecekteki devletinden sözetmeye dek
gider, yani komünist rejimde bile devletin zorunluluðunu kabul
etmiþe benzer.
Ama bu görüþ biçimi adamakýllý yanlýþ olacaktýr. Daha dikkatli bir inceleme, Marks ve Engelsin devlet ve devletin sönmesi
üzerindeki düþüncelerinin adamakýllý uyumlulaþtýðýný ve Markstan
aktarýlan deyimin, salt sönme yolundaki devlete uygun düþtüðünü
gösterir.
Zorunlu olarak uzun süreli bir süreç oluþturacaðý için, bu
gelecekteki sönme zamanýný elifi elifine belirlemenin sözkonusu
olamayacaðý açýktýr. Marks ve Engels arasýnda göze çarpan ayrým,
iþledikleri konular ve izledikleri erekler arasýndaki ayrýmla açýklanabilir. Engelsin niyeti, devlet üzerindeki (Lasalle tarafýndan önemli
ölçüde paylaþýlmýþ olan) yaygýn önyargýlarýn tüm saçmalýðýný ana
çizgileriyle, çarpýcý, keskin bir biçimde Bebele göstermekti. Marks
ise bu soruna ancak þöyle bir deðinip geçiyordu; çünkü onun dikkatini bir baþka konu çekiyordu: komünist toplumun evrimi.
Marksýn tüm teorisi, evrim teorisinin, en tutarlý, en tam, en
düþünülmüþ ve özlü biçimiyle, çaðdaþ kapitalizme uygulanmasýdýr. Öyleyse, Marksýn, bu teoriyi kapitalizmin yakýn batkýsýna olduðu gibi, gelecekteki komünizmin gelecekteki evrimine de uygulama
sorununu düþünme zorunda kalmasýnda anlaþýlamayacak bir þey
yoktur. [sayfa 112]
Gelecekteki komünizmin gelecekteki evrimi sorunu, hangi
verilere dayanarak konulabilir?
Komünizmin kapitalizmden doðduðu, tarihsel olarak kapitalizmden itibaren geliþtiði, kapitalizm tarafýndan oluþturulan bir
toplumsal gücün etkisinden sonuçlandýðý olgusuna dayanarak.
Marksta bir ütopyalar türetme, bilinemeyecek bir þey üzerine boþ
þeyler tasarlama giriþiminin izi bile bulunmaz. Marks, komünizm
sorununu, bir doða bilimcinin, örneðin kökeni ve deðiþikliklerinin
yönü bilinen yeni bir biyolojik türün evrim sorununu koyacaðý gibi
koyar.
Her þeyden önce, Marks, devlet ve toplum arasýndaki iliþkiler
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sorununda Gotha programý tarafýndan getirilen karýþýklýðý ortadan
kaldýrýr.
Marks, þöyle yazar:
... güncel toplum, ortaçað öðelerinden az çok arýnmýþ her ülkenin özel tarihsel evrimi tarafýndan az çok
deðiþikliðe uðratýlmýþ, az çok geliþmiþ, bütün uygar ülkelerde varolan kapitalist toplumdur. Güncel devlet ise,
tersine, sýnýr ile birlikte deðiþir. Prusya-Alman Ýmparatorluðunda Ýsviçredekinden baþkadýr, Ýngilterede BirleþikDevletlerdekinden baþka. Öyleyse güncel devlet bir yapýntýdýr.
Bununla birlikte, biçimlerindeki büyük çeþitliliðe
karþýn, çeþitli uygar ülkelerdeki çeþitli devletlerin hepsinde ortak olan þey þudur ki, hepsi de, kapitalist açýdan az
çok geliþmiþ bulunan modern-burjuva toplum temeline
dayanýrlar. Bundan ötürü, bazý özsel nitelikler, hepsinde
ortaktýr. Bu anlamda, bugün kendisine kök hizmeti gören burjuva toplumunun varolmaktan çýkacaðý gelecek
ile karþýtlýk [sayfa 113] içinde, türsel bir deyim olarak, güncel
devletten sözedilebilir.
Öyleyse, ortaya þu sorun çýkýyor. Komünist bir toplumda, devlet nasýl bir dönüþüme uðrayacak? baþka bir
deyiþle: bu toplumda, devletin güncel görevlerine benzer
hangi görevler kalacak? Bu sorunu yalnýzca bilim yanýtlayabilir; ve sorun, halk sözcüðünü devlet sözcüðü ile
bin türlü birleþtirerek, bir parmak bile ilerletilemeyecektir.[18]
Halk devleti üzerindeki bütün gevezelikleri böylece alaya
aldýktan sonra, Marks, sorunun nasýl konmasý gerektiðini gösterir;
ve ancak saðlam bilimsel verilere dayanarak bu soruna bilimsel
bir yanýt verilebileceðini belirterek, bir çeþit uyarmada bulunur.
Bütün evrim teorisi tarafýndan ve genellikle bilim tarafýndan
þaþmaz bir biçimde ortaya konan ilk nokta ütopyacýlarýn unutmuþ
bulunduklarý ve sosyalist devrimden korkan oportünistlerin bugün
unuttuklarý nokta, tarihsel bakýmdan, hiç kuþkusuz, kapitalizmden
komünizme özel bir geçiþ aþamasýnýn ya da evresinin varolmasý
gerektiðidir.

86

V. Ý. Lenin
Devlet ve Devrim

2. KAPÝTALÝZMDEN KOMÜNÝZME GEÇÝÞ

... Kapitalist toplum ile komünist toplum arasýnda 
diye sürdürür Marks, kapitalist toplumdan komünist
topluma devrimci dönüþüm dönemi yer alýr. Bu döneme,
devletin proletaryanýn devrimci diktatorasýndan baþka
bir þey olamayacaðý bir siyasal geçiþ dönemi karþýlýk düþer...
Bu sonuç, Marksta, proletaryanýn bugünkü kapitalist toplumda oynadýðý rolün çözümlemesine, bu toplumun geliþmesiyle ilgili
verilere ve proletaryayla [sayfa 114] burjuvazinin karþýt çýkarlarý arasýndaki uzlaþmazlýða dayanýr .
Eskiden, sorun þöyle konuyordu: proletarya, kurtuluþunu saðlamak için, burjuvaziyi alaþaðý etmek, siyasal iktidarý fethetmek,
devrimci diktatorasýný kurmak zorundadýr.
Þimdi, sorun biraz baþka türlü konuyor: komünizme doðru
giden kapitalist toplumdan komünist topluma geçiþ, siyasal bir
geçiþ dönemi olmaksýzýn olanaksýzdýr; ve bu dönemin devleti de,
proletaryanýn devrimci diktatorasýndan baþka birþey olamaz.
O halde, bu diktatorayla demokrasi arasýndaki iliþkiler nelerdir?
Komünist Manifestonun þu iki kavramý, proletaryanýn egemen sýnýf durumuna dönüþümü ve demokrasinin fethi kavramlarýný, açýkça birbirine yaklaþtýrdýðýný görmüþ bulunuyoruz. Buraya
dek söylenenler, demokrasinin, kapitalizmden komünizme geçiþ
sýrasýnda uðradýðý deðiþikliklerin daha doðru bir biçimde belirlenmesini saðlar.
En elveriþli geliþme koþullarý içinde düþünülen kapitalist toplum, demokratik cumhuriyet biçiminde az çok tam bir demokrasi
görünümündedir. Ama bu demokrasi, hep kapitalist sömürünün
dar çerçevesi içine sýkýþýp kalmýþtýr; bu yüzden, sonuçta hep azýnlýk için, yalnýzca varlýklý sýnýflar, yalnýzca zenginler için bir demokrasi olarak kalýr. Özgürlük, eski Yunan cumhuriyetlerinde neydiyse,
kapitalist toplumda da, aþaðý-yukarý o kalýr: köle sahipleri için bir
özgürlük. Kapitalist sömürü sonucu, bugünün ücretli köleleri, yoksulluk ve sefalet yüzünden öylesine bunalmýþ, öylesine bitkin bir
durumda bulunuyorlar ki, demokrasiye boþ veriyorlar, siyasaya
[sayfa 115] boþ veriyorlar ve, olaylarýn olaðan, dingin akýþý içinde, nü-
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fusun büyük çoðunluðu siyasal ve toplumsal yaþamýn dýþýna atýlmýþ
bulunuyor.
Bu söylenenlerin doðruluðunu, belki de en iyi biçimde, Almanya gösteriyor, çünkü bu ülkede, anayasal yasallýk, yarým yüzyýllýk bir süre (1871-1914) boyunca, þaþýrtýcý bir sabýr ve süreklilikle
korunmuþ, ve çünkü, bu dönem boyunca, sosyal-demokrasi yasallýktan yararlanmak ve iþçileri, dünyanýn hiçbir yerinde görülmemiþ bir geniþlikte, bir siyasal parti olarak örgütlemek için, öteki
ülkelerde yapýlanlardan daha çoðunu yapmasýný bilmiþtir.
Peki, siyasal bakýmdan bilinçli ve etkin olan bu ücretli kölelerin kapitalist toplumda gözlemlenen en yüksek oraný nedir? 15
milyon ücretli iþçi üzerinden bir milyon sosyal-demokrat parti üyesi! 15 milyon üzerinden 3 milyon sendikalý!
Çok küçük bir azýnlýk için demokrasi; zenginler için demokrasi: kapitalist toplumun demokratizmi iþte budur. Kapitalist demokrasi mekanizmasý daha yakýndan incelendiðinde, her yerde,
seçim yasasýnýn küçük (sözde küçük) ayrýntýlarýnda (oturma koþullarý, kadýnlara oy hakký tanýnmamasý vb.), temsili kurullarýn iþleyiþinde, toplanma hakkýna konulan fiili engellerde (kamu yapýlarý
sefillerin toplantý yeri deðildir), günlük basýnýn kapitalistçe örgütlenmesinde vb., vb. her yerde, demokratizme sýnýrlama üstüne
sýnýrlama konduðu görülecektir. Yoksullar için bu sýnýrlamalar, uzaklaþtýrmalar, dýþtalamalar, engeller, özellikle ne kendileri yoksulluk
çekmiþ, ne de ezilen sýnýflar yýðýnlarýnýn yaþamýný yakýndan tanýmýþ
bulunan kimselerin gözüne küçük görünürler ve burjuva [sayfa 116]
gazete yazarý ve siyasacýlarýnýn onda dokuzunun, hatta yüzde doksan dokuzunun da durumu budur, ama, hepsi biraraya gelince,
bu kýsýtlamalar yoksullarý siyasetten, demokrasiye etkin katýlýmdan
dýþtalar, uzaklaþtýrýrlar.
Marks, Komün deneyi üzerine yaptýðý çözümlemede, ezilenlere, dönem dönem, ezenler sýnýfýnýn temsilcileri arasýndan, birkaç yýl için, parlamentoda kendilerini kimin temsil edeceðini ve
ayaklar altýna alacaðýný kararlaþtýrma izni verilir! dediði zaman,
kapitalist demokrasinin bu özsel özelliðini yetkin bir biçimde kavramýþtýr.
Ama, bu kaçýnýlmaz biçimde dar, yoksullarý sinsice ezen,
ve sonuç olarak ikiyüzlü ve yalancý kapitalist demokrasiden baþlayarak ilerlemek, burjuva profesörlerle küçük-burjuva oportünist-
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lerin ileri sürdükleri gibi, dolambaçsýz, dosdoðru ve çatýþmasýz bir
biçimde gitgide daha yetkin bir demokrasiye götürmez. Hayýr.
Ýleriye, yani komünizme doðru gidiþ, proletarya diktatorasý aracýyla
yapýlýr; baþka türlü, yapýlamaz, çünkü sömürücü kapitalistlerin direncini kýrabilecek baþka hiçbir sýnýf ve araç yoktur.
Oysa, proletarya diktatorasý, yani ezilen sýnýflar öncüsünün,
ezenlerin sýrtýný yere getirmek için egemen sýnýf olarak örgütlenmesi,
demokrasinin yalýn bir geniþlemesiyle yetinemez. Ýlk kez olarak
zenginler için deðil, yoksullar için, halk için demokrasi durumuna
gelmiþ bulunan demokrasideki önemli bir geniþleme ile birlikte,
proletarya diktatorasý, ezenler, sömürenler, yani kapitalistler için
bir dizi sýnýrlamalar da getirir. Ýnsanlýðý ücretli kölelikten kurtarmak
için bunlarýn sýrtýný yere getirmek zorundayýz; bu adamlarýn direncini
zorla [sayfa 117] kýrmak gerekir; ve baskýnýn olduðu yerde, özgürlüðün
olmadýðý, demokrasinin olmadýðý apaçýk bir þeydir.
Engels, okurun anýmsayacaðý gibi: ...proletarya devlete hala
gereksinim duyduðu sürece, bunu hiç de özgürlük için deðil, ama
düþmanlarýna karþý bastýrmayý örgütlemek için duyar. Ve özgürlükten sözetmenin olanaklý duruma geldiði gün, devlet, devlet olarak
varolmaktan çýkar, dediði Bebele mektubunda, bunu hayranlýða
deðer bir biçimde dile getirmiþtir.
Halkýn engin çoðunluðu için demokrasi ve sömürücüler için
zora dayanan bastýrma, yani demokrasiden dýþtalama; kapitalizmden komünizme geçiþ sýrasýnda demokrasinin uðradýðý deðiþiklik,
iþte böyle bir deðiþikliktir.
Ancak komünist toplumda, kapitalistlerin direnci kesin olarak kýrýldýðý, kapitalistler ortadan kalktýðý ve sýnýflar yokolduðu (yani
toplumsal üretim araçlarýyla iliþkileri bakýmýndan toplum üyeleri
arasýndaki ayrým silindiði) zaman, ancak o zamandýr ki, devlet ortadan kalkar ve özgürlükten sözetmek olanaklý duruma gelir. Ancak ve ancak o zaman gerçekten tam, gerçekten hiçbir istisna tanýmayan bir demokrasi olanaklý duruma gelecek ve uygulanacaktýr. Ancak ve ancak o zaman demokrasi sönmeye baþlayacaktýr 
þu basit nedenle ki, kapitalist kölelikten, kapitalist sömürünün sayýsýz
korkunçluk, yabanýllýk, saçmalýk ve alçaklýklarýndan kurtulduktan
sonra, insanlar, toplum biçiminde yaþamanýn yüzyýllardan beri bilinen, binyýllar boyunca bütün törel buyruklarda yinelenen yalýn kurallarýna uymaya ve, hiçbir zor, hiçbir baský, hiçbir baðýmlýlýk ol-
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maksýzýn, devlet adý verilen o özel [sayfa 118] baský aygýtý olmaksýzýn
uymaya, yavaþ yavaþ alýþacaklardýr.
Devlet söner deyimi, çok baþarýlý bir deyimdir, çünkü, ayný
zamanda sürecin hem kertelilik ve hem de kendiliðindenliðini dile
getirir. Böyle bir sonuca ancak alýþkanlýk yolaçabilir ve kuþkusuz o
yolaçacaktýr, çünkü, sömürü olmadýðý, öfke uyandýran, hoþnutsuzluk ve baþkaldýrmaya yol açan, baskýyý gerektiren hiçbir þey olmadýðý
zaman, insanlarýn, toplum biçiminde yaþamanýn zorunlu kurallarýna
uymaya ne büyük bir kolaylýkla alýþtýklarýný çevremizde binlerce ve
binlerce kez görüyoruz.
Demek ki, kapitalist toplumda, yalnýzca kolu kanadý kýrpýlmýþ,
sefil, bozulmuþ bir demokrasiye, yalnýzca zenginler için, azýnlýk
için bir demokrasiye sahip bulunuruz. Proletarya diktatorasý, yani
komünizme geçiþ dönemi, ilk kez olarak sömürücü bir azýnlýðýn
baský altýna alýnmasýnýn yanýsýra, halk için, çoðunluk için bir demokrasi gerçekleþtirecektir. Ancak komünizm, gerçekten tam bir demokrasiyi gerçekleþtirmeye yeteneklidir; ve demokrasi ne kadar
tam olursa, o kadar gereksiz bir duruma gelecek ve kendiliðinden
sönecektir.
Baþka bir deyiþle: kapitalist rejimde, sözcüðün gerçek anlamýnda devlete, yani bir sýnýfýn bir baþka sýnýfý, azýnlýðýn çoðunluðu
baský altýnda tutmasýna yarayan özel bir makineye sahip bulunuruz.
Anlamak kolaydýr ki, sömürülen bir çoðunluða karþý sömürücü bir
azýnlýk tarafýndan uygulanan sistemli baskýnýn yürütülmesi, bu iþte
büyük bir yýrtýcýlýk, büyük bir kandökücülük ister; insanlýðýn, kölelik, serflik ve ücretlilik rejimleri altýnda yoluna devam ederken,
içinden geçtiði kan deryalarýný gerektirir. [sayfa 119]
Sonra, kapitalizmden komünizme geçiþ döneminde, bastýrma gene zorunludur; ama bu kez sömürülen bir çoðunluk tarafýndan sömürücü bir azýnlýða karþý uygulanýr. Özel aygýt, özel bastýrma
makinesi, yani devlet, gene zorunludur, ama bu artýk gerçek anlamda bir devlet deðil, bir geçiþ devletidir; çünkü dünün ücretli köleleri tarafýndan sömürücü bir azýnlýða karþý uygulanan bastýrma,
görece öyle kolay, öyle basit ve öyle doðal bir þeydir ki, köle, serf
ve ücretli iþçi ayaklanmalarýnýn bastýrýlmasýndan çok daha az kana
malolacak, insanlýða çok daha ucuza malolacaktýr. Bu bastýrma,
demokrasinin o kadar büyük bir halk çoðunluðuna yayýlmasýyla
baðdaþan bir þeydir ki, özel bir bastýrma makinesi zorunluluðu or-
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tadan kalkmaya baþlar. Sömürücüler, çok karmaþýk ve bu iþe ayrýlmýþ bir makine olmaksýzýn, elbette halkýn sýrtýný yere getirecek durumda deðildirler; oysa halk, çok yalýn bir makine ile bile hemen
hemen makinesiz, özel aygýtsýz, yalnýzca silahlanmýþ yýðýnlarýn
örgütlenmesi ile (bir önceleme yaparak, Ýþçi ve Asker Temsilcileri
Sovyetleri gibi diyeceðiz), sömürücülerin sýrtýný yere getirebilir.
Ensonu, ancak komünizm, devleti büsbütün gereksizleþtirir;
çünkü o zaman, sýrtý yere getirilecek hiç kimse, hiçbir sýnýf anlamýnda hiç kimse yoktur; nüfusun belirli bir bölümüne karþý sistemli
bir savaþým, artýk yoktur. Biz ütopyacý deðiliz ve bireysel aþýrýlýklarýn
olanaklý ve kaçýnýlmaz þeyler olduðunu hiçbir zaman yadsýmýyoruz;
ama bu aþýrýlýklarý bastýrmanýn zorunlu olduðunu da yadsýmýyoruz.
Nedir ki, her þeyden önce, bunun için özel bir makine, özel bir
bastýrma aygýtý hiç de gerekli deðildir; silahlanmýþ halk, herhangi
bir uygar insan [sayfa 120] topluluðunun, hatta bugünkü toplumda
bile, dövüþen insanlarý ayýrmasý, ya da bir kadýna kötü davranýlmasýna gözyummamasý kadar yalýn ve kolay bir biçimde, bu görevi
kendisi üstlenecektir. Sonra, biliyoruz ki, toplum içinde yaþama
kurallarýna bir saldýrý oluþturan aþýrýlýklarýn derindeki toplumsal
nedeni, yoksulluða, sefalete adanmýþ yýðýnlarýn sömürülmesidir.
Bu temel neden, bir kez ortadan kaldýrýldýktan sonra, aþýrýlýklar
kuþkusuz sönmeye baþlayacaklardýr. Hangi hýz ve hangi sýrayla,
onu bilmiyoruz; ama biliyoruz ki, söneceklerdir. Ve, bu aþýrýlýklarla
birlikte, devlet de sönecektir.
Marks, ütopyaya düþmeden, bu gelecek konusunda þimdiden tanýmlanabilecek þeyi, yani: komünist toplumun alt ve üst
evresi (derece, aþama) arasýndaki ayrýmý en ayrýntýlý bir biçimde
tanýmlamýþtýr.
3. KOMÜNÝST TOPLUMUN BÝRÝNCÝ EVRESÝ

Gotha Programýnýn Eleþtirisinde, Marks, Lassalleýn, sosyalist rejimde iþçinin, emeðinin budanmamýþ ürününü, ya da tüm
ürününü alacaðý yolundaki düþüncesini inceden inceye çürütür.
Gösterir ki, toplumsal fonlarýn tümünden, bir yedeklik fonu, üretimi artýrmaya ayrýlmýþ bir fon, yýpranmýþ makinelerin deðiþtirilmesine ayrýlmýþ bir fon vb. çýkarmak gerekir. Sonra, tüketim nesnelerinden de: yönetim giderleri, okullar hastaneler, yaþlýlýk yurtlarý vb.
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için bir fon çýkarmak gerekir.
Lassalleýn (emeðinin tüm ürünü iþçiye biçimindeki), bulanýk, karanlýk ve genel formülü yerine [sayfa 121] Marks, sosyalist toplumun iþleri nasýl yöneteceðini açýklýkla gösterir. Marks, kapitalizmin
varolmayacaðý bir toplumdaki yaþama koþullarýnýn somut çözümlemesine giriþir ve düþüncesini þöyle açýklar:
Burada (iþçi partisi programýnýn incelenmesinde)
uðraþtýðýmýz þey, kendine özgü temeller üzerinde geliþmiþ
bulunduðu biçimiyle deðil, tersine, kapitalist toplumdan
çýkmýþ bulunduðu biçimiyle bir komünist toplumdur; o
halde, ekonomik, törel, entelektüel, bütün iliþkilerinde,
henüz baðrýndan çýktýðý eski toplumun izlerini taþýyan
bir toplum.
Ýþte kapitalizmin baðrýndan henüz çýkmýþ bulunan ve bütün
alanlarda eski toplumun izlerini taþýyan bu komünist toplumu,
Marks, komünist toplumun birinci, ya da alt evresi olarak adlandýrýr.
Üretim araçlarý, daha þimdiden, artýk bireylerin özel mülkiyetinde deðildir. Tüm toplumun malýdýr. Toplumsal bakýmdan gerekli çalýþmanýn belirli bir parçasýný tamamlayan her toplum üyesi,
toplumdan, saðladýðý çalýþmanýn niceliðini gösteren bir bono alýr.
Bu bono ile, kamusal tüketim nesneleri maðazalarýndan, çalýþmasýna denk düþen bir nicelikte ürün almak hakkýný elde eder. Sonuç
olarak, toplumsal fona ödenen çalýþma tutarý çýktýktan sonra, her
iþçi, toplumdan, ona vermiþ olduðu kadarýný alýr.
Eþitlikin egemenliði denebilir buna.
Ama, (çoðunlukla sosyalizm denilen ve Marksin komünizmin birinci evresi adýný verdiði) bu toplumsal düzenden sözeden
Lassalle, bu düzende hakkaniyetli bölüþüm, eþit emek ürünü
üzerinde herkesin eþit hakký olduðunu söylerken yanýlýr ve Marks
bu yanýlmanýn nedenini açýklar. [sayfa 122]
Marks, eþit hak der; gerçekten, burada eþit hak vardýr;
ama burada sözkonusu olan þey, henüz burjuva hukukudur; her
hukuk gibi, eþitsizliði öngerektiren burjuva hukuku. Her hukuk,
farklý insanlara, gerçekte ne özdeþ ne de eþit olan farklý insanlara,
tek bir kuralýn uygulanmasýna dayanýr. Bundan ötürü, eþit hak,
aslýnda eþitliðe bir saldýrý, bir adaletsizlik demektir. Gerçekte, herkes toplumsal üründen, kendisi tarafýndan saðlanan toplumsal
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çalýþmanýn eþit bir parçasý için, (yukarýda belirtilen çýkarmalarla)
eþit bir pay alýr.
Oysa, bireyler birbirine eþit deðillerdir: biri daha güçlü, öteki
daha güçsüzdür; biri evli, öteki deðildir; birinin çocuðu çok, ötekinin azdýr vb..
... Emek eþitliðinde ve dolayýsýyla toplumsal tüketim fonuna
katýlma eþitliðinde, demek ki biri gerçekte ötekinden çok alýr, biri
ötekinden daha zengindir vb.. Bütün bu sakýncalardan kaçýnmak
için, hakkýn eþit deðil eþitsiz olmasý gerekirdi diye baðlar Marks.
Öyleyse komünizmin ilk evresi, adalet ve eþitliði gerçekleþtiremez; zenginlik bakýmýndan insanlar arasýndaki farklýlýklar, hem
de haksýz farklýlýklar sürecektir; ama insanýn insan tarafýndan sömürülmesi de olanaksýz olacaktýr, çünkü üretim araçlarý, yani fabrikalar, makineler, toprak vb. üzerinde, özel mülkiyet olarak, egemenlik kurulamayacaktýr. Lassalleýn genel olarak eþitlik ve adalet
üzerindeki karýþýk ve küçük-burjuva formülünü çürüterek, Marks,
yalnýz üretim araçlarýnýn bireyler tarafýndan maledilmesi haksýzlýðýný yýkmakla baþlamak zorunda olan, ama öteki haksýzlýðý: tüketim
nesnelerinin (gereksinimlere göre deðil) emeðe göre bölüþümü
haksýzlýðýný birdenbire [sayfa 123] yýkmakta yeteneksiz bulunan komünist toplumun geliþme akýþýný gösterir.
Bayaðý iktisatçýlar, ve onlar arasýnda, bizim Tugan (Tugan
Baranovski ç.) dahil, burjuva profesörler, sosyalistleri sýk sýk insanlar arasýndaki eþitsizliði unutmak ve onun ortadan kaldýrýlmasýný
düþlemek ile kýnarlar. Bu kýnamanýn ancak ve ancak, burjuva
ideolog baylarýn aþýrý bilgisizliðini tanýtladýðý, görülüyor.
Marks, yalnýzca insanlar arasýndaki kaçýnýlmaz eþitsizliði
deðil, üretim araçlarýnýn tüm toplumun ortak mülkü haline dönüþümünün (sözcüðün alýþýlmýþ anlamýnda sosyalizmin), tekbaþýna
bölüþümdeki kusurlarý, ve, ürünler emeðe göre daðýtýldýðýna göre,
egemen olmakta devam eden burjuva hukukunun eþitsizliðini
ortadan kaldýrmayacaðý gerçeðini de, sýkýsýkýya hesaba katar.
... Ama, diye sürdürür Marks, bu kusurlar, uzun ve
sancýlý bir doðum döneminden sonra, kapitalist toplumdan henüz çýkmýþ, bulunduðu biçimiyle, komünist toplumun birinci evresinde kaçýnýlmaz þeylerdir. Hukuk,
ekonomik durum ve ona karþýlýk düþen uygarlýk derecesinden hiçbir zaman daha yüksek olamaz...
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Demek ki, komünist toplumun (genellikle sosyalizm adý verilen) birinci evresinde, burjuva hukuku tamamen deðil, ancak
kýsmen, ancak ekonomik devrimin yapýlmýþ bulunduðu ölçüde,
yani ancak üretim araçlarýyla ilgili olarak yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Burjuva hukuku, bireylerin üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyetini tanýyordu. Sosyalizm üretim araçlarýný ortaklaþa bir mülkiyet haline getirir. Ýþte bu ölçüde, ama ancak bu ölçüde burjuva
hukuku yürürlükten kaldýrýlmýþ olur. [sayfa 124]
Ama bunun dýþýnda, ürünlerin bölüþümü ve çalýþmanýn toplum üyeleri arasýndaki daðýlýmýnýn düzenleyicisi olmak bakýmýndan (burjuva hukuku) yürürlükte kalýr. Çalýþmayan yemez: Bu
sosyalist ilke, þimdiden (Komünist toplumun ilk evresinde -ç.) gerçekleþmiþtir; eþit nicelikte emeðe, eþit nicelikte ürün: bu öteki
sosyalist ilke de, þimdiden gerçekleþmiþtir. Bununla birlikte, bu
henüz komünizm deðildir, ve henüz, eþit olmayan insanlara eþit
olmayan (gerçekte eþit olmayan) bir emek tutarý için, eþit bir nicelikte ürün veren burjuva hukukunu ortadan kaldýrmaz.
Ýþte bu bir sakýncadýr, der Marks; ama bu sakýnca, komünizmin ilk evresinde kaçýnýlmaz bir þeydir, çünkü, kapitalizm yýkýldýktan hemen sonra, insanlarýn, hiçbir tür hukuk kuralý olmaksýzýn
toplum için çalýþmayý hemen öðrenecekleri, ütopyaya düþmeden
düþünülemez; kaldý ki, kapitalizmin ortadan kalkýþý, böylesine bir
deðiþikliðin ekonomik öncüllerini hemencecik vermez.
Oysa burjuva hukuku kurallarýndan baþka kural yoktur.
Bir yandan üretim araçlarýnýn ortaklaþa mülkiyetini korurken,
bir yandan da emek eþitliðini ve ürünlerin bölüþümündeki eþitliði
korumakla yükümlü bir devletin zorunluluðu, bu nedenle sürer.
Bundan böyle, kapitalistler olmadýðý, sýnýflar ve dolayýsýyla
tepesine binilecek bir sýnýf olmadýðý için, devlet söner.
Ama, edimsel eþitsizliði onaylayan burjuva hukuku korunmaya devam edildiðine göre, devlet henüz büsbütün yokolmamýþtýr.
Devletin büsbütün sönmesi için, tam komünizmin gerçekleþmesi
gerekir. [sayfa 125]
4. KOMÜNÝST TOPLUMUN ÜST EVRESÝ

Marks, devam eder:
... Komünist toplumun yüksek bir evresinde, birey-
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lerin iþbölümüne köleleþtirici baðýmlýlýðý ve, onunla birlikte, kol ve kafa emeði arasýndaki karþýtlýk yokolacaðý
zaman, çalýþmanýn yalnýzca bir yaþama aracý olmaktan
çýkýp, bir ilk dirimsel gereksinim durumuna geleceði zaman; bireylerin çokyönlü geliþmesi ile birlikte, üretim
güçlerinin de artacaðý ve bütün kolektif zenginlik kaynaklarýnýn bollukla fýþkýracaðý zaman; ancak o zaman burjuva hukukunun sýnýrlý ufku kesin olarak aþýlabilecek ve
toplum, bayraklarý üstüne herkesten yeteneðine göre,
herkese gereksinimine göre! diye yazabilecektir...
Acýmasýz alaylarýyla özgürlük ve devlet sözcükleri arasýndaki o saçma birleþmeyi toz eden Engelsin düþüncelerinin tüm
doðruluðunu ancak þimdi deðerlendirebiliriz. Devlet varoldukça,
özgürlük yoktur. Özgürlük olacaðý zaman, devlet olmayacaktýr.
Devletin büsbütün sönmesinin ekonomik temeli, kafa emeðiyle kol emeði arasýndaki tüm karþýtlýk yokolacak ve, dolayýsýyla,
çaðdaþ toplumsal eþitsizliðin, yalnýz üretim araçlarýnýn toplumsallaþmasýnýn, yalnýz kapitalistlerin mülksüzleþtirilmesinin hiçbir biçimde
kökünü hemen kurutamayacaðý baþlýca kaynaklarýndan biri
yokolacak kadar yüksek bir geliþme derecesine eriþmiþ komünizmdir.
Bu mülksüzleþtirme, üretim güçlerinde büyük bir geliþmeyi
olanaklý duruma getirecektir. Ve, kapitalizmin daha þimdiden bu
geliþmeyi ne kadar engellediðini ve þu anda eriþilmiþ bulunulan
çaðcýl [sayfa 126] teknik sayesinde ne büyük bir geliþme saðlanabileceðini gördükten sonra, kapitalistlerin mülksüzleþtirilmesinin toplumdaki üretim güçlerinde zorunlu olarak büyük bir geliþme sonucunu
vereceðini mutlak bir kesinlikle ileri sürme hakkýna sahip bulunuyoruz. Ama bu geliþmenin hýzý ne olacak, iþbölümünün son bulmasýna, kafa ve kol emeði arasýndaki karþýtlýðýn ortadan kalkmasýna,
çalýþmanýn ilk dirimsel gereksinim durumuna dönüþümüne ne
zaman ulaþacak; iþte bunu bilmiyoruz ve bilemeyiz de.
Bundan ötürü, bu sürecin süresini, komünizmin üst evresinin geliþme hýzýna baðlýlýðýný belirterek, ve bu sönmenin mühlet ya
da somut biçimleri sorununu tamamen askýda býrakarak, devletin
kaçýnýlmaz sönmesinden baþka bir þeyden sözetme hakkýna sahip
bulunmuyoruz. Çünkü bu tür sorunlarý çözmemizi saðlayabilecek
veriler yoktur.

V. Ý. Lenin
Devlet ve Devrim

95

Toplum, herkesten yeteneklerine göre, herkese gereksinimlerine göre ilkesini gerçekleþtirmiþ olacaðý zaman, yani, insanlar, yeteneklerine göre isteye isteye çalýþacak kadar toplum içinde
yaþamanýn temel kurallarýna uymaya alýþacaklarý, ve emeklerinin
bunu saðlayacak kadar üretken bir duruma geleceði zaman, devlet büsbütün sönebilecektir. Bir Shylock* açgözlülüðü ile: Sakýn
komþudan yarým saat çok çalýþmýþ olmayayým? Sakýn ondan düþük
ücret almýþ olmayayým? biçiminde hesaplamaya zorlayan burjuva hukukunun sýnýrlý ufku o zaman aþýlmýþ olacaktýr. Ürünlerin
bölüþümü, herkese verilen ürünün toplum tarafýndan tayýna baðlanmasýný artýk gerektirmeyecek, herkes [sayfa 127] gereksinimlerine
göre özgürce alacaktýr.
Burjuva açýdan, böylesine bir toplumsal rejimi ütopyanýn
dik âlâsý gözüyle görmek ve, her yurttaþa, çalýþmasýna hiç bakmaksýzýn, toplumdan istediði kadar yer mantarý, otomobil, piyano vb.
alma hakký vadeden sosyalistlerle alay etmek kolaydýr. Bugün de,
burjuva âlimlerinin çoðu bu gibi alaylarla yetinir, böylece bilgisizliklerini ve kapitalizmin çýkarcý savunucusu anlayýþlarýný ortaya
koyarlar.
Bilgisizliklerini ortaya koyarlar; çünkü, komünizmin üst evresinin gerçekleþeceðini vaat etmek hiçbir sosyalistin aklýna gelmemiþtir; büyük sosyalistler tarafýndan bu evrenin gerçekleþeceðinin
önceden sezilmesine gelince, bu sezgi, bugünkünden farklý bir
emek üretkenliði, ve bugünün, Pomialosvkinin seminaristleri[19]
gibi, kamu servetlerini yok yere saçýp savurmaya ve olanaksýzý istemeye yetenekli ortalama insanýn yokolmasýný öngerektirir.
Komünizmin üst evresinin gelmesini beklerken, sosyalistler toplumdan ve devletten, çalýþma ve tüketim ölçüsü üzerinde
en sýký denetimi uygulamalarýný isterler; bu denetim kapitalistlerin
mülksüzleþtirilmesinden, iþçilerin kapitalistler üzerindeki denetiminden baþlamalý, ve, memurlar devleti tarafýndan deðil, silahlý iþçiler devleti tarafýndan uygulanmalýdýr.
Burjuva ideologlarý (ve onlarýn Çereteliller, Çernovlar ve hempalarý gibi kuyrukçularý) tarafýndan kapitalizmin çýkarcý savunusu,
uzak bir gelecek üzerindeki tartýþmalar ve boþ sözlerle, bugünkü
* Shylock, Shakespearein Venedik Taciri adlý komedisinin açgözlü ve acýmasýz
tefecisidir. -ç.
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siyasanýn ivedi güncel sorununu: kapitalistlerin mülksüzleþtirilmesi,
bütün yurttaþlarýn [sayfa 128] tek bir büyük kartelin, yani tüm devletin
emekçi ve görevlileri haline dönüþümü; ve tüm bu kartelin her
iþinin, gerçekten demokratik bir devlete, Ýþçi ve Asker Temsilcileri
Sovyetleri Devletine baðlanmasý sorununu elçabukluðuna getirmeye
dayanýr.
Gerçekte, bir bilgiç profesör, sonra hamkafa bir burjuva;
daha sonra da Çereteliler ve Çernovlar, saðduyuya aykýrý ütopyalardan, Bolþeviklerin demagojik vaatlerinden, sosyalizmi yerleþtirmenin olanaksýzlýðýndan sözettikleri zaman, komünizmin, genel
olarak onu yerleþtirmek olanaksýz olduðu için, kimsenin hiçbir
zaman yerleþtirmeyi ne vaat ettiði hatta ne de tasarladýðý bu üst
aþama ya da evresinin ta kendisini düþünürler.
Burada, Sosyal-demokrat adýnýn yerinde kullanýlmamýþ olmasý üzerine daha önce Engelsten aktarýlmýþ bulunan parçada
deðinilip geçilen bir soruna, sosyalizm ile komünizm arasýndaki
bilimsel ayrým sorununa geliyoruz. Siyasal açýdan komünizmin ilk
ya da alt evresiyle üst evresi arasýndaki ayrým, elbette zamanla
önem kazanacaktýr; ama bugün, kapitalist rejimde, bunu sorun
yapmak gülünç bir þey olur; ve belki yalnýzca birkaç anarþist bunu
birinci plana koyabilir (tutalým ki anarþistler arasýnda, Kropotkinlerin, Gravelarýn, Cornelissenlerin ve anarþizmin öbür yýldýzlarýnýn,
sosyal-þoven haline, ya da onur ve vicdanýný koruyan ender anarþistlerden biri olan Gayin deyimine göre, siper-anarþistleri durumuna Plekhanov vari deðiþiminden sonra, hiçbir þey öðrenmemiþ
kimseler kalmýþ olsun).
Ama sosyalizm ile komünizm arasýndaki bilimsel ayrým açýktýr. Genel olarak sosyalizm diye adlandýrýlan þeyi, Marks, komünist
toplumun birinci [sayfa 129] ya da alt evresi olarak adlandýrmýþtýr.
Üretim araçlarý ortaklaþa mülkiyet durumuna geldiði ölçüde, bunun
tam komünizm olmadýðýný unutmamak koþuluyla, komünizm
sözcüðü bu evre için de kullanýlabilir. Marksýn açýklamalarýnýn büyük deðeri, burada da, materyalist diyalektiði, evrim teorisini, tutarlý
biçimde uygulamak, ve komünizmi, kapitalizmden baþlayarak
geliþen bir þey olarak düþünmektir. (Sosyalizm nedir, komünizm
nedir? gibi) uydurulmuþ, skolastik ve yapay tanýmlamalarla, kuru
sözcük çekiþmeleriyle yetinme yerine, Marks, komünizmin ekonomik olgunluk aþamalarý denebilecek þeyi çözümler.
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Komünizm, ilk evresinde, ilk aþamasýnda, ekonomik bakýmdan, henüz adamakýllý olgun, geleneklerin ya da kapitalizmin kalýntýlarýndan henüz büsbütün kurtulmuþ olamaz. Bu yüzden, komünist
rejimde, bu rejimin ilk evresinde, burjuva hukukunun sýnýrlý ufku
korunur; bu ilginç olayýn nedeni budur. Kuþkusuz, burjuva hukuku,
tüketim nesnelerinin bölüþümü bakýmýndan, zorunlu olarak bir
burjuva devlete dayanýr; çünkü, koyduðu kurallara uymaya zorlamaya yetenekli bir aygýt olmaksýzýn, hukuk hiçbir þey deðildir.
Bundan þu sonuç çýkar ki, komünist rejimde, belirli bir zaman boyunca, yalnýzca burjuva hukuk deðil, burjuva devlet de sürer  ama burjuvazisiz burjuva devlet!
Bu söylenen þeyi bir paradoks, ya da düpedüz diyalektik bir
zekâ oyununa benzeyebilir; zaten, marksizmin o derin özünü azýcýk
da olsa irdeleme zahmetine ömürlerinde hiç katlanmamýþ kimseler, onu çoðu kez bir paradoks ya da diyalektik bir zekâ oyunu olarak kýnarlar. [sayfa 130]
Gerçekte, doðada olsun toplumda olsun, geçmiþin þimdiki
zamanda süren kalýntýlarýný, yaþam bize her adýmda gösterir. Ve
Marks, bir burjuva hukuk parçasýný komünizm içine asla keyfi
olarak sokuþturmamýþtýr; o, kapitalizmin baðrýndan çýkmýþ bir toplumda, ekonomik ve siyasal bakýmdan kaçýnýlmaz olan þeyi saptamaktan baþka birþey yapmamýþtýr.
Ýþçi sýnýfýnýn, kurtuluþu için, kapitalistlere karþý yürüttüðü
savaþým içinde, demokrasinin çok büyük bir önemi vardýr. Ama
demokrasi hiçbir zaman aþýlamayacak bir sýnýr da deðildir; o yalnýzca, feodaliteden kapitalizme ve kapitalizmden de komünizme
giden yol üzerinde bir evredir.
Demokrasi, eþitlik demektir. Proletaryanýn, sýnýflarýn ortadan
kalkmasý anlamýnda almak koþuluyla, eþitlik ve eþitlik sloganý için
savaþýmýnýn taþýdýðý çok büyük önem kolay anlaþýlýr. Ama demokrasi yalnýzca biçimsel eþitlik anlamýna gelir. Ve, bütün toplum üyelerinin üretim araçlarý mülkiyetine göre eþitliði, yani emek eþitliði,
ücret eþitliði gerçekleþir gerçekleþmez, biçimsel eþitlikten gerçek
eþitliðe, yani herkesten yeteneklerine göre, herkese gereksinimlerine göre ilkesinin gerçekleþmesine geçmek için, insanlýðýn karþýsýna tamamlanmasý gereken yeni bir ilerleme sorununun dikildiði
görülecektir. Ýnsanlýk bu yüce ereðe doðru hangi evrelerden, hangi
pratik önlemlerden geçerek gidecektir, bilmiyoruz, bilemeyiz de.
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Ama önemli olan, sosyalizmin ölü, donmuþ, deðiþmez bir þey olduðu yolundaki yaygýn burjuva düþüncesinin içinde sakladýðý büyük
yalaný görmektir; oysa gerçeklikte, toplumsal ve özel yaþamýn bütün
alanlarýnda, hýzlý, edimsel, gerçek bir yýðýn niteliðine sahip ve, önce
[sayfa 131] çoðunluðun, sonra da tüm nüfusun katýlacaðý bir ilerleme
hareketi, yalnýzca sosyalizm ile baþlayacaktýr.
Demokrasi bir devlet biçimidir, çeþitli devlet biçimlerinden
biridir. Öyleyse, her devlet gibi, demokrasi de, zorun, örgütlenmiþ
olarak, sistemli biçimde insanlara uygulanmasýdýr. Ýþin bir yaný,
bu. Ama, öte yandan, demokrasi yurttaþlar arasýndaki eþitliðin, herkese eþit olarak, devletin biçimini belirleme ve onu yönetme hakkýnýn resmen tanýnmasý anlamýna da gelir. Öyleyse bundan þu sonuç çýkar ki, demokrasi, geliþmesinin belirli bir aþamasýnda, önce,
proletaryayý, bu devrimci anti-kapitalist sýnýfý birleþtirir, sonra da,
onun, cumhuriyetçi de olsa, burjuva devlet makinesini, yani sürekli orduyu, polisi, bürokrasiyi yýkmasýný, parçalamasýný, yeryüzünden silip atmasýný ve onlar yerine milise katýlan silahlý iþçi yýðýnlarý,
sonra kerteli olarak, tüm halk biçimi altýnda, daha demokratik,
ama gene de bir devlet makinesi olmaktan geri kalmayan bir devlet makinesini geçirmesini saðlar.
Burada, nicelik niteliðe dönüþür: bu aþamaya eriþtikten
sonra demokratizm, burjuva toplum çerçevesinden çýkar ve sosyalizme doðru evrimlenmeye, sosyalizme dönüþmeye baþlar. Eðer
herkes gerçekten devlet yöntemine katýlýrsa, kapitalizm artýk tutunamaz. Ve kapitalizmin geliþmesi de, kendi payýna, herkesin
devlet yönetimine gerçekten katýlabilmesi için zorunlu öncülleri
oluþturur. Bu öncüller içinde, ötekiler arasýnda, en ileri kapitalist
ülkelerin birçoðu tarafýndan daha þimdiden gerçekleþtirilmiþ bulunan genel eðitim, sonra sosyalize edilmiþ engin ve karmaþýk posta,
demiryollarý, büyük fabrikalar, büyük ticaret, bankalar vb., vb. [sayfa
132] aygýtý tarafýndan, milyonlarca iþçinin disiplin bakýmýndan eðitimi
ve yetiþtirilmesi vardýr.
Bu tür ekonomik öncüllerle, kapitalistler ve memurlar alaþaðý
edildikten sonra, üretim ve bölüþümün denetimi, emeðin ve ürünlerin kaydý için, bugünden yarýna, pekâlâ silahlý iþçiler, tüm silahlý
halk onlarýn yerine geçirilebilir. (Kayýt ve denetim sorunu ile, mühendis, tarým uzmaný vb. gibi bilimsel bir formasyona sahip personel sorununu birbirine karýþtýrmamak gerekir: bugün kapitalistlerin
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buyruðu altýnda çalýþan bu baylar, yarýn silahlý iþçilerin buyruðu
altýnda daha da iyi çalýþacaklardýr.)
Kayýt ve denetim: komünist toplumun, ilk evresinde, hem
yoluna konmasý, hem de düzenli iþlemesi için özsel olan, iþte
budur. Burada, bütün yurttaþlar, silahlý iþçiler tarafýndan kurulmuþ
olan devletin ücretli görevlileri durumuna dönüþürler. Bütün yurttaþlar bir tek devlet kartelinin, bir tek tüm halk kartelinin görevlileri ve iþçileri olurlar. Önemli olan, herkesin eþit bir çaba göstermesini, çalýþma kurallarýna tastamam uymasýný ve eþit bir ücret almasýný saðlamaktýr. Bu alandaki kayýt ve denetim, bu iþleri en yalýn
gözetim ve yazma iþlemlerine, ve bunlara karþýlýk düþen makbuzlarýn teslimine, her þeyi, okur-yazar ve aritmetiðin dört iþlemini bilir
herhangi birinin yapabileceði bir duruma indirgemiþ bulunan kapitalizm tarafýndan son derece yalýnlaþtýrýlmýþtýr.*
Halk çoðunluðu, bu kayýt iþine, (bundan [sayfa 133] böyle görevli
durumuna dönüþmüþ olan) kapitalistlerle, kapitalist alýþkanlýklarýný
koruyacak olan aydýn baylarýn bu denetimi iþine kendisi ve her
yerde giriþeceði zaman, o zaman bu denetim gerçekten evrensel,
genel ve ulusal bir denetim olacak ve hangi biçimde olursa olsun,
hiç kimse kendini bundan kurtaramayacak, artýk yapacak hiçbir
þey kalmayacaktýr.
Toplumun tümü, çalýþma ve ücret eþitliðiyle, artýk bir tek
büro ve bir tek atelyeden baþka bir þey olmayacaktýr.
Ama, proletaryanýn kapitalistleri yenip sömürücüleri alaþaðý
ettikten sonra toplumun tümüne yayacaðý bu atelye disiplini,
bizim için asla ne ülkü ne de son erektir; bu yalnýzca, toplumu kapitalist sömürünün bayaðýlýk ve alçaklýklarýndan tamamen kurtarmak ve ileriye doðru sürekli gidiþi saðlama baðlamak için zorunlu
bir basamaktýr.
Toplumun bütün üyeleri, ya da hiç olmazsa bunlarýn büyük
bir çoðunluðu, devleti kendileri yönetmeyi öðrendiði, iþi kendi ellerine aldýðý, son derece küçük kapitalist azýnlýðý üzerinde, kapitalist
alýþkanlýklarýný korumada istekli küçük beyler ve kapitalizm tarafýndan iyiden iyiye bozulmuþ iþçiler üzerinde denetimi örgütlediði
* Devlet, baþlýca görevlerini, iþçilerin kendileri tarafýndan yapýlan böylesine bir kayýt
ve bu tür bir denetime indirgediði zaman, siyasal devlet olmaktan çýkar: kamu görevleri
siyasal niteliklerini yitirir ve basit yönetsel görevler durumuna dönüþürler. (Bakýnýz:
Yukarýda, Bölüm IV. paragraf 2, s. 85. Engelsin Anarþistler ile Polemiði)
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andan baþlayarak, genel olarak her türlü yönetim zorunluluðu ortadan kalkmaya baþlar. Demokrasi ne kadar tam ise, gereksiz duruma geleceði an da o kadar yakýndýr. Silahlý iþçiler tarafýndan kurulan
devlet ne kadar demokratik ise, ne kadar artýk gerçek anlamda
bir devlet deðil ise, tüm devlet de o kadar çabuk sönmeye baþlar.
Gerçekte, herkesin toplumsal üretimi kendisi yönetmeyi öðreneceði ve gerçekten yöneteceði [sayfa 134] zaman, herkesin kayýtkuyut iþlerine ve asalaklarýn, haramzadelerin, üçkaðýtçýlarýn ve baþka
kapitalizm gelenekleri koruyucularýnýn kayýt ve denetimine
kendileri giriþeceði zaman, tüm halk tarafýndan uygulanan bu kayýt
ve bu denetimden paçayý kurtarmak, her halde öylesine inanýlmaz
bir güçlükte ve öylesine ender bir istisna durumunda olacaktýr ki,
bu kayýt ve denetimden kurtulma çabasý her halde öyle çabuk ve
öyle sert bir ceza gerektirecektir ki, (silahlý iþçiler pratik bir yaþam
anlayýþýna sahiptirler; onlar duygusal küçük entelektüeller deðildirler
ve kendileriyle alay edilmesine asla izin vermeyeceklerdir), tüm
insan toplumunun yalýn ama özsel kurallarýna uyma zorunluluðu,
çabucak bir alýþkanlýk durumuna gelecektir.
Komünist toplumun birinci evresinden üst evresine, ve, sonuç olarak, devletin tamamen sönmesine geçiþi saðlayacak kapý,
o zaman ardýna dek açýlacaktýr. [sayfa 135]
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BÖLÜM VI

MARKSÝZMÝN OPORTÜNÝSTLER
TARAFINDAN ALÇALTILMASI

Devletin toplumsal devrim ve toplumsal devrimin de devlet
karþýsýndaki tutumu sorunu, ayrýca genel olarak devrim sorunu
gibi, II. Enternasyonalin (1889-1914) en gözde teorisyen ve yazarlarýný çok az ilgilendirdi. Ama, II. Enternasyonalin 1914te batmasýna
yolaçan oportünizmin kerteli geliþmesi içinde en belirleyici olan
þey, hatta bu sorun kendisini apaçýk bir biçimde ortaya koyduðu
zaman bile, çevresinden dolaþarak geçmeye çalýþýlmasý, ya da büsbütün bilmezlikten gelinmesiydi. Genel olarak, proleter devrimin
devlet karþýsýndaki tutumu sorununun savsaklanmasý eðiliminin,
oportünizm için elveriþli olan ve onu besleyen bu eðilimin, marksizmin çarpýtýlmasý ve bütünsel alçaltýlmasý sonucunu verdiði söylenebilir.
Bu acýklý süreci, kýsaca da olsa belirlemek için, marksizmin
en gözde teorisyenlerini, Plekhanov ve Kautskiyi ele alalým. [sayfa
136]
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1. PLEKHANOVUN ANARÞÝSTLER ÝLE POLEMÝÐÝ

Plekhanov, anarþizmin sosyalizm karþýsýndaki tutumuna,
1894te Almanca yayýnlanan özel bir broþür ayýrmýþtýr: Anarþizm ve
Sosyalizm.
Plekhanov bu konuyu, anarþizmde karþý savaþýmda en güncel, en ivedi ve siyasal bakýmdan en özsel sorunu, yani, devrimin
devlet karþýsýndaki tutumu ve genel olarak devlet sorununu tamamen atlayarak inceleme cambazlýðýný göstermiþtir! Broþürü iki
bölümdür: biri, Stirnerin, Proudhonun vb. düþünlerinin evrimi üzerine deðerli bir dokümantasyon kapsayan tarihsel-yazýnsal bir
bölüm; öteki, bir anarþisti bir hayduttan ayýrdetmenin olanaksýzlýðý
üzerine, kötünün kötüsü usyürütmelerin bulunduðu hepten hamkafa bir bölüm.
Konularýn bu baðdaþýmý, Plekhanovun Rusyanýn devrim
öncesi ve devrimci dönemi sýrasýndaki tüm etkinliðinin en eðlenceli
ve en özellik belirtici yanýdýr. Plekhanov, 1915ten 1917ye dek, iþte
böyle göründü: siyasette burjuvazinin ardýndan sürüklenen yarýdoktriner, yarý-hamkafa.
Marks ve Engelsin, anarþistlerle yaptýklarý tartýþmalarda, devrimin devlet karþýsýndaki tutumu üzerine görüþlerini, özellikle ve
büyük bir özenle belirtmeye çalýþtýklarýný gördük. Marksin Gotha
Programýnýn Eleþtirisini 1891de yayýnladýðý zaman, Engels þöyle
yazmýþtý: O anda bizler (yani Marks ve Engels) Enternasyonalin[20]
(Birinci Enternasyonal) La Haye Kongresinden ancak iki yýl sonra,
Bakunin ve anarþistlerle savaþýn göbeðinde bulunuyorduk.
Anarþistler, Paris Komününü, kendi öðretilerini doðrulayan,
söz uygun düþerse, kendilerine özgü bir þey olarak göstermeye
çalýþmýþlardýr. [sayfa 137] Ama onlar, Komünün verdigi derslerden de,
Marksin Komün üzerindeki çözümlemesinden de hiçbir þey anlamamýþlardýr. Eski devlet makinesini parçalamak gerekli midir ve
onu neyle deðiþtirmek gerekir, gibi somut siyasal sorunlar üzerinde,
anarþistler, yaklaþýk biçimde de olsa, gerçeði yansýtan hiçbir þey
söylememiþlerdir.
Ama anarþizm ve sosyalizm konusunu, devlet sorununu
tamamen atlayarak, marksizmin Komünden önce ve Komünden
sonraki tüm geliþmesini dikkate almaksýzýn incelemek, kaçýnýlmaz
bir biçimde oportünizme sapmak demektir. Çünkü oportünizm
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için özellikle gerekli olan þey, az önce belirttiðimiz iki sorunun hiç
konmamýþ olmasýdýr. Bu kadarý bile, oportünizm için bir yengidir.
2. KAUTSKYNÝN OPORTÜNÝSTLER ÝLE POLEMÝÐÝ

Kautskynin yapýtlarý, Rusçaya, baþka hiçbir dile olmadýðý
kadar çok çevrilmiþtir. Bazý Alman sosyal-demokratlarýnýn, þaka
yollu, Kautskynin Rusyada Almanyadan çok okunduðunu söylemeleri boþuna deðildir. (Ayraç içinde belirtelim ki, bu þakada, bu
þakayý yapanlarýn aklýna bile gelmeyen derin bir tarihsel gerçek
payý vardýr. Rus iþçileri, 1905te, dünyanýn en iyi sosyal-demokrat
yazýnýnýn en iyi yapýtlarýný, o zamana dek görülmemiþ miktarda
ýsmarlayýp, bu yapýtlarýn öteki ülkelerdeki çevirilerini ve asýllarýný
çok sayýda elde ederek, daha ileri bir komþu ülkenin hatýrý sayýlýr
deneyimini, söz yerindeyse, hýzlý bir tempoyla bizim proleter hareketimizin genç topraðý üzerine aktardýlar.)
Kautsky, bizde, marksizm üzerine popüler açýklamasýyla, ve
özellikle, baþta Bernstein olmak [sayfa 138] üzere, oportünistlere karþý
açtýðý tartýþma dolayýsýyla tanýnýr. Bununla birlikte, pek de iyi
bilinmeyen, ama 1914-1915 büyük bunalýmý sýrasýnda Kautskynin
o son derece utanç verici kafa karýþýklýðýna ve sosyal-þovenizmin
savunmasýna nasýl kayabildiði çözümlenmek istenirse, üzerinde
durulmasý gereken bir gerçek var. Bu gerçek, oportünizmin Fransa
(Millerand ve Jaures) ve Almanyadaki (Bernstein) en gözde temsilcilerine karþý çýkmadan önce, Kautskynin çok büyük kararsýzlýklar göstermiþ olmasýdýr. 1901-1902 arasýnda Stuttgartta çýkan ve
devrimci proleter düþünleri savunan marksist Zarya[21] gazetesi, Kautsky ile tartýþmak, ve, onun 1900 Paris Sosyalist Enternasyonal Kongresine[22] önerdiði melez, kaçamaklý ve oportünistlerle uzlaþýcý karar
tasarýsýný lastikli karar olarak adlandýrmak zorunda kalmýþtý. Karl
Kautskynin, Bernsteina karþý savaþýma giriþmeden önce daha az
olmayan duraksamalarýný gösteren mektuplarý da Almanyada
yayýnlanmýþ bulunuyor.
Çok daha önemli bir þey de þudur: þimdi, Kautskynin marksizm karþýsýndaki son ihanetinin tarihini irdelerken, onun oportünistlerle yaptýðý tartýþmada, özellikle devlet sorununda, sorunu
koyma ve inceleme biçiminde oportünizme doðru sürekli bir sapma
saptýyoruz.
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Kautskynin oportünizme karþý ilk önemli yapýtýný, Bernstein
ve Sosyal-Demokrat Program adlý kitabýný alalým. Kautsky, bu kitapta Bernsteiný inceden inceye çürütür. Ama ilginç olan þudur:
Bernstein, onu Erostrat biçimi ünlüleþtiren Sosyalizmin Öncülleri adlý kitabýnda, marksizmi blankicilik ile suçlar. (O zamandan bu yana, Rusyadaki oportünistler ve liberal burjuvalar tarafýndan, [sayfa 139] marksizmin devrimci temsilcilerine, Bolþeviklere karþý
bin kez ileri sürülen suçlamadýr bu.) Adý geçen kitabýnda, Bernstein,
Marksýn Fransada Ýç Savaþý üzerinde özellikle durur; gördüðümüz
gibi, Marksýn Komünden çýkan dersler üzerine görüþünü, Proudhonun görüþüyle boþ yere birleþtirmeye, özdeþleþtirmeye çalýþýr.
Bemsteinin özellikle dikkatini çeken þey, Komünist Manifestonun
1872 önsözünde Marksýn altýný çizmiþ olduðu sonuçtur. Marks bu
önsözde þöyle der: Ýþçi sýnýfý, devlet makinesini olduðu gibi ele
geçirmek ve onu kendi hesabýna kullanmakla yetinemez.
Bu formül, Bernsteinýn o kadar hoþuna gider ki, bunu
tamamen çarpýtýlmýþ oportünist bir anlamda yorumlayarak, kitabýnda en az üç kez yineler.
Oysa görmüþ olduðumuz gibi, Marks, iþçi sýnýfý, tüm devlet
makinesini parçalamak, yýkmak, berhava etmek (Sprengung, patlama, deyim Engelsindir) zorundadýr demek ister. Oysa, Bernsteina göre, Marks bu sözcüklerle, iþçi sýnýfýný, iktidarý ele geçiriþ
sýrasýnda, çok devrimci bir etkinliðe karþý, sözde uyarmýþ oluyordu.
Marksýn düþüncesinin bundan daha bayaðý, daha utanç verici bir çarpýtýlmasý düþünülemezdi.
Ve Kautsky, bu bernþtayncýlýký o inceden inceye çürütmesinde nasýl davranmýþtýr?
Kautsky, oportünistler tarafýndan marksizmin bu noktasýnda yolaçýlan çarpýtmayý derinliðine bir çözümlemeden kaçýnmýþtýr.
Yalnýzca, Marks a göre, iþçi sýnýfýnýn devlet makinesini olduðu gibi
ele geçirmekle yetinemeyeceðini, ama genel olarak onun üzerinde egemenlik kurabileceðini doðrulayarak, Marksýn Ýç Savaþýna
Engelsin yazdýðý önsözden yukarýda sözü geçen parçayý aktarmýþ,
ve baþka hiç [sayfa 140] bir þey söylememiþtir. Bernstein, Marksa gerçek düþüncesinin tam tersini mi maletmiþ, Marks 1852den baþlayarak proleter devrime devlet makinesini parçalamak görevini
mi vermiþ, bütün bunlar üzerine Kautsky tek söz söylemez.
Bunun sonucu, proleter devrimin görevleri sorununda mark-
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sizmi oportünizmden temelden ayýran þey, Kautsky tarafýndan elçabukluðuyla yokedilmiþ olur!
Kautsky, Bernsteina karþý þöyle yazar: Proletarya diktatorasý sorununun çözümü iþini büyük bir dinginlikle, geleceðe býrakabiliriz (Almanca baský, s. 172).
Bu, Bernsteina karþý bir polemik deðil, aslýnda ona verilmiþ
bir ödün, oportünizm karþýsýnda bir boyuneðmedir; çünkü þu anda,
oportünistler, proleter devrimin görevleriyle ilgili en önemli sorunlarýn büyük bir dinginlikle geleceðe býrakýlmasýndan baþka bir
þey istemiyorlar.
1852den 1891e dek, kýrk yýl boyunca, Marks ve Engels,
proletaryaya devlet makinesini parçalamak zorunda olduðunu öðrettiler. Ve Kautsky, 1899da oportünistlerin bu noktada marksizme
düpedüz ihanetleri karþýsýnda, bu makinenin parçalanmasý gerekli
mi, deðil mi sorununu elçabukluðuna getirip, onun yerine bu parçalama iþinin somut biçimleri sorununu koyarak, bu somut biçimleri önceden bilemeyeceðimiz yolundaki o söz götürmez (ve kýsýr)
hamkafa gerçeði arkasýna sýðýnýr!
Proletarya partisinin, iþçi sýnýfýný devrime hazýrlama görevi
karþýsýndaki tutumlarýnda, Marks ile Kautsky arasýnda derin bir uçurum vardýr.
Kautskynin bir sonraki yapýtýný, gene büyük ölçüde oportünizmin yanlýþlarýný çürütmeye ayrýlmýþ [sayfa 141] daha olgun yapýtýný
ele alalým. Bu, Toplumsal Devrim üzerindeki broþürüdür. Yazar,
bu yapýtta, konu olarak özellikle proleter devrim ve proleter rejim sorunlarýný almýþtýr. Kautsky, nice deðerli düþünler ileri sürer
bu broþürde; ama devlet sorununa gelince, iþte o konuda susar.
Broþürün her yerinde devlet iktidarýnýn fethinden sözedilir, ama
iþte o kadar; yani, devlet makinesi yýkýlmaksýzýn iktidarýn fethini
kabul ettiðine göre, yazar, oportünistlere ödün veren bir formülü
seçmiþtir. Marksýn 1872de Komünist Manifestonun programýnda
bulunup da eskimiþ olarak ilân ettiði þeyi, Kautsky, 1902de diriltir.
Broþür, toplumsal devrimin biçimleri ve silahlarýna özel
bir bölüm ayýrýr. Bu bölümde, hem siyasal yýðýn grevi, hem iç savaþ, hem de modern bir büyük devletin, bürokrasi ve ordu gibi
egemenlik aletleri incelenir; ama Komünün daha önce iþçilere
verdiði dersler üzerine tek sözcük bile söylenmez. Engelsin, devlet
konusundaki boþ inana dayalý saygýya karþý herkesten çok Al-
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man sosyalistlerini uyarmýþ olmasý, kuþkusuz bir rastlantý deðildir.
Kautsky sorunu þöyle sunar: muzaffer proletarya demokratik programýný gerçekleþtirecektir; ardýndan, bu programýn maddelerinin açýklanmasý gelir. Burjuva demokrasisi yerine proleter demokrasisinin geçmesi üzerine 1871in yeni olarak getirdiði þeye
gelince, bundan tek bir söz etmez. Kautsky, ciddi görünüþlü bayaðýlýklarýn arkasýna sýðýnýr. þöyle:
Ýktidara, güncel rejimin koþullarý içinde geçmeyeceðimiz kendiliðinden anlaþýlýr. Devrimin kendisi, bugünkü siyasal ve toplumsal yapýmýzý [sayfa 142] deðiþtirmeye
zamaný olacak, uzun soluklu, çok derin savaþýmlarý öngerektirir.
Bu elbette kendiliðinden anlaþýlýr; týpký atlarýn yulaf yemeleri ve Volganin Hazar Denizine dökülmesi gibi. Ne var ki, çok
derin bir savaþým üzerine boþ ve tumturaklý bir tümce yardýmýyla,
devrimci proletarya için canalýcý bir sorunun, yapacaðý devrimdeki
derinlikin, daha önceki, proleter-olmayan devrimlerden farklý olarak, devlet ve demokrasiye göre neye dayandýðý sorununun baþtan
savulmasý da cansýkýcý bir þeydir.
Bu sorunu baþtan savarak, Kautsky, gerçekte bu çok önemli
nokta üzerinde oportünizme bir ödün verir: ona sözde korkunç bir
savaþ açar, devrim düþününün önemini belirtir (ama devrimden
çýkan somut dersleri iþçiler arasýnda yaymaktan korktuðu zaman
bu düþün kaç para eder); ya her þeyden önce devrimci idealizm der, ya da, Ýngiliz iþçilerinin bugün artýk küçük-burjuvalardan baþka bir þey olmadýklarýný bildirir.
Kautsky, þöyle yazar:
Sosyalist toplumda çok çeþitli iþletme biçimleri birarada bulunabilirler: bürokratik(??), trade-unioncu [sendikalist -ç.] kooperatif bireysei ... örneðin, demiryollarý
gibi, bürokratik(??) bir örgütten vazgeçemeyecek iþletmeler vardýr. Burada, demokratik örgütlenme, þu görünüme bürünebilir: iþçiler, çalýþma rejimini düzenlemek ve
bürokratik aygýtýn iþleyiþini denetlemekle görevli bir tür
parlamento oluþturacak delegeleri seçebilirler. Bazý iþletmeler iþçi sendikalarýna verilebilirler; bazýlarý da kooperasyon ilkesine dayanabilirler (Cenevrede 1903te yayýnlanmýþ Rusça çeviri, s. 148 ve 115).
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Bu görüþ biçimi yanlýþtýr; Marks ve Engelsin, [sayfa 143] Komün
den çýkan derslerden esinlenerek, 1870 ve 1880 yýllarý arasýnda
yaptýklarý açýklamalara göre bir gerilemeyi gösterir.
Sözde bürokratik bir örgüt zorunluluðu bakýmýndan, demiryollarýyla genel olarak bütün büyük mekanize sanayi iþletmeleri
arasýnda, herhangi bir fabrika, herhangi bir büyük maðaza, herhangi bir büyük kapitalist tarým iþletmesi arasýnda hiçbir ayrým yoktur.
Bütün bu iþletmelerde, teknik, çok sýký bir disiplin, herkesin kendi
iþini zamanýnda yapmasýnda çok büyük bir titizlik ister; tersi durumda tüm iþletme durur, ya da makineler bozulur, ürünler ziyan
olur. Bütün bu iþletmelerde iþçiler, elbette bir tür parlamento oluþturacak olan delegeleri seçeceklerdir.
Ama burada önemli olan nokta, bu bir tür parlamentonun,
burjuva parlamenter kurumlarý anlamýnda bir parlamento olmayacaðýdýr. Burada önemli olan nokta, bu bir tür parlamentonun,
düþüncesi burjuva parlamentarizminin çerçevesini aþmayan Kautskynin düþündüðü gibi, çalýþma rejimini düzenlemek ve bürokratik aygýtýn iþleyiþini denetlemek ile yetinmeyeceðidir. Kuþku yok
ki, sosyalist toplumda, iþçi temsilcilerden kurulu bir tür parlamento, çalýþma rejimini düzenleyecek ve aygýtýn iþleyiþini denetleyecektir; ama iþte bu aygýt, bürokratik olmayacaktýr. Ýþçiler, siyasal
iktidarý ele geçirdikten sonra, eski bürokratik aygýtý parçalayacak,
temellerine dek yýkacak, onda taþ üstünde taþ býrakmayacak ve
onu iþçi ve görevlileri kapsayan yeni bir aygýtla deðiþtireceklerdir.
Bu iþçi ve görevlilerin bürokrat durumuna gelmelerini engellemek
için, Marks ve Engels tarafýndan enine boyuna incelenmiþ olan
önlemler hemen [sayfa 144] alýnacaktýr: 1) Her iþe seçimle gelme,
ama her an görevden geri alýnabilme; 2) Ýþçinin aldýðýndan yüksek
olmayan bir ücret; 3) Herkesin denetim ve gözetim iþlerini yapabilmesi, yani herkesin bir zaman için bürokrat durumuna gelmesi
ve bu yüzden kimsenin bürokrat olamamasý için gerekli önlemlerin hemen alýnmasý.
Kautsky, Marksýn þu sözlerinin anlamýný hiç düþünmemiþtir:
Komün parlamenter bir örgenlik deðil, ayný zamanda hem yürütmeci, hem yasamacý, hareketli bir gövdeydi.
Kautsky, (halk için olmayan) demokrasiyi (halka karþý olan)
bürokrasiye baðlayan burjuva parlamentarizmi ile, bürokrasiyi kökünden kazýyacak önlemleri hemen alacak, ve, bu önlemleri sonu-

108

V. Ý. Lenin
Devlet ve Devrim

na dek, bürokratizmin tamamen yýkýlmasýna ve halk için bir demokrasinin tamamen kurulmasýna dek uygulayacak olan proleter
demokratizm arasýndaki ayrýmý hiç mi hiç anlamamýþtýr.
Kautsky, burada, baþka birçoklarý gibi, devlet karþýsýnda boþ
inana dayanan bir saygýnýn, boþ inana dayanan bir bürokratizm
saygýsýnýn kanýtýný verir.
Kautskynin oportünistlere karþý son ve en yetkin yapýtýna,
Ýktidar Yolu adlý broþürüne geçelim (galiba bu broþürün Rusçasý
yayýnlanmadý, çünkü Rusyada gericiliðin en güçlü olduðu bir zamanda, 1909da çýktý). Bu broþür büyük bir ilerleme gösterir; çünkü, ne Bernsteina karþý yöneltilen 1899 broþürü gibi genel olarak
devrimci programý inceler, ne de 1902deki Toplumsal Devrim broþürü gibi gerçekleþme çaðýndan baðýmsýz olarak toplumsal devrimin görevlerini; bizi devrimler çaðýnýn baþladýðýný kabule zorlayan
somut koþullarý inceler. [sayfa 145]
Yazar, açýkça, genel olarak sýnýf çeliþkilerinin yeðinleþmesinden ve bu bakýmdan özellikle önemli bir rol oynayan emperyalizmden sözeder. Batý Avrupa için 1789dan 1871e dek uzanan devrimci
dönemden sonra, 1905 yýlý, Doðu için benzer bir dönem açar.
Dünya savaþý korkunç bir hýzla yaklaþýr. Proletarya için artýk zamansýz bir devrim sözkonusu olamaz. Devrimci döneme girmiþ bulunuyoruz...... Devrimci çað baþlýyor.
Son derece açýk sözler. Kautskynin bu broþürü, Alman sosyal-demokrasisinin emperyalist savaþtan önce olmaya söz verdiði
þey ile, savaþ patladýktan sonra (Kautsky ile birlikte) düþtüðü yer
arasýnda bir karþýlaþtýrma yapýlmasýný olanaklý duruma getirir. Kautsky, irdelenen broþürde þöyle yazýyordu: Güncel durum, bir tehlike içeriyor: bu tehlike, bizim (biz, Alman sosyal-demokratlarý),
kolaylýkla gerçekte olduðumuzdan daha ýlýmlý sanýlmamýzdýr. Ama
Alman Sosyal-Demokrat Partisinin, gerçekte, göründüðünden çok
daha ýlýmlý ve çok daha oportünist olduðu ortaya çýkmýþ bulunuyor!
Devrimler çaðýnýn baþladýðýný öylesine bir kesinlikle ilân ettikten sonra, kendisinin de söylediði gibi, özellikle siyasal devrim
sorununun çözümlenmesine ayrýlmýþ bulunan bir broþürde, Kautskynin, devlet sorununu gene büsbütün bir yana býrakmasý çok
dikkat çekicidir.
Bütün bu sorunu geçiþtirme çabalarýnýn, bütün bu susma
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ve eveleme-gevelemelerin kaçýnýlmaz sonucu, birazdan üzerinde
duracaðýmýz gibi, oportünizme tam bir katýlma olmuþtur.
Alman sosyal-demokrasisi, Kautskynin aðzýyla, sanki þöyle
haykýrýyordu: devrimci görüþlerimi koruyorum (1899); proleter toplumsal devrimin [sayfa 146] kaçýnýlmaz bir þey olduðunu kabul ediyorum (1902); yeni bir toplumsal devrimler çaðýnýn baþladýðýný kabul
ediyorum (1909). Ama, proleter devrimin devlet karþýsýndaki görevleri sorunu ortaya çýkar çýkmaz, Marksýn daha 1852de söylediði
þeye göre bir gerileme yapýyorum (1912).
Kautskynin Pannekoekle tartýþmasý sýrasýnda, sorun iþte
böyle açýkça ortaya konmuþ olur.
3. KAUTSKYNÝN PANNEKOEK ÝLE POLEMÝÐÝ

Kautskynin hasmý olan Pannekoek, saflarýnda Rosa Luxembourg, Karl Radek ve daha baþkalarýný toplayan radikal sol eðilimin temsilcilerinden biriydi. Devrimci taktik öneren radikal sollar,
Kautskynin ilkelerden yoksun merkezci bir tutum kabul ettiðini
ve marksizmle oportünizm arasýnda sallandýðýný kabul etmekte
birleþiyorlardý. Haksýz yere marksist adý verilen merkezci ya da
kautskist denilen eðilim tüm çirkin yoksulluðuyla ortaya çýkýnca,
bu deðerlendirmenin doðruluðunu savaþ tamamen tanýtladý.
Pannekoek, baþka þeyler arasýnda devlet sorununu da inceleyen Yýðýn Eylemi ve Devrim (Neue Zeit, 1912, XXX, 2) adlý yazýsýnda Kautsky nin durumunu pasif bir radikalizm olarak, hareketsiz bir bekleme teorisi olarak tanýmlýyordu. Kautsky devrim sürecini görmek istemiyor (s. 616). Pannekoek, sorunu bu biçimde koyarak, bizi ilgilendiren konuya, proleter devrimin devlet karþýsýndaki
görevleri konusuna deðiniyordu:
Proletaryanýn savaþýmý, diye yazýyordu Pannekoek,
yalnýzca burjuvaziye karþý devlet iktidarý için bir savaþým
deðildir; ayný zamanda devlet [sayfa 147] iktidarýna karþý bir
savaþýmdýr da... Proleter devrim, devlet gücünün aletlerini parçalamaya ve onlarý proletarya gücünün aletleriyle
ortadan kaldýrmaya (Auflösung, harfiyen: yoketmek, daðýtmak) dayanýr... Savaþým, ancak nihai sonuç alýndýðý
anda, ancak devlet örgütü tamamen yýkýldýðý anda biter.
Çoðunluk örgütü, egemen azýnlýk örgütünü yokederek,
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üstünlüðünü tanýtlar (s. 548).
Pannekoekün düþüncesini büründürdüðü formülde büyük
yanlýþlar var. Bununla birlikte düþün açýktýr; ve Kautskynin bu düþünü nasýl çürütmeye çalýþtýðýný görmek ilginçtir.
Kautsky, þöyle yazar:
Þimdiye dek, sosyal-demokratlarla anarþistler arasýndaki karþýtlýk, sosyal-demokratlarýn devlet iktidarýný ele
geçirmek, anarþistlerinse onu yýkmak istemelerinden ibaretti. Pannekoek ikisini birden istiyor (s. 724).
Pannekoekün açýklamasý, açýklýk ve belirginlikten yoksundur
(yazýsýnýn, üzerinde durulan konuyla ilgili olmayan baþka yanlýþlarýný
bir yana býrakýyoruz); ama Kautsky, Pannekoek tarafýndan ortaya
konmuþ bulunan ilke sorununu ele almýþ, ve bu çok önemli ilke
sorununda, oportünizmin göbeðine geçmek için, marksizm konumlarýný büsbütün býrakmýþtýr. Kautskynin sosyal-demokratlarla
anarþistler arasýnda kurduðu ayrým tamamen yanlýþtýr; marksizm
kesin olarak çarpýtýlmýþ ve alçaltýlmýþtýr.
Marksistleri anarþistlerden ayýrdeden þeyler þunlardýr:
1) Marksistler, devleti tamamen ortadan kaldýrmak istemekte
devam ederek, bunun ancak [sayfa 148] sosyalist devrimle sýnýflarýn
ortadan kalkmasýndan sonra, devletin yokolmasýna götüren sosyalizmin kuruluþu sonucu olarak, gerçekleþebilir bir þey olduðuna
inanýrlar; anarþistlerse, bunu olanaklý duruma getiren koþullarý anlamaksýzýn, devletin bugünden yarýna tamamen ortadan kalkmasýný
isterler.
2) Marksistler, proletarya için, siyasal iktidarý ele geçirdikten
sonra, eski devlet makinesini tamamen yýkmanýn ve onu silahlý iþçilerin Komün örneðine göre örgütlenmesine dayanan yeni bir devlet makinesiyle deðiþtirmenin zorunlu bir þey olduðunu söylerler;
anarþistler ise, devlet makinesinin yýkýlmasýndan yana olmakla birlikte, proletaryanýn onu ne ile deðiþtireceðini ve devrimci iktidarý
nasýl kullanacaðýný ancak çok belirsiz bir biçimde düþünürler; onlar
devlet iktidarýnýn devrimci proletarya tarafýndan kullanýlmasýný yadsýmaya dek, devrimci diktatorayý yadsýmaya dek giderler.
3) Marksistler, çaðcýl devletten yararlanarak, proletaryanýn
devrime hazýrlanmasýný isterler; anarþistler ise böyle bir davranýþa
karþýdýrlar.
Bu polemikte, Pannekoek, Kautskyye karþý marksizmi temsil
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etmiþtir; çünkü Marks, açýkça, proletaryanýn devlet iktidarýný ele
geçirmekle yetinemeyeceðini (eski devlet aygýtýnýn yalnýzca baþka
ellere geçmekle kalmamasý anlamýnda), ama bu aygýtý kýrmak,
parçalamak ve onu bir yenisiyle deðiþtirmek zorunda da olduðunu
öðretmiþtir.
Kautsky, oportünizm yararýna marksizmi býrakýr; çünkü devlet makinesinin parçalanmasýný, oportünistler için kabulü olanaksýz olan bu þeyi apaçýk bir biçimde elçabukluðuna getirir, ve böylece
oportünistlere devletin fethini basit bir çoðunluk [sayfa 149] saðlamak olarak yorumlama olanaðýný veren bir kaçamak yolu býrakýr.
Marksizmin bu çarpýtýlmasýný gözlerden saklamak için, Kautsky, iyi bir açýmlayýcý olarak davranýr: Marksýn bir alýntýsýndan
yola çýkar. Marks, 1850de devletin elleri arasýnda kararlý bir güç
toplanmasýný öneriyordu. Buna dayanarak Kautsky bayram eder:
Pannekoek merkeziyetçiliði yýkmak istemiyor muydu?
Basit bir hokkabazlýk; merkeziyetçiliðe yeð tutulan federasyon üzerindeki görüþlerinde, marksizm ile prudonculuðu özdeþleþtiren Bernstein ýn oyununu anýmsatan basit bir hokkabazlýk.
Kautskynin alýntýsý, çorbaya düþmüþ saça benzer. Merkeziyetçilik, eski devlet makinesiyle olduðu gibi, yenisiyle de olanaklýdýr. Eðer iþçiler, kendi silahlý güçlerini özgürce birleþtirirlerse, bu,
merkeziyetçilik olacaktýr; ama bu merkeziyetçilik, merkezi devlet
aygýtýnýn, sürekli ordunun, polisin, bürokrasinin tamamen yýkýlmasý üzerine dayanacaktýr. Kautsky, Marks ve Engelsin Komün
üzerine iyi bilinen düþüncelerini atlayarak, sorunla hiçbir ilgisi olmayan bir alýntýyý bulup çýkartacak kadar dürüstlüðe aykýrý bir biçimde davranýr.
Ve, þöyle yazar:
... Acaba Pannekoek memurlarýn kamu görevlerini
mi ortadan kaldýrmak istiyordu? Ama devlet yönetimi
þöyle dursun, biz ne parti ne de sendikalar örgütünde
memurlardan vazgeçebiliriz. Programýmýz, devlet memurlarýnýn kaldýrýlmasýný deðil, halk tarafýndan seçilmelerini
ister... Þimdi bizde sözkonusu olan þey geleceðin devletindeki yönetim aygýtýnýn hangi biçime bürüneceðini
bilmek deðil, bizim siyasal savaþýmýmýzýn devlet iktidarýný,
[sayfa 150] biz bu iktidarý ele geçirmeden önce, yýkýp yýkmayacaðýný (auflösung, harfiyen: yokedecek, daðýtacak) bil-
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mektir [biz bu iktidarý ele geçirmeden öncenin altý Kautsky tarafýndan çizilmiþtir]. Memurlarýyla birlikte ortadan
kaldýrýlabilecek bakanlýk hangisidir? (Kautsky, eðitim,
adalet, maliye, savunma bakanlýklarýný sayar.) Hayýr,
güncel bakanlýklarýn içinde, hükümete karþý olan siyasal
savaþýmýmýz tarafýndan ortadan kaldýrýlacak tek bakanlýk
yoktur... Yanlýþ anlamalardan kaçýnmak için, yineliyorum:
sözkonusu olan, muzaffer sosyal-demokrasinin gelecekteki devlete hangi biçimi vereceðini bilmek sözkonusu
olan, bizim muhalefetimizin devleti nasýl dönüþtüreceðini
bilmektir (s. 725).
Ýþte bu gerçek bir hokkabazlýktýr. Pannekoek, belgin devrim
sorununu koyuyordu. Yazýsýnýn baþlýðý ve aktarýlan parçalar bunu
açýkça gösterir. Kautsky, muhalefet sorununa sýçrayarak, devrimci
bakýþ açýsýný yerine, oportünist bakýþ açýsýný koymaktan baþka bir
þey yapmaz. Usyürütmesi þöyle özetlenebilir: þimdi, muhalefet; iktidarýn elde edilmesinden sonra, bir çare düþünülecek. Devrim
yokoluyor! Oportünistlerin istediði þeyin ta kendisidir bu.
Sözkonusu olan þey, ne muhalefet, ne de genel olarak siyasal savaþýmdýr; sözkonusu olan þey, düpedüz devrimdir. Devrim
de þuna dayanýr: Proletarya, yönetim aygýtýný ve tüm devlet aygýtýný yýkar ve onun yerine silahlý iþçiler tarafýndan oluþturulan bir yenisini koyar. Kautsky, bakanlýklar için boþ inana dayalý bir saygý
gösteriyor; ama iþçi ve asker temsilcilerinin egemen ve son derece
güçlü Sovyetleri yanýnda ve bu Sovyetlere baðlý [sayfa 151] uzmanlardan
kurulu komisyonlar, neden bu bakanlýklar yerine geçmesinler?
Önemli olan, bakanlýklarýn kalýp kalmayacaðýný, ya da bunlarýn uzman komisyonlarý, ya da baþka örgütlerle deðiþtirilip deðiþtirilmeyeceðini bilmek deðildir; bunun hiçbir önemi yoktur.
Önemli olan, (binlerce baðla burjuvaziye baðlý ve tamamen görenek ve tutuculuk etkisinde bulunan) eski devlet makinesinin korunup korunmayacaðý, ya da yýkýlýp bir yenisiyle deðiþtirilip
deðiþtirilmeyeceðidir. Devrim, yeni sýnýfýn eski devlet makinesi yardýmýyla buyurup yönetmesine deðil, ama eski devlet makinesini
parçaladýktan sonra, yeni bir makine yardýmýyla buyurup yönetmesine yolaçmalýdýr: Kautskynin elçabukluðuna getirdiði, ya da
hiç anlamadýðý þey, iþte marksizmin bu temel düþünüdür.
Memurlara iliþkin sorusu açýkça gösterir ki, Kautsky ne Ko-
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münden çýkan dersleri anlamýþtýr ne de Marksýn öðretisini. ... Biz
ne parti, ne de sendikalar örgütünde memurlardan vazgeçebiliriz...
Biz, kapitalist rejimde, burjuvazinin egemenliði altýnda, memurlardan vazgeçemeyiz. Proletarya, kapitalizm tarafýndan ezilmiþ,
çalýþan yýðýnlar köleleþtirilmiþtir. Kapitalist rejimde demokrasi,
yýðýnlarýn ücretli köleliði, yoksulluk ve sefaletinin yarattýðý bu çevre
içinde daralmýþ, sýkýþmýþ, budanmýþ ve sakatlanmýþtýr. Ýþte bu nedenle, ama yalnýzca bu nedenle, bizim siyasal ve sendikal örgütlerimizdeki memurlar kapitalist çevre tarafýndan bozulmuþlardýr (ya
da daha doðrusu bozulmaya eðilimlidirler) ve bürokratlar durumuna, yani ayrýcalýklý, yýðýnlardan kopmuþ ve onlar üzerinde yer
alan kimseler durumuna dönüþme eðilimini gösterirler. [sayfa 152]
Bürokratizmin özü, iþte buradadýr. Kapitalistler mülksüzleþtirilmedikçe, burjuvazi alaþaðý edilmedikçe, proletarya memurlarýnýn bile belirli ölçüde bürokratlaþmalarý kaçýnýlmaz bir þeydir.
Kautsky, kýsacasý, þöyle der: mademki, seçilmiþ kamu görevlileri olacak, öyleyse sosyalist rejimde de memurlar ve bir bürokrasi olacaktýr! Ýþte yanlýþ olan da budur. Marks, Komün örneðiyle
göstermiþtir ki, kamu görevlileri, sosyalist rejimde, seçimle iþ baþýna
gelmeleri bir yana, ayrýca her an görevden geri alýnabildikleri, ayrýca maaþlarý ortalama bir iþçi ücreti düzeyine indirildiði, ve üstelik,
parlamenter kuruluþlar yerine hareketli, ayný zamanda hem yürütmeci hem de yasamacý topluluklar geçtiði ölçüde, bürokrat
olmaktan, memur olmaktan çýkarlar.
Gerçekte, Kautskynin Pannekoeke karþý tüm kanýtlamasý,
hele özellikle, parti örgütlerinde olsun, sendikal örgütlerde olsun,
memurlardan vazgeçemeyeceðimiz yolundaki o hayranlýk verici
kanýtý, onun, Bernsteinýn genel olarak marksizme karþý eski
kanýtlarýný benimsediðini gösterir. Bernstein, Sosyalizmin Öncülleri adlý döneklik kitabýnda, ilkel demokrasi düþününe karþý, doktriner demokratizm dediði: emredici vekâlete, ücretsiz memuriyete, iktidarsýz merkezi temsile vb. karþý, savaþa giriþir. Bu ilkel
demokrasinin baþarýsýzlýðýný tanýtlamak için, Bernstein, Ýngiliz tradeunionlarýnýn, karý-koca Webbler tarafýndan yorumlanan deneyinden
yardým umar. Sözümona tam bir özgürlük içinde (Almanca baský,
s. 137) evrimlenmiþ bulunan trade-unionlar, geliþmelerinin yetmiþ
yýlý içinde, ilkel demokrasinin etkisizliðine inanmýþlarmýþ da onun
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yerine bürokratizme baðlý bildiðimiz [sayfa 153] parlamentarizmi geçirmiþlermiþ.
Gerçekte, trade-unionlar, tam bir özgürlük içinde deðil,
ama, egemen kötülüðe, zora, yalana, yoksullarýn yüksek yönetimden elenmesine ödünler verilmesinden, kuþkusuz kaçýnýlamayacak olan tam bir kapitalist kölelik içinde geliþmiþlerdir. Sosyalist
rejimde, ilkel demokrasinin birçok yönleri zorunlu olarak yeniden canlanacaktýr; çünkü, uygar toplumlarýn tarihinde ilk kez olarak, halk yýðýný, yalnýzca oylama ve seçimlere deðil, günlük yönetime
de özerkli bir katýlma düzeyine yükselecektir. Sosyalist rejimde
herkes sýrayla yönetecek, ve kimsenin yönetmemesine çabucak
alýþacaktýr.
Dahice çözümleme ve eleþtiri zekâsý ile, Marks, Komünün
pratik önlemlerinde, oportünistlerin alçaklýklarý ve burjuvaziyle kesin olarak bozuþmayý reddetmeleri yüzünden, o kadar korktuklarý
ve kabul etmek istemedikleri; anarþistlerinse, ya aþýrý ivecenlikleri,
ya da büyük toplumsal dönüþümlerin içlerinde oluþtuklarý koþullarý
genel olarak anlayamayýþlarý yüzünden görmek istemedikleri bu
dönüm noktasýný görmüþtür. Hamkafalýk iliklerine iþlemiþ ve, aslýnda devrime ve onun yaratýcý gücüne inanmak þöyle dursun,
devrimden ödü patlayan (bizim Menþevikler ile Devrimci-Sosyalistlerin de ödlerinin patladýðý gibi) oportünist: Eski devlet makinesini
yýkmayý düþünmemeli bile; bakanlardan ve memurlardan nasýl
vazgeçebiliriz? diye usyürütür.
Anarþist ise: Yalnýzca eski devlet makinesini yýkmayý düþünmek gerekir; daha önceki proleter devrimlerden çýkan somut dersleri derinleþtirmek ve yýkýlan þeyin yerine neyin ve nasýl konacaðýný
çözümlemek yararsýzdýr diye usyürütür (anarþistlerin [sayfa 154] en
iyisi elbette, yoksa Kropotkin ve hempalarýný izleyerek, burjuvazinin
ardýndan sürükleneni deðil); bu nedenle, anarþist, somut, gözüpek,
sert, ama ayný zamanda yýðýn hareketinin pratik koþullarýný da hesaba katan devrimci bir etkinliðe deðil, umutsuzluk taktiðine varýr.
Marks, bu iki yanýlgýdan da kaçýnmayý bir yandan, eski
devlet makinesinin bütünsel yýkýlmasýnda en büyük gözüpekliði
göstermeyi, öte yandan sorunu somut bir biçimde koymayý öðretir: Komün, daha büyük bir demokrasi saðlamaya ve bürokratizmin kökünü kazýmaya yönelen þu þu önlemleri alarak, birkaç haftada, yeni, proleter, þu ve þu biçimde davranan bir devlet makinesi
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kurmaya baþlayabilmiþtir. Öyleyse, Komüncülerden devrimci gözüpekliði öðrenelim, onlarýn pratik önlemlerinde, pratik bakýmdan
ivedi ve hemen gerçekleþtirilmesi olanaklý bir önlemler taslaðý
görmeye çalýþalým; bürokratizmi büsbütün yýkmaya, ancak böyle,
bu yolu izleyerek ulaþabiliriz.
Sosyalizm, iþgününü kýsaltarak, yýðýnlarý yeni bir yaþama yükselterek, halkýn büyük bölümünü, istisnasýz herkese kamu görevleri yapmasýný saðlayan koþullara kavuþturacaktýr bürokratizmin
bu yýkýlmasý olanaðýný güvence altýna alan þey, iþte budur. Ve genel olarak, her türlü devletin büsbütün sönmesine yolaçacak olan
þey de, iþte budur.
... Yýðýn grevinin rolü, diye sürdürür Kautsky, hiçbir
zaman devlet iktidarýný yýkmak deðil, ama yalnýzca hükümeti belli bir sorun üzerinde ödünlere hazýrlamak, ya
da proletaryaya düþman bir hükümet yerine, proletaryanýn gereksinimlerini karþýlamaya çalýþan (entgegenkommende) bir hükümet geçirmek olabilir... Ama bu (yani
proletaryanýn [sayfa 155] kendine düþman hükümet üzerindeki zaferi), hiçbir zaman ve hiçbir durumda, devlet iktidarýnýn yýkýlmasýna götüremez; bundan, devlet iktidarý
içinde güçler dengesinin belli bir yer deðiþtirmesinden
(Verschiebung) baþka bir sonuç çýkamaz... Öyleyse, bizim
siyasal savaþýmýmýzýn ereði, gene geçmiþte olduðu gibi,
parlamentoda çoðunluðun kazanýlmasý ile devlet iktidarýnýn ele geçirilmesi ve parlamentonun hükümetin efendisi durumuna dönüþtürülmesi olarak kalýr. (s. 726, 727,
732).
Ýþte, en arý ve en yavan oportünizm; sözde devrimci kalarak,
gerçekte devrimden vazgeçmenin ta kendisi. Kautskynin düþüncesi, proletaryanýn gereksinimlerini karþýlamaya çalýþan bir hükümetten öteye gitmez, Komünist Manifestonun proletaryanýn
egemen sýnýf olarak örgütlenmesini ilân ettiði 1847ye göre, hamkafalýða doðru atýlmýþ bir geri adýmdýr bu.
Böylece Kautsky, hepsi de proletaryanýn gereksinimlerini
karþýlamaya çalýþan bir hükümet için savaþýmda oybirlikli olan
Scheidemann lar, Plekhanovlar, Vanderveldeler ile çok sevdiði
birliki gerçekleþtirme düzeyine düþecektir.
Bize gelince, biz bu sosyalizm dönekleriyle selamý-sabahý
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kesecek ve, silahlý proletaryanýn kendisinin hükümet durumuna
gelmesi ereðiyle, tüm eski devlet makinesinin yýkýlmasý için savaþacaðýz. Ýki büyük ayrým dýr bu.
Kautsky, hepsi de oportünistler tarafýndan kabul edilebilecek, hiçbiri parlamenter burjuva cumhuriyet çerçevesi dýþýna çýkmayan çok soylu erekler olan, devlet iktidarý içinde güçler dengesinin bir yer deðiþtirmesi için, parlamentoda çoðunluðun kazanýlmasý ve parlamentonun hükümetin [sayfa 156] dediði dedik efendisi
durumuna dönüþtürülmesi için savaþmaktan daha iyi bir þey istemeyen Legien ve Davidlerin, Plekhanov, Potresov, Çereteli ve
Çernovlarýn o hoþ arkadaþ topluluðu içinde kalacaktýr.
Bize gelince, biz oportünistlerle selamý-sabahý keseceðiz; ve
bilinçli proletarya, güçler dengesinde bir yer deðiþtirmek için deðil,
ama burjuvazinin alaþaðý edilmesi için, burjuva parlamentarizminin yýkýlmasý için, Komün tipi bir demokratik cumhuriyet ya da bir
Ýþçi ve Asker Temsilcileri Sovyetleri Cumhuriyeti için, proletaryanýn
devrimci diktatorasý için, savaþýmda tümüyle bizimle birlikte olacaktýr.
***
Uluslararasý sosyalizm, Kautsky akýmýndan daha saðda yer
alan akýmlarý da kapsar: Almanyada Aylýk Sosyalist Defterler[23]
(Legien, David, Kolbe ve Ýskandinavyalý Staunning ve Branting dahil, daha birçoklarý); Fransa ve Belçikada Jaures yandaþlarý ve
Vandervelde; [Ýtalyada -ç.] Turati, Trèves, ve Ýtalyan partisi sað kanadýnýn öteki temsilcileri; Ýngilterede Fabianlar ve baðýmsýzlar
(gerçekte her zaman liberallerin egemenliði altýnda bulunan Independent Labour Party)[24] vb.. Parlamenter etkinlik içinde ve parti
yayýnlarýnda önemli ve çoðunlukla egemen bir rol oynayan bütün
bu baylar, proletarya diktatorasýný açýkça yadsýrlar ve kýlýk deðiþtirmemiþ bir oportünizm uygularlar. Bu baylara göre, proletarya
diktatora sý, demokrasiyle çeliþir! Gerçekte, bu efendileri küçükburjuva demokratlardan ayýrdeden ciddi hiçbir þey yoktur. [sayfa 157]
Bundan dolayý, II. Enternasyonalin, resmi temsilcilerinin büyük çoðunluðu bakýmýndan, boydanboya oportünizme battýðý sonucunu çýkartmakta haklýyýz. Komün deneyi yalnýzca unutulmakla
kalmamýþ, ayrýca bozulmuþtur da. Ýþçi yýðýnlarýna, harekete geçmek,

V. Ý. Lenin
Devlet ve Devrim

117

eski devlet makinesini parçalayýp onun yerine bir yenisini koymak,
ve böylece, kendi siyasal egemenliklerini toplumun sosyalist dönüþümünün temeli yapmak gerekeceði anýn yaklaþtýðý inancýný aþýlamak yerine, bunun tam tersi telkin ediliyor, ve iktidarýn fethi
oportünizme binlerce gedik açýk kalacak biçimde sunulmuþ bulunuyordu.
Proleter devrimin devlet karþýsýndaki tutumu sorununun çarpýtýlmasý ve bu sorun yöresindeki susku komplosu, emperyalist yarýþma sonucu güçlendirilmiþ bir askeri aygýtla donatýlmýþ bulunan
devletlerin, Ýngiltere ya da Almanyadan, Ýngiliz mali sermayesi ya
da Alman mali sermayesinden hangisinin dünya üzerinde egemen
olacaðýný kararlaþtýrmak için, milyonlarca insaný yokeden savaþçý
canavarlar durumuna gelmiþ bulunduklarý bir sýrada, büyük bir rol
oynamaktan geri kalamazdý.* [sayfa 158]

* Elyazmasýnda daha sonra þunlar yazýlýdýr:
BÖLÜM VII
1905 ve 1917 RUS DEVRÝMLERÝ DENEYÝMÝ
Bu bölümün baþlýðýnda belirtilen konu o kadar geniþtir ki, bu konuda ciltlerce kitap
yazýlabilir, yazýlmaktadýr da. Bu broþürde, elbette ki, kazanýlan deneyimin, devrim sýrasýnda
proletaryanýn devlet iktidan karþýsýndaki görevleriyle doðrudan ilgili en önemli dersleriyle
yetinmemiz gerekecektir. (Elyazmasý burada biter.)
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Bu broþür 1917 Aðustos ve Eylülünde yazýlmýþtýr. Son bölümün, 1905 ve 1917 Rus Devrimleri Deneyimi baþlýðýný taþýyan VII.
bölümün planýný daha önce kararlaþtýrmýþtým. Ama, baþlýk dýþýnda,
1917 Ekim Devriminin öngününü belirleyen siyasal devrim tarafýndan engellenmiþ olarak, bu bölümün bir tek satýrýný bile yazacak
vaktim olmadý. Böylesine bir engelden yalnýzca kývanç duyulabilir. Ama bu broþürün (1905 ve 1917 Rus Devrimleri Deneyimine
ayrýlmýþ) ikinci fasikülü, kuþkusuz çok daha sonraya býrakýlacak;
bir devrim deneyi yapmak, o konuda yazmaktan daha güzel ve
daha yararlýdýr.
Yazar
Petrograd

V. Ý. Lenin
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AÇIKLAYICI NOTLAR

Devlet ve Devrim, Lenin tarafýndan, 1917 Aðustos-Eylül aylarý içinde
yazýlmýþtýr. Lenin, 1916nýn ikinci yarýsýndan itibaren, devlet sorunun teorik bir
irdeleme zorunluluðunu belirtiyordu. Gene bu dönemde, Gençlik Enternasyonali baþlýklý bir yazý yazdý (bk: Eserler, c. 23, s. 179-183). Bu yazýda, Bukharinin
devlet sorunu üzerindeki anti-marksist tutumunu eleþtiriyor ve marksizmin devlet karþýsýndaki tutumu üzerine ayrýntýlý bir yazý yazmayý vaadediyordu.
Kollontaya yazdýðý 17 Þubat 1917 tarihli bir mektupta, Lenin, bu sorun üzerine
gerekli dokümantasyon toplama iþini hemen hemen tamamladýðýný bildirir. Bu
mektupta sözkonusu edilen þey, Marksizm ve Devlet baþlýðýný taþýyan mavi
kaplý bir defter içine ince ve sýk bir yazýyla kopya edilmiþ gereçtir. Karl Marks
ve Friedrich Engelsin yapýtlarýndan alýnmýþ alýntýlar, Kautsky, Pannekoek ve
Bernsteinýn kitaplarýndan alýnmýþ parçalar, Leninin eleþtirici düþünceleri, çýkardýðý sonuç ve genellemelerle birlikte, bu defterde biraraya getirilmiþtir.
Devlet ve Devrim yedi bölümden meydana gelecekti; ama VII. bölüm,
1905 ve 1917 Rus Devrimleri Deneyimi hiç yazýlmadý; bu bölümden, yalnýzca
inceden inceye hazýrlanmýþ bir plan kaldý (bk: Lenin toplu yapýtlarý, XXI, 1933,
s. 25-26). Yapýtýnýn yayýnlanmasýyla ilgili olarak yayýncýya gönderdiði bir mektupta, Lenin ... eðer yedinci bölüm için fazla gecikmiþse, ya da bu bölüm
kitabý fazla kalýnlaþtýracaksa, ilk altý bölümün ayrý olarak, birinci fasikül olarak
yayýnlanmasý gerekeceðini yazmýþtý.
Elyazmasýnýn ilk sayfasýnda F.F. Ývanovski takma adý bulunur. Lenin,
kitabýný bu takma ad altýnda yayýnlamayý düþünüyordu: yoksa Geçici Hükümet
[1]
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kitabý toplatabilirdi. Yapýt ancak 1918de yayýnlanabildi için takma ada gerek
kalmadý. Kitabýn, ikinci bölüme Lenin tarafýndan eklenmiþ yeni bir parçayý,
Marks Sorunu 1852de Nasýl Koyuyordu? adlý parçayý da içeren bir ikinci
baskýsý, 1919da yayýnlanmýþtýr.
[2]
Fabianlar, Ýngilterede bir entelektüel burjuvalar grubu tarafýndan
kurulmuþ (1884), aþýrý derecede reformist ve oportünist Fabian Derneði üyeleri. Derneðe, kesin çarpýþmalardan kaçýnmaya dayanan sakýntýlý taktiði nedeniyle, kendisine Cunctator (uygun zaman bekleyerek oyalayan) lâkabý takýlan
Romain Fabiusun adý verilmiþti. Lenin, Fabian Derneði için, bu dernek oportünizmin ve liberal iþçi politikasýnýn en yetkin dýþavurumuydu der. Fabianlar,
proletaryayý sýnýf savaþýmýndan saptýrýyor, kapitalizmden sosyalizme reformlar
yardýmýyla, barýþçý, kerteli bir geçiþi salýk veriyorlardý. Emperyalist dünya savaþý
sýrasýnda (1914-1918), Fabianlar sosyal-þovenizm tutumunu benimsediler.
Fabianlarýn içyüzünü anlamak için, Leninin yapýtlarýnda özellikle þu yazýlara
bakmak gerekir: J. Becker, J. Dietzgen, F. Engels, K. Marks, vb. den, F. A.
Sorge ve baþka kimselere Mektuplar adlý kitabýn Rusça çevirisine Önsöz;
Rus Devriminde Sosyal-Demokrasinin Tarýmsal Programý; Ýngiliz Barýþçýlýðý ve
Ýngilizlerin Teori Hoþlanmazlýðý.
[3]
Bakýnýz: F. Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Sol
Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 217.
[4]
Bakýnýz: F. Engels, Anti-Dühring, Sol Yayýnlarý, Ankara 1977 s. 443444.
[5]
Gotha Programý, 1875 Gotha Kongresinde, o zamana kadar ayrý kalmýþ
Eisenachçýlarla Lassallecýlarýn birleþmesi sýrasýnda kabul edilen Alman Sosyalist Ýþçi Partisi programý. Bu program iyiden iyiye oportünist bir nitelik taþýyordu;
çünkü bütün önemli sorunlar üzerinde Eisenachçýlar Lassallecýlara ödün vermiþ
ve Lassalleýn formüllerini kabul etmiþlerdi. Marks ve Engels, Gotha Programýný
sýký bir eleþtiriden geçirdiler.
[6]
Bakýnýz: K. Marks, Felsefenin Sefaleti, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975, s.
182-183.
[7]
Bakýnýz: K. Marks - F. Engels, Komünist Manifesto, Bilim ve Sosyalizm Yayýnlarý, Ankara, 1976, s. 8.
[8]
Bakýnýz: K. Marks, Louis Bonapartýn 18 Brumairei. Sol Yayýnlarý,
Ankara 1976, s. 129-130.
[9]
Die Neue Zeit [Yeni Zamanlar], Alman Sosyal-Demokrasisinin organý; Stuttgartta 1883-1923 arasýnda yayýnlanmýþ bulunan dergi. Neue Zeit, 18851895 arasýnda, Engelsin yazýlarýný yayýnlamýþtýr. Bu yazýlar, dergi yazarlarýna
çoðunlukla yol gösteriyor, ve Marksizmden saptýklarý zaman, onlarý acýmasýzca
eleþtiriyordu. Engelsin ölümünden sonra, 90 yýllarýnýn ikinci yarýsýndan itibaren, dergi sistemli olarak revizyonist yazýlar yayýnladý. Emperyalist dünya savaþý
(1914-1918) sýrasýnda, merkezci, Kautskist bir tutumu benimsedi ve sosyalþovenleri destekledi.
[10]
Bakýnýz: K. Marks - F. Engels, Komünist Manifesto, Bilim ve Sosyalizm Yayýnlarý, Ankara, 1976, s. 51.
[11]
Bakýnýz: K. Marks, Fransada Ýç Savaþ. 1871, Marks, Engels, Lenin:
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Paris Komünü Üzerine içinde, Sol Yayýnlarý, 1977 Ankara, s. 99-100
[12]
Dielo Naroda [Halkýn Davasý], Devrimci-Sosyalist Partinin günlük
gazetesi. Birkaç kez ad deðiþtirerek. Mart 1917den Haziran l918e kadar
Petrogradda yayýnlandý. Ekim 1918de Samarada (üç sayý) ve Mart 1919da
Moskovada (on sayý) yeniden yayýnlandý. Sonra karþý-devrimci faaliyeti yüzünden yasaklandý.
[13]
Bakýnýz: F. Engels, Konut Sorunu, Odak Yayýnlarý, Ankara, 1974. s.
41.
[14]
Burada þu makaleler söz konusudur: K. Marks: Politik Aldýrmazlýk;
F. Engels: Otorite Üzerine.
[15]
Erfurt Programý. Alman sosyal-demokrasisinin, 1875 Gotha Programýnýn yerine geçmek üzere, 1891 Ekiminde Erfurt Kongresinde kabul edilen
programý. Erfurt programýnýn yanlýþlýklarý Engels tarafýndan, 1891 Sosyal-Demokrat Program Taslaðý Eleþtirisine Katkýda eleþtirilmiþtir. (Bakýnýz: Marks-Engels,
Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirileri. Sol Yayýnlan, Ankara.)
[16]
Pravda [Gerçek]. Petersburgda yayýnlanan ve Petersburg iþçilerinin
giriþimiyle Nisan 1912de kurulan yasal günlük Bolþevik gazete.
Pravda, iþçiler tarafýndan, toplanan parayla çýkan bir iþçi yýðýn gazetesiydi. Gazete yöresinde, geniþ bir iþçi muhabir ve yazarlar çevresi oluþtu. Bir
yýlda, gazete 11.000 iþçi mektubu yayýnlandý. Pravda ortalama olarak günde
40.000 basýyordu ve günlük tirajýnýn 60.000e yükseldiði aylar da olmuþtur.
Yurt dýþýnda bulunan Lenin, Pravdayý yönetiyor, yazý kuruluna hemen
her gün yazýyor, ona direktifler veriyor, Partinin en güçlü yazarlarýný gazete
yöresinde topluyordu. Pravda, sürekli olarak polis kovuþturmasýna uðruyordu.
Çýktýðý ilk yýl içinde, 46 kez toplandý ve yazarlarýna karþý 36 dava açýldý; yazarlar,
toplam olarak, 47,5 ay hapiste kaldý. Ýki yýl üç ay içinde Pravda, Çar hükümeti
tarafýndan sekiz kez yasaklandý, ama her seferinde yeni bir ad altýnda, yeniden
yayýnlandý: Raboçaya Pravda [Ýþçi Gerçeði], Sovernaya Pravda [Kuzey Gerçeði], Pravda Truda [Ýþ Gençeði], Za Pravda [Gerçek Ýçin], Proletarskaya Pravda
[Proleter Gerçeði], Put Pravdi [Gerçek Yolu], Raboçi [Ýþçi], Trudovaya Pravda
[Çalýþma Gerçeði]. 8 (21) Temmuz 1914te, Birinci Dünya Savaþý öngününde
gazete yasaklandý. Pravdanýn yeniden yayýnlanmasý, ancak Þubat Devriminden sonra mümkün oldu. 5 (18) Mart 1917den itibaren R.S.D.Ý.P. [Rusya Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin organý olarak çýkmaya baþladý. Lenin 5 (18)
Nisanda, yurt dýþýndan dönüþte, yazý kuruluna girdi ve gazetenin yönetimini
eline aldý. 5 (18) Temmuz 1917de Pravda idarehanesi, harpokulu öðrencileri
ve Kazaklar tarafýndan yýkýldý. 1917 Temmuz-Ekim dönemi içinde, geçici hükümetin kovuþturmasýna hedef olan Pravda birkaç kez adýný deðiþtirdi ve Listok
Pravdi [Gerçek Yapraðý], Proletari [Proleter], Raboçi [Ýþçi], Raboçi Put [Ýþçi
Yolu] adlarý altýnda yayýnlandý. 27 Ekimden (9 Kasýmdan) itibaren, gazete eski
adýný aldý.
[17]
Burada sözkonusu olan Marksýn Fransada Ýç Savaþýna Engels tarafýndan yazýlan önsözdür. Bakýnýz: Paris Komünü Üzerine, Ayný yapýt.
[18]
Bakýnýz: K. Marks ve F. Engels, Gotha ve Erfurt Programlarýnýn
Eleþtirisi, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 40-41.
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[19]
Seminaristler, Rus yazarý N. Pomialovski ayný adý taþýyan romanýnda, Seminaristleri anlatýr.
[20]
1. Enternasyonalin La Haye Kongresi, 2-7 Eylül 1872de toplandý.
Marks ve Engels bu kongrede hazýr bulundular. 65 delege katýldý. Gündemde
baþlýca þu konular yer alýyordu: genel kurulun haklarý; proletaryanýn siyasal
eylemi. Çalýþmalar, Bakunincilere karþý sert bir savaþým havasý içinde geçti.
Kongre, Genel Kurulun haklarýný geniþletmeyi kararlaþtýrdý. Proletaryanýn siyasal eylemi ile ilgili olarak, kararýnda, proletaryanýn toplumsal devriminin yengisini saðlamak için kendi öz partisini kurmak zorunda olduðu ve büyük
görevinin siyasal iktidarýn fethi olduðunu ilân etti. Bu kongrede, Bakunin ve
Guillaume, bozguncu ve proletarya düþmaný yeni bir partinin kurucularý olarak, Enternasyonelden çýkarýlmýþlardýr.
[21]
Zarya [Þafak], Ýskra [Kývýlcým] gazetesi yazý kurulu tarafýndan
Stuttgartta 1901-1902 arasýnda yayýnlanan siyasal ve bilimsel marksist dergi.
Üç fasikül halinde 4 sayý çýktý. Zarya, Leninin þu yazýlarýný yayýnladý: Rastgele
Notlar, Zemstvo palavracýlarý ve liberalizm Anniballeri, Tarýmsal sorun ve
Marksýn eleþtiricilerinin ilk dört bölümü (Tarýmsal sorunda eleþtirici baylar
baþlýðýyla), Rus Sosyal-Demokrasisinin tarýmsal programý.
[22]
Burada, 23-27 Eylül 1900de Pariste toplanan II. Enternasyonalin
beþinci dünya sosyalist kongresi sözkonusudur. Bu kongrede 791 delege hazýr
bulunuyordu. Rus delegasyonu 23 üyeden kuruluydu. Kongre, temel sorun 
siyasal iktidarýn proletarya tarafýndan fethi üzerine, çoðunlukla, Leninin sözünü ettiði kararý, yani Kautsky tarafýndan önerilen oportünistlere karþý uzlaþýcý
kararý kabul etti. Kongre ayrýca, bütün ülkelerin sosyalist partilerinin katýlacaðý
ve sekretaryasýnýn Bruxellesde bulunacaðý bir enternasyonal sosyalist Büronun
kurulmasýný da kararlaþtýrdý.
[23]
Sozialistische Monatshefle [Aylýk sosyalist defterler]. Alman sosyaldemokrasisi oportünistlerinin baþlýca organý ve enternasyonal oportünizmin
organlarýndan biri olan dergi, emperyalist dünya savaþý sýrasýnda (1914 -1918),
bu dergi sosyal-þoven bir tutumu benimsedi: 1897-1933 arasýnda Berlinde yayýnlandý.
[24]
Independent Labour Party [Baðýmsýz Ýþçi Partisi] 1893te kuruldu.
Baþýnda James Keir Hardie ve Ramsay Macdonald gibi kimseler bulunuyordu.
Burjuva partilere karþý siyasal baðýmsýzlýktan dem vuran I.L.P., gerçekte sosyalizmden baðýmsýz, ama liberalizme baðýmlýydý (Lenin). Emperyalist dünya savaþý
sýrasýnda (1914 -1918), I.L.P. önce savaþa karþý bir bildiri yayýnladý (13 Aðustos
1914). Sonra, 1915 Þubatýnda, Londrada toplanan Antant ülkeleri sosyalistleri
konferansýnda, baðýmsýzlar bu konferansta kabul edilen sosyal-þoven karara
katýldýlar. O zamandan beri, baðýmsýzlarýn þefleri, barýþçý sözleri büyük bir çalýmla sýralamayý sürdürerek, sosyal-þoven bir tutumu benimsediler. 1919da
Komünist Enternasyonalin kurulmasýndan sonra, I.L.P. yöneticileri, sola kayan
partili yýðýnlarýn baskýsýyla II. Enternasyonalden çekilme kararý aldýlar. Baðýmsýzlar, 1921de, 2,5uncu denilen Enternasyonale katýldýlar; sonra bu enternasyonalin daðýlmasý üzerine, yeniden II. Enternasyonale girdiler.
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