Lenin derin bir sezgi ile
Rusya'da
köylülükle ittifakı sağlayacak, gelen
devrimin
önderi
olarak,
Rusya
proletaryasının tarihi görevine işaret
etti. Bu, proletarya ve köylülüğün
ittifakının büyük Leninist düşüncesiydi.
Halkın Dostları Kimlerdir ve SosyalDemokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar? adlı
eseri, 1917 Büyük Ekim Devrimi ile
gerçekleşen şu sözlerle
bitiyordu:
"Rusya
işçisi,
bütün
demokratik
unsurların
başında
yükselecek
ve
mutlakiyeti
yıkarak
Rusya
proletaryasına
(bütün
ülkelerin
proletaryası ile yan yana) başarılı
Komünist Devrime doğru açık siyasal
mücadelenin doğru yolunda önderlik
edecektir."
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KISIM II
Bölüm XI
‘ALTMIŞLARDA VE ‘YETMİŞLERDE
KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ
51. ‘YETMİŞLERİN DEVRİMCİ
HAREKETİ
Yetmişlerin Narodnik (Popülist) Hareketi
1860’larda ve 1870’lerde köylülük 1861 reformu ile
oldukça hoşnutsuz, toprak için mücadeleye devam etti.
“Toprak yeniden dağıtım”, yani, toprak sahipleri tarafından
toprak mülkiyetinin kaldırılması ve bütün toprakların
köylülere devredilmesini talep etti.
Marksist grupların ortaya çıkışına kadar, Rusya’da işçiler
ve köylüler arasında devrimci çalışma, Narodnikler
(Popülistler) tarafından yürütülmüştü. Her nasılsa, işçi
sınıfının öncü rolünü farketmediler. Toprak sahiplerine ve
çarlığa karşı mücadelede ve toprak ve özgürlük için
mücadelede, köylülüğü uyandırmaya çalıştılar ve kendilerini
ve sık sık hayatlarını da tamamen bu mücadeleye adadılar.
Ama, yanlış yolu seçtiklerinden dolayı tüm çabaları
verimsizdi.
Narodnikler,
Marksizm’in
Narodniklerin esas hataları şunlardı:

muhalifleri

idiler.

“Birincisi, Narodnikler Rusya’da kapitalizmin “tesadüfi”
bir şey olduğunu ve gelişemeyeceğini, dolayısıyla
proletaryanın da gelişemeyeceğini ileri sürüyorlardı.
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“İkincisi, Narodnikler işçi sınıfını devrimde önde gelen
sınıf olarak görmüyorlardı. Sosyalizme proletarya olmadan
ulaşmayı hayal ediyorlardı. Esas devrimci gücün, aydınların
önderliğinde köylüler ve sosyalizmin çekirdeği ve esası
olarak gördükleri köylü komünü olduğunu düşünüyorlardı.
“Üçüncüsü, Narodniklerin insanlık tarihinin bütününe
ilişkin görüşleri yanlış ve zararlıydı. Toplumun iktisadi ve
siyasi gelişiminin kanunlarını ne biliyor, ne de anlıyorlardı.
Bu konuda bir hayli geriydiler. Onlara göre, tarih sınıflar ve
sınıf mücadeleleri tarafından değil; ama, kitlelerin
“sürü”nün, halkın, sınıfların körü körüne izlediği olağanüstü
bireyler—”kahramanlar”—tarafından yaratılmıştı.”
(Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevik) Tarihi, sayfa
11-12, İngilizce Baskı, Moskova, 1945)
Bu yanlış temellerden hareketle, devrimciler kitlelerin
desteğini aramada, veya, ifade edildiği gibi, “halka
gitme”de kararlı idiler. Köylüler gibi giyinerek, devrimci
propaganda yapmak için, 1874 baharında, köylere gittiler.
Kendilerine Narodnikler (narod halk demektir) ismini veren
de bu “halka gitme”leri idi. Narodniklerin toprak
sahiplerinden toprağı alma çağrısına köylüler, yeterince
istekli olarak kucak açtılar, ama, çarlığı alaşağı etme
çağrılarına kulak tıkadılar. Narodnikler, köylülük arasında
bir destek kazanmadı, çünkü, gerçekte köylülüğü bilmiyor
veya kendilerini anlamıyorlardı.
Narodnik propagandacılar, gerici papazlar ve kulakların
yardımı ile polis tarafından avlanıyorlardı ve “halka gitme”
hareketi tamamen başarısızlıkla sonuçlandı. O zaman,
Narodnikler çarlığa karşı tek başına, halk olmadan, bireysel
terör eylemleriyle mücadelede karar kıldılar. Ve bu, daha da
fazla ciddi yanlışlara yol açtı.
Tutuklanmaktan kurtulan Narodnikler, 1876’da Zemla i
Volya (Toprak ve Özgürlük) olarak anılan merkezi, gizli bir
örgüt kurdular. G.V. Plehanov, V.N. Figner, Natanson ve S.
Perovskaya kurucularındandı. Zemla i Volya, demokratik bir
sistemden ve siyasi özgürlüklerden herhangi bir yarar
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sağlanabileceğini reddeden Bakunin’in anarşist
temelinde bir Narodnik Program kabul etti.

6
teorisi

M.A. Bakunin (1814-1875), toprak soylularının eski bir
ailesinden gelmekteydi. 1840’larda göç etti. Bu dönemde,
Bakunin, tüm Slav halklarının kurtuluşunu ve çarlık Rusya’sı
başta
olmak
üzere,
bir
Slav
federal
devletinin
örgütlenmesini savunuyordu.
1848’de, Almanya’da ve Avusturya’da, devrimci
harekette yer aldığı için tutuklanmasından sonra, Bakunin,
Avusturyalılar tarafından sürülmüş ve çarlık hükümeti
tarafından Schlüsselburg Kalesi’nde hapsedilmişti.
I. Nicholas’a ve II. Aleksander’e, devrimci coşkusunu
“yürek ve aklın” olgunlaşmamışlığına bağlayan, pişmanlığını
itiraf eden bir mektubu gönderdikten sonra, 1857’de
serbest bırakılmıştı. 1861’de, Sibirya’ya sürülmüş olan
Bakunin, kaçarak yurt dışına gitmeyi başardı.
Yurtdışında,
Prudhon’un
teorilerinden
etkilenen
Bakunin, bir anarşist oldu. Anarşist bir programla, gizli bir
topluluğu, “Sosyal Demokrasinin İttifakı”nı kurdu. Daha
sonra, Marx ve Engels tarafından kurulan Birinci
Enternasyonal’e katıldı. Marx’ın ısrarı üzerine, Bakunin
“İttifak”ın dağıtıldığını açıklar; ama, gerçekte, Marx’a ve
Marx’ın önderi olduğu enternasyonal işçi sınıfı hareketine
karşı mücadele etmek için gizli örgütünü korudu.
Bakunin, işçi sınıfının düşmanı ve enternasyonal işçi
hareketinin bozguncusu idi. Onun yıkıcı eylemleri, Birinci
Enternasyonal’in çöküşüne katkıda bulundu.
Bakunin, ayrıca, Rusya devrimci hareketi üzerinde bir
etkinlik sağlamıştı. O, Rusya kitlelerinin devrim için
olgunlaşmış olduğuna ve bütün istediklerinin bir “genel
isyan”ın alevlerini tutuşturacak bir ajitasyon kıvılcımı
olduğuna inanıyordu. Bir anarşist ve “asi” olarak Bakunin,
proletaryanın ve köylülüğün siyasi bir mücadele yürütmesini
ve proletarya diktatörlüğünü kurmasını inkar ediyordu.
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Bütün hükümetin hemen kaldırılmasını talep etti. Onun
program ve taktikleri zararlı ve aldatıcıydı.
Ayrıca, zengin bir toprak sahibinin oğlu olan P.L. Lavrov
(1823-1900) da Narodniklerin teorisyenlerinden biri idi.
1860’larda tutuklanmış ve sürgün edilmişti.
1869’da
yayınlanmış Tarihsel Mektupları’nda (Mirtov takma adı ile
yazılmış) tarihin idealist bir açıklamasını yaptı, “eleştirel
olarak düşünen birey”i tarihsel sürecin merkezine koydu;
yani, o “kahraman”ı, pasif kitlelere, halka, “sürü”ye karşı
eşitledi. Lavrov, tarihte öncü rolü aydınlara atfeden yanlış
Narodnik doktrini savundu. Mart 1870’te Lavrov sürgün
olduğu yerden kaçarak yurtdışına gitti. O, Marksizm’i
anlamıyordu ve Rusya köylüsünün “köy komünü ve artel
siyasi geleneği” ile Sosyalizm için hazır olduğu iddiasıyla
kapitalizmi atlayarak Sosyalizme varacağını ispatlamaya
çalıştı. Bakunin’in tersine, Lavrov sosyalizmin barışçıl
propagandasını savundu. Uygarlığın, varlığını borçlu olduğu,
halkın emeğine ödenecek olan borç hakkındaki tavsiyeleri,
1870’lerin soylu devrimci gençlik arasında yaygındı ve
“halka gitme”nin teorik temeli olarak hizmet gördü.
Çarlık otokrasisinin toplumsal dayanağının olmadığını,
“havada asılı” olduğunu öne süren Narodizmin üçüncü bir
teorisyeni P.N. Tkaçov’du (l844-1885). Tkaçov’a göre,
devrimcilerin görevi, yukarıdan devrimci önlemler alacak ve
halka yararlar yağdıracak olan küçük bir konspiratörler
grubu tarafından iktidarın şiddetle ele geçirilmesiydi.
Tkaçov’a göre, böyle bir konspiratörler grubu, kendi başına
bütün sosyal sistemi tekrardan örgütleyebilirdi. Onun,
Rusya’da sosyalist devrimin temeli olarak, köy komününün
anlamı ve önemi hakkındaki ‘görüşleri, Engels tarafından
Rusya’da Sosyal İlişkiler adlı makalesinde sertle eleştirildi,
Narodniklerin köy komünü ve artelleri idealleştirmelerinin
gerici mahiyeti teşhir edildi. Engels, köy komününün her
yerde despotizmin kalesi olduğuna işaret etti.
“Halka gitme” hareketinin başarısızlığından sonra,
Zemlya i Volya üyeleri köylüler arasında öğretmen, doktor,
doktor yardımcıları, yazıcı vb. olarak sürekli çalışacak olan
devrimcilerin kırda yerleşmesini örgütlemeyi kararlaştırdı.
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Bu çaba da, “halka gitme” hareketi gibi başarısızlığa uğradı.
1870’lerin ortalarında, yüzlerce Narodnik ağır hapis cezası
ve sürgüne mahkum edildi.

Narodnaya Volya (Halkın İsteği)
“Halka gitme’’ hareketinin başarısızlıkla sonuçlanması,
Narodnik örgütü Zemlya i Volya içinde, 1878’de şiddetli
anlaşmazlıklara yol açtı. Daha ne yapılacaktı? Bazı
Narodnikler, toprak için mücadelenin terk edilmesini ve tek
mücadele yöntemi olarak terörizmin uygulanmasını, birincil
hedef olarak, Çarın katledilmesini ileri sürdüler. Bir başka
kesimi, eski Narodnik platforma bağlı kalmaya çalıştı.
1879’un kışında, ilk Narodizmin takipçileri, “Toprak Yeniden
Dağıtım” partisini örgütlediler, ama, eski biçimlerle
mücadelenin
sürdürülmesinin
tamamen
imkansız
olmasından dolayı, erkenden varlığını yitirdi.
Terörizm yanlıları, St. Petersburg’da, Zhelyabov, Sophia
Perovskaya ve V.N. Fignar’in başını çektiği Narodnaya Volya
partisini örgütlediler. Bu partinin amacı, hayatına birkaç
defa girişimde bulunulan, II. Aleksander’i öldürmekti. Bu
girişimlerden en önemlisi, 1880’ de Kışlık Sarayında olandı.
Burada, işçi Narodnik Stepan Halturin, bir patlama hazırladı,
ama, bu çarı yaralamadı. Bu girişimden sonra, Aleksander,
devrimci harekete karşı saldırıya
geçmek için, kesin
emirlerle donanmış General Loris-Melikov’u atadı, bütün
bakanları ve Üçüncü Kesim’i (Gizli Polis) kendi kontrolü
altına aldı. Loris-Melikov’un açıklamaları, çarın siyasetini şu
şekilde karakterize ediyordu: “Tilkinin kuyruğu ve kurdun
çenesi.” Loris-Melikov burjuvaziye bazı tavizler verdi:
burjuva liberal basına sansürü hafifletti ve nefret edilen
Eğitim Bakanı, Kont D. Tolstoy’un istifasını sağladı. Bu
önlemler, burjuvazinin gözünde onu bir liberal yaptı. Yine
de, onun altında, devrimcilerin cezalandırılması ve
katledilmesi arttı. Loris-Melikov Üçüncü Kesim’i kapattı,
ama yerine, İç İşleri Bakanlığı altında aynı işlevi gören bir
Polis şubesini kurdu. Loris-Melikov zemstvosların temsilcileri
ile hükümet görevlileri arasında yeni bir yasa için ön
tartışmanın yapılması için bir konferans yapılmasına söz
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verdi. Bu plan, “Loris-Melikov Anayasası olarak biline geldi.
1 Mart 1881’de, Narodnaya Volya üyeleri II.
Aleksander’i
öldürdü.
Terörizm
kitle
hareketini
canlandırmadı, tam tersine zayıflattı. Bireysel terörizmin
taktikleri son derece yanlış ve oldukça zararlı idi. Bu, sözde
bireysel “kahramanlar”ın eliyle, kurtuluşunu bekleyen,
yanlış bir pasif “sürü” ve aktif “kahramanlar” Narodnik
teorisine dayanıyordu. Narodniklere ve Narodnaya Volya
üyelerine göre “sürü” halktı; yani, köylüler ve işçilerdi.
Kendilerini “kahramanlar” olarak görüyorlardı. Narodnikler
(Narodnaya i Volya ve Narodnaya Volya üyeleri) tarafından
uygulanan terörizm kitlelerin devrimci mücadelesini
engelledi, işçilerin ve köylülerin güçlerini dağıttı ve
hükümetin tepkisini artırdı.
1870’lerin Narodniklerinin tarihsel değeri, onların
çarlığa ve toprak sahiplerine karşı fedakarca mücadelesi,
tüm toprakların köylülere devredilmesi mücadelesi idi.
Fakat, bu mücadelenin sosyalist hedefleri yoktu—
gerçekte, Narodnikler, bir burjuva-demokratik platformu
korudular. Lenin, 1870’lerin Narodniklerini, küçük-burjuva
ütopik sosyalistler olarak adlandırdı.
Rusya’da Marksizm, Narodniklerin yanlış teorilerine
karşı ve proletarya ve köylülüğün kitle mücadelesinin
örgütlenmesine yer bırakmayan ve proletaryanın bağımsız
partisinin yaratılmasını engelleyen en zararlı terörizm
taktiklerine karşı mücadelede yükseldi ve yer etti.
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52. ‘YETMİŞLERİN İŞÇİ-SINIFI
HAREKETİ
Birinci Enternasyonal ve Rusya’da devrimci
hareket
bütün Batı Avrupa ülkelerinde kapitalizmin gelişmesi ve
işçi-sınıfı hareketinin büyümesi, işçi sınıfını, sermayeye
karşı mücadele için birleşme görevi ile karşı karşıya getirdi.
28 Eylül 1864’te, büyük proleter önder Karl Marx, dünyanın
siyasi olarak ileri işçileriyle birlikte, Enternasyonal İşçi
Birliği’nin veya Birinci Enternasyonal’in temelini attı. Bu
Birlik’in hedefi, dünyanın tüm işçilerini kapitalizmi devirmek
ve proletarya diktatörlüğünü kurmak için bir mücadelede
birleştirmekti. Marx, Birinci Enternasyonal’in Kuralları’nda
“işçi sınıflarının kurtuluşu işçi sınıflarının kendileri tarafından
kazanılmalıdır” diye yazmıştı.
Yurtdışında yaşayan Rus devrimcilerinin bir grubu,
Birinci Enternasyonal’in Rusya bölümünü oluşturdu.
1870’te, Enternasyonalin Genel Konseyi’nde, Karl Marx’tan,
Rusya’yı temsil etmesini rica ettiler. Cevabında, teklifi kabul
eden Marx, Rusya’da çarlığın yıkılması görevinin, sadece
Rusya halkının kurtuluşu için değil; ayni zamanda, Avrupa
proletaryasının da kurtuluşu için gerekli bir şartıdır diye
yazmıştı.
Rusya işçilerinin devrimci mücadelesi, Batı Avrupa’da
işçi sınıfının Marx ve Engels önder1iğinde, sınıf örgütlerini
(parti, sendikalar) inşa ettiği bir sırada başladı. Birinci
Enternasyonal’in önderliğinde, Avrupa işçileri etkin bir
şekilde grevleri sürdürüyorlar ve sermaye iktidarına karşı
mücadele ediyordu. 1871’de, Fransız işçileri burjuvazinin
iktidarını alaşağı etti ve Paris Komünü kurdu. Bu, işçi
sınıfının ilk hükümeti idi; yani, proletaryanın diktatörlüğü.
Rusya işçileri, bağımsız devrimci mücadelesinin ilk
başlangıcından
itibaren,
Birinci
Enternasyonal’le
dayanışmasını açıkladı. 1878’de, Paris Komünü’nün
yıldönümünde, Odessa işçileri Paris işçilerine, Paris
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Komüncüleri ile dayanışmalarını açıklayan bir mesaj
gönderdi. Batı Avrupa işçi sınıfı örgütlerinin programları,
statüleri ve eylemleri Rusya işçilerine örnek oldu.

‘Yetmişlerin Grevleri
Rusya Narodnik devrimcileri, köylünün ve aydın
raznoçinstinin temel devrimci gücü oluşturduğu yanlış
görüşüyle, devrimci harekette proletaryaya ikincil bir rol
verdi. Narodnikler, proletaryanın sınıf mücadelesinin
anlamını kavramadı. Ama, Rusya’da işçi sınıfı durmadan
büyüyordu ve hali hazırda devrimci mücadelesine girişmişti.
Sanayi işletmelerinde kendiliğinden grevler patlak verdi. İlk
büyük grev, Mayıs 1870’te, St. Petersburg’da Neva dokuma
işyerlerinde meydana geldi. Grevci dokumacılar ücretlerde
bir artış talep etti ve tek bir vücut olarak durdu. Polis,
ancak tutuklamalar ve yasal yargı araçlarıyla, işçilerin
direnişini kırabildi. Grevlerde yer almak, bir devlet suçu
olarak görülüyordu, grevciler yargılanıp çar mahkemesi
tarafından mahkum edildiler. 1872’de, daha da önemli bir
grev, Krenholm işyerlerinde patlak verdi. Grevciler, para
cezalarının düşürülmesi ve bu işyerlerinde gayri insani bir
şekilde sömürülen çocuklar için daha kısa bir işgünü talep
ettiler. Grev, ordunun yardımıyla bastırıldı.
Ukrayna’da, grevler kendiliğinden patlak verdi. Hughes
fabrikasında Bin beş yüz işçi greve katıldı. 1877’de, Odessa
demiryolu işçilerinin grevi üç buçuk hafta sürdü.
Ayrıca,
1870’lerde
mücadelesine başladı.

Gürcistan

proletaryası

da

Böylece, 1860’lar ve 1870’ler, Rusya’nın değişik
bölgelerinde, işçilerin kendiliğinden hareketinin başlangıcını
gördü.

RUSYA’DA İŞÇİ-SINIFI HAREKETİNİN GELİŞMESİ VE
MARKSİST BİR PARTİ İÇİN MÜCADELE (1870-1903)

12

İlk Devrimci-İşçiler
Belirli sayıda devrimciler işçilerin
arasından öne çıktı. Bunlardan biri,
1872’
de
Krenholm
işyerlerindeki
grevde
aktif
yer
alan
Vasili
Gerasimov’du.
V.G. Gerasimov bir
yetim evinde büyüdü ve 12 yaşında
işyerlerinde çalışmaya başladı. Vasili
Gerasimov, St. Petersburg’da, işçiler ve
askerler arasında devrimci propaganda
yürüttüğü için, dokuz yıl hapis cezasına
çarptırıldı. 1892’de Yakutsk’da öldü.
Geride bıraktığı notlar, 1860’larda ve
1870’lerde
Rusya
işçilerinin
çetin
hayatlarını ve mücadelede uyanışlarını
sergilemektedir.
1870’lerde, bir başka önde gelen devrimci-işçi, bir işletme
işçisi, bir Smolensk köylüsünden doğma ve Narodnik çevrelerin
bir üyesi Pyotr Alexeyev’di. Pyotr Alexeyev, kendi kendine
okuma ve yazmayı öğrendi ve çok isteklice kitaplardan işçilerin
ve köylülerin baskın sorunlarına cevap aradı. Bu cevabı, illegal
sosyalist yayında buldu ve Pyotr Alexeyev bir sosyalist oldu.
İşçiler arasında devrimci ajitasyon yürüttü ve işçileri devrimci
çevrelerde örgütlemek fabrikadan fabrikaya dolaştı.
Pyotr Alexeyev çok popüler bir
figürdü ve ona sevgiyle “Petruka” diye
hitap eden Moskova dokumacıları çok
uzun bir zaman onu hatırladılar.
Devrimci eylemler yürüttüğü için
tutuklandı,
10
Mart
1877’de
yargılanmasında, şu sözlerle bitirdiği
bir
konuşma
yaptı:
“Çalışan
milyonların
güçlü
kolları
havaya
kalkacak ve askerlerin süngüleriyle
korunan despotizmin boyunduruğu
atomlara parçalanacaktır!” Lenin bu
konuşmayı
“Rus
devrimci-işçinin
büyük kehaneti” olarak nitelendirdi.
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Pyotr Alexeyev, on yıl hapis cezasına çarptırıldı ve
Yakutia’ya sürüldü Orada haydutlar tarafından 1891’de
öldürüldü.

İlk İşçi Örgütleri
Rusya’da ilk işçi örgütü “Güney Rusya İşçileri Birliği”,
1875’te, Odessa’da, Eugene Zaslavsky tarafından kuruldu.
Birliğin
hedefi,
“sermaye
ve
ayrıcalıklı
sınıfların
boyunduruğundan
işçilerin
kurtuluşu
düşüncesinin
propagandasını yapmak”tı. Güney Rusya İşçileri Birliği,
devrimci çalışmalarını Birinci Enternasyonal’in Kuralları’na
dayandırmaktaydı. Birliğin kurallarına göre, sadece işçiler
üye olabilirdi. Bu ilk işçiler birliği, 150-200 metal işçisini
birleştirdi.
Birlik,
diğer
kasabalarda
da
şubeler
örgütlenmeye başladı. Yaklaşık olarak, bir yıl varoldu ve
jandarmalar tarafından dağıtıldı. Örgütleyicisi Zaslavsk on
yıl hapis cezasına çarpıtıldı ve kısa bir süre sonra hapiste
öldü.
Güney-Rusya’da,
işçi
sınıfı
hareketinin
önde
gelen
önderlerinden
biri,
tesviyeci
Victor
Obnorski
idi.
Tutuklanmaktan
kurtuldu
ve
Yurtdışına
gitti.
Orada,
Batı
Avrupa işçi-sınıfı hareketi
ile
tanıştı. Rusya’ya
dönüşünden
sonra
Obnorski, o zamanın önde
gelen
devrimcilerinden
Stepan
Halturin ile birlikte, 1873’te, St.
Petersburg’da Kuzey Rusya İşçileri
Birliği’ni kurdu. Bu birliğin programı,
hedeflerinin,
Batıdaki
SosyalDemokratik Partilerin hedefleriyle
aynı olduğunu belirtti. Narodnik
anarşist teorinin tersine, birliğin
programı, siyasal özgürlükler için bir
talebi içeriyordu. Birlik, grevlerin
önderliğini üstlendi.
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Kuzey Rusya İşçileri Birliği’nin 200 üyesi ve aynı sayıda
da sempatizanı vardı. Birlik, gizli bir basımevi örgütledi ve
devrimci işçilerin dergisi Rabochaya Zarya (İşçilerin
Şafağı)’nın birinci sayısını hazırlarken, basımevi jandarmalar
tarafından ele geçirildi ve derginin bu sayısı çıkmadı. Birlik,
1880’de jandarmalar tarafından dağıtıldı. Victor Obnorski,
on yıl hapis cezasına çarptırıldı. Narodniklerin terörist
eylemleri içine çekilen Stepan Halturin, II. Aleksander’in
hayatına girişilen suikastta yer aldı ve daha sonra, 1882’de
darağacında öldü.
İlk Rusya işçi örgütlerinin anlamı çok büyüktü. Onlar
için siyasal özgürlük, işçilerin sosyalizm mücadelesi için
gerekli bir şarttı.
Narodnikler tarafından bu talebe getirilen eleştiriye,
Birliğin örgütleyicileri şunu yazdı. “Yönetimlerin keyfi
hareketlerine karşı bizi ve örgütümüzü siyasal koruyabilir,
doğru bir bakış açısı geliştirmemizi ve propaganda
çalışmasını daha etkili olarak yürütmemizi sağlayacaktır.”
Kuzey Birliği’nin örgütleyicileri, işçi ve köylülerin ortak
bir mücadelesinin gerekliliğini ilk defa ifade edenlerdi. İşçi
Narodniklerden oldukça üstün çıkmış, ama, hala daha,
Marksist örgütler değillerdi. Hala daha, Narodniklerin
birtakım yanlışlarından
kendilerini
kurtaramamışlardı.
Marksizm, hala daha onların, bayrağı olmamıştı.
Rusya’da ilk işçi birliklerinin varlığı, Narodizmin
çöküşünü hızlandırmada oldukça büyük bir araç oldu.
1860’ların başlamasıyla, kendiliğinden patlayan grevler,
fabrika ve işletme işçilerinin sosyalist ajitasyonu kabul
etmeye yanaşmalarının büyüklüğü ve ilk işçi birliklerinin
yükselişi, Rusya’da yeni bir ilerici devrimci sınıfın—
proletaryanın—doğuşunun açık kanıtlarıdırlar. Kapitalizmin
büyük işyerlerinde çalışan, bir eğitimden, disiplinden geçen
ve yeni, sosyalist bir toplumun yaratıcısı ve örgütleyicisi
olar rolüne hazırlanan bir işçi sınıfını yarattı.
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Bölüm XII
ÇARLIĞA KARŞI iŞÇİ SINIFININ
MÜCADELESİNİN BAŞLANGICI
(1883-1900)
56. RUSYA’DA MARKSİST BİR PARTİ
İÇİN MÜCADELENİN BAŞLANGICI.
MOROZOV GREVİ.
“Emeğin Kurtuluşu” Grubu.
Marx’ın Kapital’inin ilk cildinin Rusça çevirisi 1872’de
yayınlandı (ve hemen de çarlık sansürü tarafından
yasaklandı). Marksizm, proletaryanın teori ve taktikleridir.
Fakat, Rusya’da proletarya, 1870’lerde, daha yeni yeni
varolmaya başlamıştı. Bundan dolayı, o sırada, Marksizm’in
düşünceleri, Rusya’da işçiler arasında yaygınlaşmamıştı.
İlk Rusya Marksist örgütü
“Emeğin
Kurtuluşu”
Grubu
1883’ie, Cenevre (İsviçre)’ de
Plehanov tarafından örgütlendi.
Vera Zasulich, Pavel Akselrod ve
diğerleri bu grubun üyeleri
arasında
idi.
1884’ie,
St.
Petersburg’da,
Bulgar
komünistlerinin
gelecekteki
önderi Blagoyev’in önderliğinde,
ilk Marksist Sosyal-Demokratik
grubu ortaya çıktı. Blagoyev’in
grubu, Rusya’da, sürekli olarak,
Plehanov’un
grubu
olarak
eylemlerini sürdürdü.
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George Valentinoviç Plehanov (1856-1918), çok iyi
bilinen bir Rus Marksistti. Başlangıçta bir Narodnik’ti.
Çarlığın zulmü, onu göçe itti. Narodizmin başarısızlığının
nedenlerini
araştırması
ve
Batı
Avrupa
işçilerinin
mücadelesinin tecrübesi, ayrıca, Rusya işçileri arasında
devrimci propagandanın başarısı ve Marx ve Engels’in
eserlerini incelemesi, Plehanov’u bir Marksist’e dönüştürdü.
1883’te Plehanov, Sosyalizm ve Siyasi Mücadele kitabını
ve 1885’te, Farklılıklarımız adlı ikinci kitabını yayınladı.
Plehanov’un eserleri, Narodizme güçlü bir darbe vurdu.
Rusya’nın, halihazırda, kapitalist gelişme yolunu tuttuğunu
gösterdi ve Narodniklerin temel düşüncesi olan, Rusya’nın
kapitalist gelişme yolundan kaçınabileceği iddiasını çürüttü.
Dahası, Plehanov Rusya’da kapitalizmin gelişmesiyle yan
yana, onun mezar kazıcısını—modern toplumun en devrimci
sınıfı olan proletaryayı—yarattığını gösterdi.
Köylülükte
ise
durum
farklıydı.
Kapitalizmin
gelişmesiyle birlikte, köylülük sadece büyümemekle kalmaz,
ama, tersine yıldan yıla burjuvaziye (kulaklar) ve yoksul
(proleterler
ve
yarı-proleterler)
parçalanırken,
orta
köylülerin sayısı azalır. Böylece, Plehanov, köylülüğe
devrimin önderi rolünü atfeden Narodniklerin ikinci yanlış
tezini paramparça etti. Son olarak, Plehanov, tarihte
“kahraman” bireyin üstün anlamı olarak gören Narodniklerin
yanlış teorisini paramparça etti ve somut tarihsel gerçekle
hiçbir ilgisi olmayan bir idealist teori olduğunu kanıtladı.
“Emeğin Kurtuluşu” Grubu, teori ve ideolojik olarak
Rusya’da
Sosyal-Demokratik
hareketin
yolunu
açtı.
Rusya’da, Marksizm’in yayılmasına büyük katkısı bulunan,
Marx ve Engels’in birtakım eserlerini (Komünist Parti
Manifestosu, Ücretli Emek ve Sermaye, Ütopik ve Bilimsel
Sosyalizm ve diğerleri) yayınladı. Plehanov, Batı Avrupa’da
ve Rusya’da olan bütün idealist teorilerin çok derin bir
eleştirmeni ve materyalist tarih anlayışını anlaşılabilecek bir
şekilde, zekice yaygınlaştırıcısı idi. Rusya Marksistlerinin
nesilleri, onun felsefi eserleri ile eğitildi. Plehanov’un,
Narodizme karşı mücadelesi ve Marksizmin propagandası,
Rusya’da
Marksist
Sosyal-Demokratik
bir
partinin
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yükselmesi yolunu açtı. Bununla birlikte, “Emeğin
Kurtuluşu” Grubu, köylülüğün devrimci bir güç olarak
proletaryanın müttefiki olmaya yetenekli olduğunu reddetti.
“Emeğin Kurtuluşu” Grubu, yanlış olarak, liberal burjuvaziyi
proletaryanın mücadelesinde müttefik olarak gördü. Hali
hazırda, 1880’lerde, grubun önderleri, kaçınılmaz olarak,
Menşevizme yol açan görüşleri oluşturmuşlardı.
Grup, Rusya’da işçilerin mücadelesinden tamamen
kopuktu. VI Lenin, Marksist bir Parti için mücadelede, bu
aşamayı şu sözlerle karakterize etti: “Sosyal-Demokrasi bir
işçi hareketinden yoksun bir şekilde varoldu; olduğu haliyle,
gebelik dönemi içinde idi.” (Lenin, Seçme Eserler, İngilizce
baskı, sayfa 272, ] 946)

1885 Morozov Grevi.
Rusya’da işçi sınıfı hareketi, 1880’lerdeki sanayi krizleri
sırasında gelişmeye devam etti. Hala daha kendiliğindendi
ve sadece ekonomik talepler öne sürüyordu. 1880’lerin
başlangıcında, Yartsev işletmesi (Smolensk kasabası),
Ivanovo-Voznesensk, Zirardow (Polonya) ve Krenholm
işletmelerinde grevler yer aldı. Orekhovo-Zuyevo’daki
Morozov işletmelerinde, sekiz binden fazla işçi çalışıyordu.
Özellikle bu işletmelerdeki sömürü acımasızdı. 1882’de,
krizler baş gösterdiğinde, Morozov ücretlerde kesinti
yapmaya başladı ve 1884’le birlikte beş ücret kesintisi
yaptı. Aynı zamanda, işçiler ücretlerinin bir çeyreği kadar
(her kazanılan rubleden 24 kopek) olan para cezaları ile
bezdiriliyordu. Bazı işçiler üzerindeki para cezaları
kazançlarının yarısı kadarını emiyordu. 1884’te bir
dokumacının ortalama ücreti günde 41 kopekti. Fakat, işçi,
ücretini nakit olarak almıyordu. İşletmenin deposundan
çürümüş ürünleri gelecekteki kazanç tutarından ve yüksek
fiyatlar ödeyerek almak zorunda idi. Morozov, işçilerin
sömürüsünden yılda yarım milyon ruble gelir sağlıyordu.
Nasıl
mücadele
edeceklerini
bilmeyen
işçiler,
bu
boyunduruğa
tahammül
ediyordu,
ama,
aralarında
hoşnutsuzluk ve kargaşalık büyüyordu. 1884’te yeni bir
dokumacı, Pyotr Anisimoviç Moiseyenko, Kuzey Birliği’nin
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bir başka eski üyesi, Luka İvanov ile ve genç bir işçi olan
Vasili Volkov ile birlikte, işletmelerdeki işçiler arasında
devrimci bir ajitasyon başlattılar. Onlar, birlikte, işçilerin
Morozov’a sunacakları taleplerini hazırladılar. Önder
işçilerin,
göstermelik
olarak
içki
içmek
amacıyla
toplandıkları bir tavernadaki gizli bir ön tartışmadan sonra,
en sonunda, 50 işçinin bir toplantısında talepler kabul edildi.
7 Ocak 1885’in sabah altısında,
önceden tasarlanmış bir işaretle,
bir işçi bağırmaya başladı: “Bugün
tatil günüdür. İşi durdurun, gazı
söndürün! Kadınlar dışarı çıkın!”
Bütün
işletmelerde
iş
durdu.
Kendilerini ezenlere karşı işçilerin
epeydir
hapsolunmuş
nefretleri
sınırları
aştı.
Moiseyenko
ve
Volkov’un tavsiyelerine rağmen
işçiler nefret dolu işletme deposunu
çürümüş
ürünlerle
birlikte
parçaladılar
ve
işletmelerin
yöneticisinin şubesini mahvettiler.
Korkan yönetim valiyi ve orduları
yardıma çağırdı.
Vali, grevin hemen sona ermesi çağrısı yaptı. İşçiler
adına Nolkov ona ve yönetime taleplerini bildirdi. Taleplerin
en önemlilerinden biri, keyfi para cezalarının kaldırılmasıydı.
İşçi valiye şöyle dedi: “Devlet yasasına göre işveren,
işçilere ağır bir yük olan aşırı para cezaları koymamalıydı.
Biz, işçiler, para cezalarının kazanılan her rublenin %5’ini
geçmemesini
talep
ediyor
ve
soruyoruz.
Açlığın
kenarındayız. Çalışmak istiyoruz ve çalışacağız, fakat
ailelerimizi beslemeye imkan veriniz.”
Yönetimin reddi üzerine, grev devam etti.
O zaman, III. Aleksander’in şahsi
arasında
kitlesel
tutuklamalar
tutuklandığı zaman, toplanan işçilere
hepiniz içinim, siz hepiniz benim için

emirleri ile grevciler
başlatıldı.
Volkov,
şöyle bağırdı: “Ben
misiniz?” İşçiler hep
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bir ağızdan, ona “herkes senin için” cevabını verdiler ve
tutuklanan kişiyi Kazakların elinden kurtarmak için harekete
geçtiler. Bunda başarısız olunca, büyük kalabalık halinde
yöneticilere giderek “Vaska’yı serbest bırakınız, o bizim
adamımızdır” talebinde bulundular.
600 aktif grevcinin tutuklandığı ve sürüldüğü sekiz
günlük direnişten sonra, grev kırıldı. Grevin önderleri, P.A.
Moiseyenko, Luka İvanov, Vasili Volkov ve diğerleri
mahkemeye çıkarıldılar. Morozov işletmelerinde süren bu
ürkütücü şartların mahkemede açığa çıkması karşısında,
paneldeki jüri dahi etkilendi ve suçsuz oldukları kararını
verdiler. Çarlık mahkemesi onları aklamak zorunda kaldı.
Bununla beraber, III. Aleksander, mahkeme tarafından
aklanan Moiseyenko’nun idari olarak, sürgün edilmesini
emretti. Moiseyenko, tüm hayatı boyunca devrimci
mücadelesini sürdürdü ve 1917 Ekim Devrimi’nde yer
alanlardan biri idi. İç savaş sırasında, Kızıl Ordu saflarında,
Sovyet iktidarı için savaştı. Moiseyenko, 1923’te, Bolşevik
Partinin bir üyesi olarak öldü.
Morozov grevi, Aleksander ve onun bakanları arasında
oldukça alarma yolaçtı ve 1886’ da para cezalarını
düzenleyen ve ödeme-defterlerini uygulayan bir yasayı
geçirdi. Bu yasaya göre, para cezaları, işçilerin kullanımına
çevrilecek ve işverenler için bir kar kaynağı olmayacaktı.
İşveren, bu yasadan mümkün olan her yoldan kaçındı.
Bundan önce, bir fabrika müfettişleri sistemi kuruldu.
Morozov grevi, işçi sınıfının devrimci mücadelelerinin
gelişmesinde önemli bir faktördü. Kitlesel işçi sınıfı
hareketinin başlangıcını müjdeliyordu. Kendiliğinden grev
patlamaları, yerini işçilerin örgütlü eylemine bırakmaya
başladı. Grevcilerin talepleri, artık, sefil yalvarışı tonunu
taşımıyordu, fakat, sosyal rolünün bilincine varmaya
başlayan yeni bir devrimci sınıfın otoriter talepleri izlenimini
taşıyordu. Morozov grevi, işçiler arasında, birlik ve
dayanışmanın varolduğunu gösterdi. Grev, gerici Katkov’un
sözleriyle, “kitlelerle oynamanın tehlikeli olduğunu” çarlığa
göstermişti. Rusya’nın proletaryası, bu grevde, devrimci
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hareketin öncü gücü olarak öne çıktı. Rusya tarihinde, ilk
defa, işçilerin devrimci eylemi, çarlığı tavizler vermeye ve
para cezalarını düzenleyen bir yasayı geçirmesine zorladı.
Rusya’da İlk Sosyal-Demokratik İşçi Çevreleri
Rusya’da ilk Sosyal-Demokratik çevreler, siyasi olarak
ileri işçiler arasında 1880’lerin sonunda ve 1890’ların
başında ortaya çıktı. Bu çevreler, Sosyal-Demokratik
aydınların temsilcilerinin önderliği altında idi. SosyalDemokratik çevrelerde (Kazan’da Fedoseyev altında, St.
Petersburg’da Brusnyev ve diğerleri) işçiler Marx, Engels’in
eserlerini ve işçi sınıfı hareketinin tarihini incelediler.
1891’de, Petersburg işçilerinin öncü bir grubu, ilk SosyalDemokratlar, ölmek üzere olan yazar, N.V. Şelgunov’a
(N.G. Çernişevski’nin bir arkadaşı) çarlığa karşı fedakarca
mücadelesinden dolayı teşekkür eden bir söylev sundu.
Onun cenaze töreninde, aynı işçi grubu, St. Petersburg
işçileri adına bir çelenk koydu ve cenaze törenini, hükümete
karşı siyasi bir gösteriye dönüştürdü. Aynı grup, 1891’de,
St. Petersburg’da 1 Mayıs gezisi adı altında, devrimcilerin ilk
gizli toplantısını örgütledi. Belirli sayıdaki işçiler, gizlice
Neva nehrinin ormanlık bir yerinde toplandı. Dört işçi, çarlık
otokrasisine ve sermayeye karşı mücadele için çağrı yapan
konuşmalar yaptı. Afanasyev adındaki bir dokumacı, işçilere
örgütlenmeleri ve savaşmaları için ateşli bir çağrı yaptı:
“Öğreneceğiz, yoldaşlar, birleşeceğiz, ve kendimizi güçlü bir
parti içinde örgütleyeceğiz. “
İlk
Sosyal-Demokratik
çevreler,
hala
daha,
kendiliğinden dağınık bir şekilde gelişen kitlesel işçi sınıfı
hareketiyle bağlanmamıştı.
V.İ. Lenin, St. Petersburg işçilerinin ilk siyasi
eylemlerinin tarihsel anlamı üzerine yazarken şöyle dedi:
“1891 yılı Şelgunov’un cenaze törenindeki gösteride,’ St.
Petersburg. işçilerinin yer almasıyla, St. Petersburg’da 1
Mayıs kutlamalarında yer almasıyla nokta/andı. Önümüzde,
kitle hareketinin hala varolmaması ile ileri işçilerin SosyalDemokratik gösterisi vardır.” (Lenin, Toplu Eserler, Rusça
Baskı, Cilt III, sayfa 105, Moskova, 1937)
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58. LENİN VE STALİN’İN
DEVRİMCİ EYLEMLERİNİN
BAŞLANGICI
Uluslararası Proletaryanın Devrimci
Hareketinin Merkezi Rusya’ya Kayıyor.
Paris Komünü’nün yenilgisinden sonra, Batı Avrupa’da,
göreli olarak, barışçıl bir gelişme dönemi başladı ve 20
yüzyılın ilk çeyreğine kadar Batı Avrupa proletaryası
arasında büyük devrimci eylemler yoktu.
Sosyal-Demokratlar tüm ülkelerde belirli bir ilerleme
göstermişti. Sendika ve kooperatif hareketleri yaygınlaştı ve
güçlendi. Sosyal-Demokratik Partilerin eylemi, daha fazla
sadece parlamento seçimlerine katılma ve burjuvazi ile
parlamenter işbirliğine bıraktı. İkinci Enternasyonal partileri,
proletarya diktatörlüğüne karşı kesin bir tavır aldılar.
Sosyalist devrime karşı çıktılar ve sadece reformları
savundular.
Engels 1895’te öldü ve İkinci Enternasyonal, sosyalist
devrim için mücadelede proletaryaya önderlik edecek ve
İkinci Enternasyonal’in sosyalist partilerinin yanlışlarını ve
oportünist yalpalamalarını düzeltecek devrimci bir önderden
yoksun kalmıştı. 19. yüzyılın, sonunda, proletaryanın
devrimci mücadelesinin merkezi Rusya’ya kaydı.
Rusya’da, 1861 köylü reformundan sonra, devrimci
mücadele sürekli devam etti. Soyluların toprak mülkiyetinin
tamamen
tasfiyesi
için
köylüler,
kendiliğinden
mücadelelerini sürdürdüler. Genç, ama, hızla büyüyen
proletarya,
çarlığa
ve
kapitalizme
karşı
tarihsel
mücadelesine başladı.
Daha 1870’lerde ve 1880’lerde, Marx ve Engels,
Rusya’da devrimci, mücadelenin gelişmesini yakından takip
ediyordu. Onlar çarlığı Avrupa’da gericiliğin esas kalesi
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olarak görüyordu. Rusya’da devrimin başarısının Batıda
proletarya devrimi için bir işaret olarak hizmeti edeceğini
ümit ediyordu.
1880’lerin Rusya işçi sınıfı hareketinin zayıflığı, onun
kendiliğindenci hareketinin gerçeğinde yatar ve gerçekte,
sosyalist hareketle bağlanmamıştı.
Sosyal-Demokrasinin zayıflığı, onun, kitlesel bir işçi
sınıfı hareketi ile desteklenmemesi gerçeğinde yatar.
Aşılması gereken sorun, işçi sınıfı hareketi ile sosyalizmin
birleşmesi idi, bir temel ki, Rusya işçi sınıfının daha önceki
gelişmesi tarafından hazırlanan bir görevdi. V.İ. Lenin
önderliğinde, 1895’te, İşçi Sınıfının Kurtuluşu uğrunda
Mücadele
Birliği ekonomik mücadeleyi çarlığa karşı
mücadele ile birleştirdi.

‘Doksanların Grev Hareketi
Rusya’da
sanayinin
1890’larda
canlanışı,
grev
mücadelelerini harekete geçirdi. 1895 ve 1899 arasında
221,000 işçi greve gitti. İşçi sınıfı hareketi, ülkenin siyasi
hayatında önemli bir güç haline geliyordu. 1892’de
Yuzovka’da (şimdi Stalino), grevci işçiler fabrikayı
mahvettiler. Sefaletlerinin gerçek sorumlusu olarak kimi
suçlayacaklarını bilmeden, işçiler, nefretlerinin keskin yanını
kapitalistlere ve sermayeye karşı değil, ama, fabrikalara ve
makinelere çevirdiler. Grev, askeri güçle ezildi ve işçilere
karşı kanlı misillemeye geçildi. 1895 baharı ve yazında,
grev hareketi, oranlarda bir artış, saatlerde bir düşüş ve
para cezalarının yasaklanmasını talep ettiler. 1895’te,
Yaroslav işletmelerindeki grev ordu tarafından, gaddarca
ezildi. İşçilere karşı, misillemenin başını çeken Fanagorisky
Grenadier Alayı görevlileri, çalışmalarından dolayı, çardan
teşekkür aldılar. Çar, görevlilere “Fanagorisky Alayı erleri
siz iyi çocuklarsınız” mesajını gönderdi.
1895 kışında, St. Petersburg’da Thornton işletmelerinde
(bir İngiliz’e ait) işçiler greve gittiler. Bu grev, Lenin’in
başını çektiği İşçi Sınıfının Kurtuluşu Uğrunda St.
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Petersburg Mücadele Birliği tarafından yürütüldü. Lenin’in
erkek ve kadın işçilere bildirisi, grevcilerin moralini yükseltti
ve grevi kazanmalarına yardımcı oldu.

Vladamir İlyiç Lenin
Dünya proletaryasının büyük önderi Vladamir İlyiç Lenin
(Ulyanov) Simbirsk’de (şimdi Ulyanov şehri) 10 (22) Nisan,
1870’de doğdu. Babası öğretmendi. İlya Nikolayeviç
Ulyanov’un bütün çocukları devrimci mücadelede yer
aldılar. Vladamir İlyiç, annesinin kılavuzluğunda beş yaşında
okumayı öğrendi ve ondan sonra, okumakla vaktini
geçirmek onun en çok sevdiği şey oldu. 10 yaşında
Simbirsk’de jimnasyuma girdi. Üstün bir öğrenci idi ve
mezun olduğunda, kendisine şeref madalyası verilmişti.
Lenin’in çocukluğunda elde ettiği sistemli, ısrarlı ve düzenli
çalışma alışkanlığı tüm hayatı boyunca sürdü. Çalışma
notları, her zaman, mükemmeldi. Okul kompozisyonları
üzerinde sistemli ve gayretle çalışıyordu: önce topladığı
materyalle bağıntılı olarak kompozisyonun planını hazırlıyor,
mükemmelce düzenliyor ve dikkatle üzerinde çalışıyordu.
Lenin aynı yöntemi ilerideki büyük eserlerini yazarken
kullandı. Babasının (Çernişevski ve Nekrasov’un bir takipçisi
idi) kılavuzluğunda Lenin, bütün yazarların eserlerini
çocukluğunda ve gençliğinde inceledi ve büyük Rusya yazını
ve Rusya halkı için derin bir sevgiyi yaşatma arzusuyla
büyüdü.
Lenin, devrimci hareketi ilk olarak, en büyük kardeşi
Aleksander’dan (bir Narodnaya Volya üyesi) işitti.
Aleksander Ulyanov, III. Aleksander’a, (1887) bir suikast
düzenlenmesini örgütlemesinden dolayı idam edilmişti. Çok
sevdiği kardeşinin ölümü, onyedi yaşındaki Volodya Ulyanov
üzerinde derin bir etki bıraktı. Ondan sonra, terörist
yöntemlerin, emekçilerin kitle hareketinin gelişmesine ne
kadar zarar verdiğini kavradı. Kardeşinin idam haberi
ulaştığı zaman, Lenin “Hayır, biz bu yolu tutmayacağız. Bu
gidilecek yol değildir” demişti.
1887’de,
V.İ.
Lenin
onyedi
yaşında
Kazan
Üniversitesi’ne girdi. Hemen sonra, öğrenci gösterilerinde
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yer aldığı için tutuklandı. Üniversiteden atıldı ve bir köye
sürgün edildi. Tutuklandığı zaman, polis görevlisi ile
aralarında şu konuşma geçti: “Niçin isyan ediyorsun, genç
adam? Önünde bir duvar olduğunu görmüyor musun?”
“Evet, bir duvar, ama çürük bir tane, yalnızca onu itin ve o,
tepe taklak düşecektir.” diye cevap verdi Vladamir İlyiç.
Kırdaki
sürgün
dönemi
sırasında, ve sonra, sürgünden
Kazan’a dönüşünde, V.İ. Lenin,
Marx ve Engels’in eserlerinin
yoğun bir incelemesini yaptı.
Samara’ya
varışında,
Samara
Marksistlerinin
ilk
çevresini
örgütledi.
Samara’da,
Lenin
Rusya’da kapitalizmin gelişmesini
ve köylülüğün durumunu inceledi.
1893 kışında, Lenin St. Petersburg’a taşındı ve orada,
St. Petersburg Marksistleri arasında hemen bir önder olarak
yer aldı. Lenin 1894’te, daha sonra çok iyi bilinen Halkın
Dostları Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl
Savaşırlar? eserinde somutlaşan bir dizi dersler verdi. V.İ.
Lenin bu eserinde, ‘doksanların liberal Narodniklerinin
‘yetmişlerin
Narodnik
devrimcileri
tarafından
çarlık
hükümetine
karşı
yürüttükleri
devrimci
mücadeleyi
reddettiklerini ispatladı. Lenin, Narodizme karşı Markizm’in
düşmanı olarak öldürücü darbeyi vurdu. Narodizmin geriye
kalanları çarlık hükümeti ile uzlaştılar ve “insancıl toprak
sahiplerinin ve liberal yöneticilerinin kanatları altında
yaşamaya”
hazırdılar.
Lenin,
l890’ların
liberal
Narodniklerinin programının, köyün kulak unsurlarının
çıkarlarını
yansıttığını,
derinde
sosyalizme
düşman
olduğunu ispatladı. Hali hazırda, onun bu ilk eserinde, Lenin
derin bir sezgi ile Rusya’da köylülükle ittifakı sağlayacak,
gelen devrimin önderi olarak, Rusya proletaryasının tarihi
görevine
işaret
etti.
Bu,
proletarya
ve
köylülüğün ittifakının büyük Leninist düşüncesiydi. Halkın
Dostları Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl
Savaşırlar? adlı eseri, 1917 Büyük Ekim Devrimi ile
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gerçekleşen şu sözlerle bitiyordu: “Rusya işçisi, bütün
demokratik unsurların başında yükselecek ve mutlakiyeti
yıkarak Rusya proletaryasına (bütün ülkelerin proletaryası
ile yan yana) başarılı Komünist Devrime doğru açık siyasal
mücadelenin doğru yolunda önderlik edecektir.” (V.I. Lenin,
Halkı Dostları Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl
Savaşırlar?, İngilizce Baskı, sayla 205, Moskova 1946)
Aynı zamanda, Lenin “Legal Marksistler” olarak
anılanlara (Struve, Tugan-Baranovsky ve diğerleri) karşı
mücadele etti. Legal Marksizm, burjuvaziden yana
Marksizmi kendi çıkarlarına uygulama çabasıydı. “Legal
Markistler”, Marksizmi en göbek yerinden; yani, proletarya
devrimi ve proletarya diktatörlüğü doktrinini—keserek,
Marx’ın teorisini tahrip ettiler, kapitalist toplumun sınıf
çelişkilerini örttüler ve işçilere, kapitalistleri kayıtsız şartsız
desteklemeleri çağrısı yaptılar. Struve, “hayır, bırakın
kendimizin kültürden yoksun olduğumuzu öğrene1im ve
eğitim için kapitalizme gidelim” diye yazıyordu. Lenin, Legal
Marksizm’i, Marx’ın öğretilerinin bir burjuva sapması olarak
teşhir etti.
1890’ların sonunda, işçilerin en geri kesimleri arasında
etkinliği olan burjuvazinin ajanları—”Ekonomistler”—işçi
hareketine girmeye başladılar. Onlar, işçilerin kendilerini
sadece ekonomik mücadele ile sınırlandırmayı ve siyasi
mücadeleyi, siyasi taleplerini desteklemeleri gereken liberal
burjuvazi ye bırakmalarını söylediler. Proletaryanın siyasi
örgütlenmesini ve bağımsız siyasi taleplerini reddederek,
“Ekonomistler”, işçi sınıfının çıkarlarını, çarlıkla uzlaşma
arayan burjuvazinin çıkarlarına bağımlı kılmaya çalıştılar.
1899’da, Lenin sürgünde iken, çevrede yaşayan sürgün on
yedi Sosyal-Demokratla bir konferans düzenledi ve Lenin
tarafından yazılan, “Ekonomistler”in burjuva görüşlerini
reddeden sert bir protesto yayınladılar.
Lenin
“Ekonomistler”in
burjuvazinin
etkinliğinin
proletarya üzerindeki araçları olduğunu belirtti. Rus
“Ekonomistler”i, Batı-Avrupa Sosyalist partileri içindeki
Marksizmlin muhalifleri gibi aynı görüşleri savundular.
Bundan
dolayı,
Lenin’in
“Legal
Marksist”leri
ve
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“Ekonomistler”i reddi, muazzam bir enternasyonal anlama
sahipti. 1902’de yazdığı Ne Yapmalı? adlı ünlü yapıtında,
Lenin, Ekonomizmi ideolojik olarak teşhir etti ve yenilgiye
uğrattı.
“Gerçekten, Lenin İkinci Enternasyonal oportünistleri
tarafından üstü örtülen Marksizm’in devrimci içeriğini
restore etti’’’ (Stalin, Leninizmin Sorunları, İngilizce Baskı,
sayfa 14, Moskova 1945)

İşçi
Sınıfının
Kurtuluşu
Petersburg Mücadele Birliği.

Uğrunda

St.

Lenin,
Narodniklere,
“Legal
Marksistler”e
ve
“Ekonomistler”e karşı mücadelesinde Rusya’da bir proleter,
devrimci Marksist partinin örgütlenmesinin yolunu açtı.
Embriyosu (çekirdeği), Lenin önderliğinde, Rusya’da, ilk
defa, sosyalizmi işçi sınıfı hareketi ile birleştiren İşçi
Sınıfının Kurtuluşu Uğrunda St. Petersburg Mücadele Birliği
idi. Şimdiye kadar, Rusya’da, Sosyal-Demokrasi ve işçisınıfı hareketi birbirinden ayrı olarak geliştiler ve bundan
dolayı, zayıftılar. Lenin, “Rusya Sosyal-Demokrasisinin
oluşumu ile birlikte, onunla kaynaşmak için çaba gösteren
Rusya işçi sınıfı hareketi, her önemli adımında, Rusya
Sosyal-Demokrasisine daha da yakınlaştı” diye yazdı.
(Lenin, Toplu Eserler, Rusça baskı, Cilt II , sayfa 536,
Moskova, 1937) Bu kaynaşmayı sağlamakla birlikte Lenin,
kendisinin dediği gibi, “bu kaynaşmanın gerekliliğini
açıklayan ve sosyalistlere, proletaryanın sınıf mücadelesini
örgütleme görevi, devrimci teorinin yaratıcıları Marx ve
Engels’in bizzat kendileri tarafından koyulmuştu.”
St. Petersburg işçilerinin siyasi
olarak ileri işçileriyle—Babuşkin,
Şelgunov
ve
diğerleri—birlikte,
Lenin, Rusya’da Marksist bir partiyi
inşa
etmeye
başladı.
1895’in
başında, Birlik işçiler arasında
kitlesel siyasi ajitasyona başladı.
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1895 kışı başlangıcında, St. Petersburg Mücadele Birliği
grevler örgütledi ve yönetti. Lenin işçilerle birlikte,
grevcilerin taleplerini formüle etti. 1896’da taç giyme
törenleri sırasında 30,000 St. Petersburg dokuma işçisi,
Mücadele Birliği önderliğinde greve gitti. İşçiler, yasa
tarafından iş saatlerinin düşürülmesi, ve taç giyme sırasında
işten durduruldukları süre için ücretlerinin ödenmesini talep
ettiler. St. Petersburg işletmeleri, işçilerin bu grevinin taç
giyme törenleri ile karışması durumuyla ve toplanan
yabancı güçlerin temsilcilerinin önünde devrimci eylemle
gösteri yapmakla, otokrasinin dengesizliğini göstermesi,
siyasi olarak en büyük öneme sahip olan bir eylemdi.
Grevcilerin baskısı altında çarlık hükümeti işgününü
azaltmaya söz verdi.
Bunun üzerine, Mücadele Birliği 1897’de, hükümeti,
işgününü on bir buçuk saatle sınırlayan bir yasayı
geçirmeye zorlayan ikinci bir grev örgütledi.
Batı Avrupa işçi sınıfı hareketi tarafından bilinmeyen bu
grevler, Rusya’da proletaryanın, devrimci hareketin önderi
olduğunu
dünyaya
gösterdi.
Londra’daki
Sosyalist
Enternasyonal Kongresi (1896) Rusya proletaryasına bir
kutlama mesajı gönderdi. Mesaj şöyle diyordu: “Kongre,
Avrupa gericiliğinin son kalelerinden biri olan çarlık
hükümetine karşı Rusya proletaryasının örgütlenmesini en
iyi garanti olarak görür.”
Aralık 1895’te, yakalanmasına rağmen, Lenin, Mücadele
Birliği’ni hapisten yönlendirmeye devam etti. Çarlık
hükümeti, 1897’de, Lenin’i Doğu Sibirya’ya üç yıla sürgün
etti. 1897’den 1900’e kadar Şuşenskoye köyünde
(Minusinsky uyezdi, Yenisei guberniası) yaşadı. Hapisliği ve
sürgün sırasında, Lenin, 1899’da tamamladığı büyük eseri
Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi üzerinde çalıştı.
Sürgüne gitmeden önce, Lenin ayrı Sosyal-Demokratik
örgütleri bir Rusya Sosyal-Demokratik İşçi Partisi’nde
birleştirme görevini üstlenmişti. Tutuklanması bu çalışmayı
tamamlamasına engel oldu. Mart 1898’de, Lenin’in
yokluğunda,
Rusya
Sosyal-Demokratik
İşçi
Partisi
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(RSDİP)’nin Birinci Kongresi, Minsk’te yapıldı. Kongre,
RSDİP’nin kuruluşunu açıkladı. Bununla birlikte, bir parti
oluşturma çabası başarısızlığa uğradı. Kısa bir süre içinde,
Merkez Komitesi ve Kongre’ye katılanların çoğu tutuklandı.
Ama, çarlık hesabına hiç bir cezalandırma, Rusya’da
büyüyen devrimci hareketi kontrol edemezdi.

J.V. Stalin
Kapitalizmin gelişmesi, ezici toprak
ilişkileri
ve
çarlığın
yağmacı
sömürgeleştirme
siyaseti
sonucu,
devrimci bir durumun yer aldığı
Transkafkasya’da işçi sınıfı hareketi
1890’larda gelişmeye başladı.
Proletarya, sanayi
merkezlerinde
(Baku, Batum, Tiflis) hızla
büyüdü.
1887’nin başlangıcı
ile
birlikte,
para cezalarının keyfi uygulamalarına
karşı mücadele eden ve yasa ile düzenlenmesini talep eden
Morozov işçileri gibi, Tiflis demiryolu işyerlerindeki işçilerin
ardı arkasına grevleri yer aldı. Bu grevler, çoğunlukla,
Rusya’da
grevlerde
yer
aldıklarından
dolayı,
Transkafkasya’ya sürülen Rusya işçileri önderliğinde
yürütüldü. Polis tarafından tutuklanıp, yerel yerlere
gönderilmeleri az sık değildi. 1890’larda, Transkafkasya’da
grevlerin sayısı arttı. Siyasi olarak ileri Rusya işçileri—
Lenin’in İşçi Sınıfı Uğrunda Mücadele Birliği üyeleri işçi sınıfı
hareketinin başına geçti. Gürcistan işçi sınıfı hareketinin
etkinliği altında, Gürcistan köylüleri de mücadeleye geçtiler.
1894’le
birlikte,
Gürcistan’da
köylülüğün
devrimci
patlamaları hemen hemen yıllık bir olay haline geldi.
Joseph Vissarionoviç Stalin (Jugaşvili) 1890’Iarın
sonunda,
Transkafkasya’da
proletaryanın
devrimci
mücadelesinin başına geçti. J.V. Stalin, Tiflis iline bağlı Gori
kasabasında, 9 (21) Aralık 1879’da, yoksul bir ailenin
çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası, Tiflis’te bir ayakkabı
fabrikasında işçi idi ve annesi de gündüzleri çalışmaya
gidiyordu. Stalin, çocukluğundan beri, çarlığın baskısına,
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kapitalistlere ve toprak sahiplerine karşı mücadele eden işçi
ve köylülerin arasında yaşadı. Emekçilerin korkunç
sömürüsü Stalin’in, bir çocuk olarak bile, öfkesini artırdı ve
işçilere, köylülere durumlarını anlattı.
J.V. Stalin’in babası, oğluna bir eğitim vermek için elinden
geleni yaptı ve onu, Gori’deki papaz okuluna gönderdi.
Derslerini mükemmel bir şekilde öğrendiği okulda,
fevkalade bir yetenek gösterdi. Eğitimini geliştirmek için
kendini okumaya vermişti. Bu dönemde, Darwin’in teorisi ile
karşılaştı ve bir ateist (tanrı tanımaz) oldu. Okul arkadaşları
arasında, onlara, işçilere ve köylülere yardım edebilmek için
öğrenmek gerektiğini söyleyerek ateizm propagandası
yaptı. 1894’te okuldan başarıyla mezun oldu.
Mezun olduktan sonra, Stalin Tiflis’te bir papaz okuluna
gitti. Burada, on beş yaşında Rus Marksistlerinin yeraltı
Tiflis grupları arasına katıldı ve devrimci eylemlere başladı.
Papaz okulu yıllarında, Stalin Marksist eğitimi üzerine sıkıca
çalıştı. Kitaplar, onun sürekli, ayrılmaz arkadaşlarıydılar,
ama, istediği kitapları bulmak çok zordu. Müfettiş, papaz
okulu öğrencilerinin eline yasak kitapların geçmemesi için
sıkı bir denetim yapıyordu. Stalin’in satın alacak parası
yoktu ve bazen ikinci el kitapçı dükkanlarındaki kitaplara
göz atıyordu. Öyle bir fevkalade belleği vardı ki, daha
sonra,
arkadaşlarına
kitapların
içeriğinin
özünü
verebiliyordu. Stalin, erkenden, papaz okulunda iki illegal
Marksist çevrenin önderi oldu. Şehirde çalışma yapmak
amacıyla, bir oda kiralanmıştı. Beş rublelik kira, öğrencilerin
aralarından toplanıyordu. Bu çevrede Marx, Engels,
Plehanov, Çernişevski, Belinsky, Dobrolyubov, Pisarev ve
Herzen’i inceliyorlardı.
Bir ara, çok zorlukla Kapital’in birinci cildini elde ederek,
el yazması ile kopya ettiler. Bu kopya ile çevrede inceleme
yaptılar.
1898’de, Stalin, Tiflis Sosyal-Demokratik örgütüne
katıldı ve ilk Gürcistan Sosyal-Demokratik örgütü
“Messameh Dassy”nin bir üyesi oldu. Ayni yılda, Lenin’in
Narodizmin Ekonomik İçeriği ve Bay Struve’un Eserindeki
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Eleştirisi adlı kitabını okudu. Hali hazırda, o zaman, Stalin
özenle Lenin ile tanışmayı arzu ediyordu.
Yoldaşlarına, “her ne pahasına olursa olsun, onu
görmeliyim” diyordu. O andan sonra, J.V. Stalin, Lenin’in
sadık bir öğrencisi ve takipçisi oldu.
1899’da, Stalin, kendi sözleri ile “Ortodoks papaz
okulundan Marksizm propagandası yaptığı için atılmıştı.”
Papaz okulundan atılmasından sonra, kendini tamamen işçi
sınıfının davası için mücadeleye adayarak, profesyonel bir
devrimci oldu.
J.V. Stalin, erkenden Gürcistan Sosyal-Demokratlarının
devrimci kanadı “Messameh Dassy” (Üçüncü Grup)’un
başına geçti. Üçüncü Grup diye anılıyordu, çünkü, başka iki
grup daha vardı: biri, soylu aydınlara dayanmış, diğeri
burjuvaziye. Üçüncüsü, kendilerini Marksistler olarak
tanımlamışlardı. Ama, “Messameh Dassy”nin üyelerinin
çoğu,
burjuva-demokratik
devrimde
işçi-sınıfının
hegemonyasına ve proletarya diktatörlüğüne karşı çıkan
“Legal Marksizm”in propagandasını yapıyorlardı. Ulusal
sorunda, grubun üyelerinin çoğu tüm Gürcülerin çıkarlarının
birliğini savunan milliyetçi bir tavır takınıyorlardı. 1895’te,
bu gruba devrimci Marksist, Aleksander Tsulukidze ve
1897’de de, görkemli örgütleyici Marksist, Lado (Vladamir)
Ketskhoveli katıldılar. 1898’de, J.V. Stalin de katıldı. Stalin,
Tsulukidze ve Ketskhoveli “Messameh Dassy” içinde güçlü
devrimci bir azınlık oluşturdu. Stalin, işçiler arasında ve
çarlığa karşı, açık bir mücadelenin gerekli olduğunu göz
önünde tutarak, illegal bir basın ve bağımsız bir işçi
partisinin örgütlenmesini talep etti. “Messameh Dassy”nin
üyelerinin çoğunluğu, buna karşı idi. Bu farklılıklar
“Messameh Dassy” içinde bölünmeye yol açtı.
Stalin bu sırada, Tiflis’te sekiz işçi çevresini
yönlendiriyordu. İşçilerin acil çıkarları yararına, onları, işçi
sınıfı hareketinin temel görevlerine yönlendirmeyi başardı.
İşçilerle konuşmaları basit ve ilginçti. Her zaman olgulara
dayanıyordu. İşte, ajitasyon yöntemi ile ilgili parlak bir
örnek. İşçilerin popüler astronomi üzerine konferanslara
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katılmalarından yararlanan Stalin, konuşmalarının birinde
bir işçiye şöyle dedi: “Güneş—hiç bir zaman korkmaz,
yolunu şaşırmaz,—şimdi devrimci davanın hangi yolda
hareket edeceğini öğreniyorsunuz ve bana bir illegal
basımevi sağlayınız.”
Bu çevrelerin üyelerinin Stalin’le ilgili konuşmaları
şöyle: “Yoldaş Stalin, her zaman ilgiyle, basit, her zaman
örnekler ve olgular vererek konuşurdu. Bizden, kendi
hesabımıza, fabrikalarda diğer işçilerle benzer konuşmalar
yapmamızı talep ediyordu.”
1900’de, Stalin, Tiflis’te Transkafkasya Demiryolu
Onarım Depoları’nda bir grev örgütledi. Tiflis’te, önderliği
altında belirli sayıda grevler yapıldı: bir tütün fabrikasında,
Adelkhanov Tabakhanesinde, bir basımevinde ve diğer
yerlerde. Lenin tarafından editörlüğü yapılan, devrimci
Marksistlerin illegal organı, Iskra, daha ilk yayınından
itibaren, Stalin’in kimliğinde coşkun bir takipçi buldu.
J.V. Stalin, Lenin’le aynı zamanda, Gürcistan’da
Narodniklere karşı ve “Messameh Dassy” içinde çoğunluğa
sahip olan Gürcistan “Legal Marksistler”ine karşı uzlaşmaz
bir
mücadele
yürüttü.
1901
baharında,
Stalin
tutuklanmaktan kaçınarak, saklanmaya gitti ve bundan
sonra, 1917 Şubat devrimine kadar, profesyonel bir
devrimcinin kahramanca yeraltı yaşamını sürdürdü.
Stalin önderliğinde Bolşevik örgütleri, Gürcistan’da ve
Transkafkasya’da Marksizm-Leninizm’in düşmanlarına karşı
uzlaşmaz bir mücadele içinde yükseldi ve gelişti.
Stalin, eylemlerinde iki fevkalade proleter devrimcinin—
1905’te ölen A. Tsulukidze ve 1903’te Tiflis’te Metekh
Kalesi’nde kahpece öldürülen Lado Katskhoveli’nin enerjik
desteğine sahipti.
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Rusya’da Marksist Bir Bilim İçin Mücadele
İşçi sınıfının hızla gelişmesi, Rusya’da toplumun
Marksist
teorisini
ilerletti.
1880’lerde,
Plehanov’un
Narodniklere karşı eserlerinin ortaya çıkmasıyla Marksizm’in
Rusya’da propagandası yapıldı. Plehanov’un Marksist
eserleri, Farklılıklarımız ve Sosyalizm ve Siyasi Mücadele,
Rusya’da Marksizm’in yayılması için yeri temizledi.
Materyalizmin Tarihi Üzerine Denemeler; Tarihte Monistik
(Tekçi) Görüşün Gelişmesi Üzerine, Bireyin Tarihteki Rolü
Sorunu ve diğer teorik eserleri Lenin’in sözleriyle,
“Marksizmin enternasyonal yazınının en iyisi” idi. (Lenin,
Toplu Eserler, Rusça Baskısı, Cilt XXVI, sayfa 135, Moskova
1937) Ama, Plehanov’un en iyi eserleri dahi idealist
yanlışlarından kurtulmuş değildi.
Marx ve Engels’in teorileri, dünya proletaryasının önderi
V.İ. Lenin ve onun sadık öğrencisi ve arkadaşı J.V Stalin
tarafından geliştirildi ve daha da yükseğe çıkarıldı.
Lenin, emperyalizm ve proleter devrimleri çağında
Marksizmin yaratıcısı, Leninizmin kurucusu oldu.
Lenin’in
Halkın
Dostları
Kimlerdir
ve
SosyalDemokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar? ve Rusya’da
Kapitalizmin Gelişmesi adlı klasik eserleri, teori ve pratiğin
birliğinin ustaca örnekleridir. Lenin, bu eserlerinde,
Leninizmin temelini attı. Sosyal yaşam materyalist
diyalektiği mükemmel bir şekilde uyguladığı kapitalizmin
gelişmesi üzerine eserleri, tarih alanında klasik Marksist
eserleridir.
Lenin’in muazzam eseri, Halkın Dostları Kimlerdir ve
Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar? ilk defa gizlice
basılmıştı. Eserinin bir bölümü bulunmamışken, birinci ve
üçüncü bölümleri, ancak 1923’te bulunabildi. Lenin’in Sözde
Pazar Sorunu Hakkında adlı ilk eseri, sonsuza dek
kaybolduğu kabul edilmişken, ancak aradan 44 yıl geçtikten
sonra bulundu ve 1937’de yayınlandı.
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Kısım III
2. RUSYA’DA KİTLESEL SİYASİ
MÜCADELENİN BAŞLANGICI
İşçi Sınıfının Siyasi Uyanışı ve Iskra’nın
Rolü
Kriz, işçi sınıfının siyasi uyanışını hızlandırdı. İşçilerin
istekleri ve haklardan yoksunlukları, her zaman polisin
desteğini alan işverenlerin dizginsiz zorbalıkları ve çarlık
idarecileri tarafından tabi tutulan baskı, işçileri zor yaşam
koşularının nedenlerini düşünmeye itti ve bundan bir çıkış
yolu bulmaya. zorladı. Devrimci Sosyal-Demokratların
işçiler
arasında
propagandası
sayesinde,
işçilerin
kapitalistler tarafından en barbarca sömürülmelerini teşvik
eden ve destekleyen, halkın en kötü düşmanlarının otokrasi
olduğunu anlamaya başladılar. İşçi sınıfının siyasi
eğitiminde
ve
otokrasiye
karşı
mücadelesinin
örgütlemesinde Lenin tarafından kurulan tüm-Rusya
Sosyal-Demokrat gazetesi lskra (Kıvılcım) muazzam bir rol
oynadı.

Lenin’in Iskra’sının No.1 baskısının sureti
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Sibirya’da
sürgün
sırasında,—Lenin devrimci bir
Sosyal-Demokratik
partinin
inşasına yardımcı olacak—ki,
proletaryanın böyle bir partisi
olmadan
kurtuluşu
için
mücadele
edemezdi—proleter
bir gazetenin çıkarılması planını
hazırladı.
Bir partinin örgütlenmesi
çalışmasında,
bir
gazetenin
oynayabileceği
önemli
rol
üzerinde duran Lenin, Nereden
Başlamalı?
adlı
makalesinde
şöyle yazmıştı: “Bir gazete
sadece kolektif bir propagandacı
değil, aynı zamanda, kolektif bir
örgütleyicidir de.” (V.İ. Lenin,
Seçme Eserler, Cilt II, Moskova,
1934, sayfa 21)

1900’de V.İ. Lenin

Gazete, durmaksızın çarlığın suçlarını ve liberallerin
ihanetini teşhir etti. Ama, böyle bir gazeteyi çarlık
Rusya’sında basmak imkansızdı. Bundan dolayı, Lenin, o
sırada, devrimci faaliyetleri yürütmede daha elverişli
koşulları olan yurt dışında gazeteyi basmaya karar verdi.
Iskra’nın ilk sayısı Aralık 1900’de çıktı. Baş sayfasında,
Puşkin’in mücadeleye devam etme çağrısına cevap veren
sürgündeki Aralıkçılar’ın sözlerinden alınan şu slogan yer
almıştı: “Kıvılcım bir yangını tutuşturacaktır”. Bu slogan,
Iskra’nın, bir önceki nesillerini başlattığı devrimci
mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceği yeminidir.
Lenin, Plehanov ve diğer Sosyal-Demokratlarla birlikte
Iskra’nın editörlüğünü yapıyordu. İnce kağıt üzerine
basılıyor, Rusya’ya sokuluyor ve ileri işçiler arasında
dağıtılıyordu. Iskra’yı okurken yakalanan işçiler hapis ve
sürgün edilebilirlerdi. Ama, bu, sınıf-bilinçli işçileri
korkutmadı. Siyasi mücadelelerinde onu kılavuz olarak
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gördükleri Iskra’ya kendilerini çok adamışlardı. Sabırsızca
gazetenin. her yeni sayısını beklediler ve aldıkları zaman
da, söz yerinde ise, onu parçalanana kadar tekrar tekrar
okudular. St. Petersburg’da bir dokuma işçisi gazeteye
şunları yazdı: “Gazeteyi okuduğunuz zaman, jandarmaların
ve polisin niye biz işçilerden ve takip ettiğimiz o
entelektüellerden bu kadar korktuğunu anlarsınız...
Geçmişte, her grev büyük bir olaydı, ama, şimdi, sadece
grevlerin hiç bir şey olmadıklarını, şimdi özgürlüğü onun için
savaşarak kazanmamız gerektiğini çok iyi bilir.” (Iskra, No.
7)
İşçiler, değişik kasabalarda, Iskra’nın muhabirleri olarak
faaliyet gösterdiler. Bunlar arasında, Lenin’in 1890’larda
çalışma çevrelerinde yetiştirdiği İ.V. Babuşkin ve diğer ileri
işçiler vardı. 1901’in başlangıcında, Lenin’in Iskra’sının ilk
sayısının kopyaları Tiflis’e ulaştı. J.V. Stalin’in önerisi
üzerine, Sosyal-Demokrat Partisi Tiflis Komitesi Iskra’nın
siyaseti ile dayanışmasını açıkladı. Eylül 1901’de, J.V.
Stalin’in editörlüğünü yaptığı ilk illegal Gürcü gazetesi
Brdzola’nın (Mücadele) ilk sayısı çıktı. Bu gazete, Stalin’in
bir yoldaşı olan Lado Ketskoveli tarafından Baku’da kurulan
bir yeraltı basım evinde basıldı. Brdzola, Rusya’da en iyi
lskra’cı gazete idi. Lenin’in Iskra’sı savunulan siyasi çizgiyi
şaşmaksızın takip ederek, Gürcistan’daki işçi sınıfı hareketi
ile bütün Rusya’daki işçi-sınıfı hareketinin birliği için savaştı.
Tiflis Komitesi’nin Iskra ile dayanışmasını açıklamasından
sonra, Rusya’daki diğer Sosyal-Demokratik Komiteler de
aynısını yaptılar.

1900 ve 1901’de İlk Siyasi Gösteriler
Sanayi
krizleri
ve
devrimci
Sosyal-demokratların
propaganda yürütmeleri sonucu, kitlesel işçi-sınıfı hareketi
bir adım ileri attı ve ekonomik grevlerden siyasi grev ve
gösterilere geçti.
Kızıl bayraklarla ve “Kahrolsun Otokrasi!” sloganı ile
sokaklara ilk dökülenler Karkov işçileri ve köylüleri idi. Bu
gösteri 1900 1 Mayıs Günü oldu ve tüm Rusya’da işçiler
üzerinde önemli bir etki yarattı. Ağustos 1900’de, Tiflis
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demiryolu işyerlerinde çalışan işçilerin bir grevinden sonra,
J.V. Stalin bir bildiri yayınlayarak tüm işçilerin açık devrimci
mücadeleye başlamaları çağrısını yaptı. Tiflis işçilerinin ilk
açık devrimci gösterisi J.V. Stalin tarafından Nisan 1901’de
örgütlenmişti ve 2000 işçi gösteride yer almıştı.
1901’de 1 Mayıs gösterileri ve grevleri ülkenin her
tarafında yer aldı. St. Petersburg yanındaki Devlet Obukov
Silah Fabrikası’nda yer alan ve tarihe “Obukov Savunması”
olarak geçen olayları özel öneme sahipti.

Obukov Savunması. Mayıs 1901. Moskova Devrim
Müzesi’ndeki bir resimden

1 Mayıs 1901’de, Sosyal-Demokratların propagandası
sonucu, Obukov İşletmelerinde çalışan 6000 işçiden, 1200’ü
işe gitmedi. İdare en ileri ve aktif işçileri işten uzaklaştırdı.
Bu, 7 Mayıs’ta başlayan bir protesto grevine neden oldu.
İşçiler, işten atılan işçilerin işe geri alınmalarını ve nefret
ettikleri bir dizi ustabaşlarının işten atılmasını talep ettiler.
Bu talebe karşılık müdür yardımcısı aşağılayıcı bir dille
“Şimdi
belki
de
Kabine
Bakanlarının
istifasını
isteyeceksiniz!” “Sadece bakanların değil, ama, ayrıca çarın
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da!” diye cevap verdi işçiler. Grevci işçilere karşı polis ve
asker çağrıldı. Onların yollarını kesmek işçin, işçiler
barikatlar kurdu ve askerler geldikleri zaman, onları, taş,
kütük ve demir parçalarıyla karşıladılar. Polis ve asker,
işçilerin kaldıkları yerleri ani saldırı yapmadan alamadılar.
Kadınlar, savunmada aktif bir rol oynadılar. Komşu
işletmelerdeki işçiler de grevcilere katıldı. Mücadele üç saat
sürdü. Askerler, fabrikaya yakın tüm sokakları tuttu.
Tutuklanan 800 işçiden 37’si mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede, işçiler otokrasiyi lanetleyen konuşmalar
yaptılar. Bazıları ağır cezalara ve uzun dönemli hapse
mahkum edildiler; diğerleri merkezden uzaklaştırıldılar. Bu
cezalar tüm Rusya’da protestolara neden oldu.
“Obukov Savunması”nı, yeni kitlesel bir proleter
mücadele biçimi olarak öven Lenin şöyle yazdı: “Sokak
mücadelesi mümkündür, umutsuz olan savaşçıların durumu
değil, ama, bir tek fabrika çalışan işçilerin sayısından daha
da fazla sayıdaki işçilerle uğraşmak zorunda kalacak olan
hükümetin durumudur.” (V.İ. Lenin, Seçme Eserler, Cilt IV,
Kitap I, New York 1929, sayfa 121)

1902 ve
Gösteriler

1903’te

Siyasal

Grevler

ve

Kitlesel işçi-sınıfı hareketi belli bir dereceye kadar siyasi
bir karakter kazandı. Transkafkasya’da işçilerin siyasi
mücadelesi J.V. Stalin tarafından yürütülüyordu. Tiflis
Komitesi’nin direktifi üzerine gitti ve işçi-sınıfı taşralarında
yerleşerek, Batum işçileri arasında devrimci çalışmalarını
sürdürdü.
J.V. Stalin, Batum’da on bir işçi çevresi örgütledi ve bir
Sosyal-Demokratik örgütü kurdu. 31 Aralık 1901 gecesi,
Yeni Yıl Arifesi partisi adı altında, ilk Sosyal-Demokrat
Konferansı Batum’da yapıldı. Bu konferansta, Rusya SosyalDemokratik İşçi Partisi batum Komitesi seçildi.
J.V. Stalin 1902’de, Batum petrol işletmelerinde ilk
grevleri örgütledi ve önderlik etti. Mart 1902’de Rothschild
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işletmesinin deposunda bir yangın başladı. İşçiler yangını
söndürmek için iki gün ve gece çalıştılar, ama, idare bu
zaman için ödeme yapmayı reddetti. İşçiler greve gitmekle
tehdit etti ve idare boyun eğdi. Bu zaferle cesaretlenen
diğer işletmelerdeki işçiler ekonomik talepleri desteklemek
amacıyla greve gittiler. 7 Mart gecesi, polis 32
grevciyi

Yoldaş Stalin önderliğinde 9 Mart 1902’de Batum İşçilerinin
Gösterisi. A. Kutateladze tarafından yapılan bir resim.

tutukladı. 9 Mart’ta Stalin’in çağrısı Üzerine içiler bir gösteri
düzenledi. İşçiler tutuklanan grevcilerin bulunduğu sürgün
yerine gittiler ve onların serbest bırakılmasını talep ettiler.
Askerler hazır vaziyette göstericilerin yolunu kapattı. Stalin
işçilere hitaben ateşli bir konuşma yaptı ve direnmeleri
çağrısı yaptı. Hemen sonra silah sesleri duyuldu. 15 işçi
öldürüldü ve 54 işçi de yaralandı. Bu katliamın kurbanları
için ertesi günü düzenlenen cenaze töreni, çarlığa karşı
büyük bir siyasi gösteri haline dönüştü. Polis 450 işçiyi
tutukladı ve Stalin’i bulmak için yoğun çaba harcadı. Ama
işçiler onu evlerinde sakladı. Bir işçinin evinden bir diğerine
geçerken, Batum işçilerine ve Acar köylülerine ateşli
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çağrılar basmada kullanılan basım makinesi de taşındı.
Stalin, zaman zaman, bekçisinin işçi-sınıfı hareketinin
sempatizanı olduğu bir mezarlıkta toplantılar düzenledi.
Ama, erkenden Stalin’in Batum’da saklanması imkansız hale
geldi ve baskı makinesini de birlikte alarak Batum yakınında
olan Mahmudiye köyüne gitti. Orada, Haşim adlı bir köylü
onu tavan arasında sakladı. Yaşlı Haşim, bu genç
devrimciye muazzam sempati duyarak ona yardım etmeye
başladı. Her gün, altında broşür ve bildirileri gizlediği sebze
ve meyve dolu büyük bir sepeti taşıyordu ve fabrika kapısı
önünde ürününü satmak için durarak, sebze ve meyveleri
bu bildirilerin içine sararak, bildiği işçilere veriyordu. Bunlar,
onları geniş olarak dağıtıyorlardı. Haşim’in evinde devam
eden esrarengiz faaliyetler, komşu köylülerin dikkatini
çekiyordu ve bir gün Yoldaş Stalin’i görmeye geldiler ve ona
ne yaptığını sordular. Yoldaş Stalin “Sizin sürdürdüğünüz
zor yaşamınızı ve nasıl düzeltilebileceğini anlatan bildiriler
basıyorum.” diye cevap verdi. Yaşlı köylüler “İyi. Yaptığınız
bizim iyiliğimiz içindir... Bugüne kadar sadece Haşim sizi
saklıyordu... şimdi biz hepimiz sizi ve çalışmanızı tüm
gücümüzle ve yeteneğimizle saklayacağız.” dediler.
Yine de, Nisan 1902’de,
polis,
Yoldaş
Stalin’in
saklandığı yeri buldu ve onu
tutukladı.
Kasım
1903’te,
lrkutsk Gubernia’sında Novaya
Uda köyüne sürgün edildi;
ama, iki ay sonra, oradan kaçtı
ve
devrimci
faaliyetlerini
yürütmek için geri Tiflis’e
döndü.
1902 ve 1903’te proletaryanın siyasi mücadelesi
Rusya’nın diğer kasabalarında da geniş bir yaygınlık
kazandı. Mayıs 1902’de Nizhni Novgorod (şimdi Gorki diye
anılır) yanındaki Sormovo’da bir gösteri düzenlendi.
Göstericiler tutuklanmış ve yargılanmıştı. Mahkemede,
pankart taşıyıcısı Zalomov adlı bir işçi, işçilerin koşullarını
anlatan ateşli bir konuşma yaptı ve onları, otokrasiye karşı
mücadeleye çağırdı. Bunu takiben, bu konuşma illegal
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basılarak dağıtıldı. Sormovo gösterisi, Maksim Gorki’nin Ana
adlı romanında anlatılmaktadır ve Zalomov Pavel adı altında
gösterilmektedir.
İşçi-sınıfının siyasi eğitiminde önemli bir faktör,
Rusya’da ilk genel greve dönüşen, 1902’de Rostov-onDon’da yer alan demiryolu grevi idi. Şehirdeki hemen
hemen tüm mesleklerden ve fabrikalardaki işçiler greve
katılmıştı. Vladikavkaz Demiryolu Merkezi işyerleri’ndeki
işçilerin çalışma şartları oldukça zordu.
Yirmi yıldan fazla burada çalışan işçiler dahil, tüm işçiler
gündelik işçi . “ olarak sayılıyorlardı ve çar yasalarına göre,
uyarı vermeden her an işten durdurulabilirlerdi. Zaten
düşük
olan
ücretlerin
ödenmesi
sistemli
olarak
geciktiriliyordu. 4000 işçi, Kasım 1902’nin başında, RSDİP
Don Komitesi’nin hazırlamış olduğu talepleri; 9 saatlik
işgünü ve ücretlerde %30’luk bir artış öne sürdüler.
Yönetim, talepleri reddetti ve işçiler greve gitti. Rostov’da
diğer fabrikalarındaki işçiler de greve katıldı ve greve
katılanların sayısı 30,000’i buldu. Don Parti Komitesi, şehir
dışında, Sosyal-demokrat konuşmacıların konuştuğu ve
Sosyal-Demokrat bildirilerin dağıtıldığı toplantılar düzenledi.
Rusya tarihinde ilk defa, işçi sınıfının görevleri üzerine
Sosyal-Demokratların görüşleri açıkça toplantılarda dile
getirildi. işçiler sıkı kararlılık ve dayanışma gösterdiler. Bir
toplantıda, Jandarma Subayı ortaya çıktı ve işçilere
dağılmalarını emretti. Toplantıya hitap eden konuşmacı “Bu
emre itaat edelim mi? diye sordu. “Hayır!” diye yüksek bir
ses geldi. “O zaman yerinizde durunuz ve konuşmamıza
devam edelim” diye yanıt geldi. Toplantı sürmeye devam
etti. Yöneticiler işçilerin örgütlü direnişinden rahatsız oldular
ve yakın köylerden Kazakları çağırdılar. Ama Kazaklar
toplantıları dağıtmaya giriştikleri zaman, toplanan işçiler,
eşleri ve çocukları düz yere yattılar. Atlar yerde yatan
insanların üzerine çıkamadılar ve Kazaklar geri çekilmek
zorunda kaldı.
Birkaç gün sonra askerler bir toplantıya katılan
kalabalığa ateş açtılar ve bir kaç işçiyi öldürüp yaraladılar.
Bu zorbalıktan dolayı nefret dolu işçiler öldürülen işçilerin
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cenazesini devrimci bir gösteriye dönüştürdüler. Ancak
komşu kasabalardan getirilen ordular sayesinde, yöneticiler
grevi bastırabildiler. Polis ileri işçilerin bir çoğunu tutuklayıp
Rostov’dan sürgün etti.
Siyasi bir gösteriye dönüşen Rostov grevi, işçilerin sınıf
bilincini geliştirmede oldukça önemli bir rol oynadı. Lenin
“Proletarya ilk defa tüm diğer sınıflara ve çarlık hükümetine
karşı bir sınıf olarak karşı duruyordu” diye yazdı. (V.İ.
Lenin, Toplu Eserler, Cilt VII, Moskova, 1937, Rus baskısı,
sayfa 105-106)
İşçiler kendi tecrübelerinden çarlığa karşı gerekliliğini
öğrendiler.
Ayrıca, işçiler bu sonuca 1903 yazında Transkafkasya
ve Ukrayna’da yer alan genel grevlerden de vardılar. Mayıs
1903 sonunda, Baku’da petrol işçileri arasında bir grev
patlak verdi. Makine ve demiryolu işyerlerindeki işçiler
greve katıldılar. Haziran’da, 45,000 işçi greve, şimdi genel
greve katıldı. Hatta ekmekçiler, ayakkabıcılar ve terziler de
greve gitti; dükkanlar kapatıldı ve gazeteler çıkmadı. İşçiler
8 saatlik işgünü ve ücretlerde artış talep ettiler. Grevler,
Baku Sosyal-Demokrat Komitesi tarafından yönlendirildi.
Siyasi konuşmaların ve devrimci bildirilerin dağıtıldığı
toplantılar yapıldı. Baku’da az sayıda asker olduğu için
işverenler manevraya giriştiler ve sözde işçilerin taleplerini
kabul eder göründüler; ama, daha fazla sayıda asker gelir
gelmez tavizlerini geri çektiler. Kafkas Parti Komitesi, Baku
işçilerinin
taleplerini
dayanışma
grevi
yaparak
desteklemeleri için Tiflis ve diğer kasaba işçilerine çağrı
yaptı. 14 Temmuz’da, Tiflis’te on gün süren bir grev patlak
verdi. Erkenden, bu grev Transkafkasya’daki diğer sanayi
merkezlerine yayıldı ve 100,000’den fazla işçi greve katıldı.
Bir dizi yerde işçiler kazaklar ve polisle karşı karşıya geldi
Mikhailovo’da (şimdi Stalinisi) işçiler bir treni durdurmaya
çalıştılar ama demiryolunu koruyan askerler tarafından
vuruldular. Bu katliam yeni protesto” grevlerinin patlak
vermesine yol açtı.
Genel grev Ukrayna’ya—Odessa, Kiev ve Ekaterinoslav
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(şimdi
Dniepropetrovsk)
yayıldı.
Bu
genel
grevin
karakteristiklerini kaydeden Lenin “Grevler tüm bir alanı
etkilemektedir. 100,000 işçi katılmıştır, kitlesel siyasi
toplantılar tekrar tekrar grevler sırasında bir dizi kasabada
yapılmaktadır.
Barikatların
arifesinde
olduğumuzu
hissediyoruz...” (V.İ. Lenin, Toplu Eserler, Cilt VII,
Moskova, Rusça Baskısı, sayfa 106)
İşçi-sınıfı hareketi nüfusun diğer tabakalarını da
uyandırdı. l899’dan itibaren, öğrenci hoşnutsuzlukları her yıl
tekrarlanan olaylardı ve öğrenciler toplantılarında siyasi
talepler öne sürüyorlardı. Eğitim Bakanı Bogolepov, “Geçici
Kurallar” çıkararak bu olaylarda yer alan öğrencileri askere
gönderme emri verdi. Kendilerine karşı alınan baskı
(önlemlerine rağmen öğrenci hareketi büyüdü. 1901’de
işçilerin örneğini takip eden St. Petersburg öğrencileri ve
radikal aydınları Kazan Katedrali yanında bir gösteri
düzenlediler. Polis gösteriye acımasızca saldırdı. 19011902’de genel öğrenci grevi tüm yüksek eğitim kurumlarını
etkiledi ve 30,000 öğrenci katıldı.
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3. DEVRİMCİ BİR PROLETER
PARTİNİN YARATILMASI
İÇİN MÜCADELE
Yeni Tipte bir Partinin Oluşturulması için
Hazırlıklar
Emperyalizm çağında Batı Avrupa Sosyal-Demokrat
partilerinin işçileri proleter devrimi yolunda devrimci
mücadele için örgütlemedeki tam yeteneksizlikleri açıkça
ortaya çıkmıştı. Bundan dolayı, Lenin ve taraftarları yeni
tipte bir partinin oluşturulması için bir mücadele başlattılar.
Yoldaş Stalin’in de, hüküm süren emperyalizm
şartlarının “yeni bir partiye, proleterleri iktidar uğruna
savaşıma yöneltecek kadar cesur, devrimci bir durumun
çapraşık koşulları içinde yolunu şaşırtmayacak kadar
deneyim sahibi, ve hedefe giden yolda hiç bir kayaya
çarpmadan yol alabilecek, esnek, savaşımcı bir partiye,
devrimci bir partiye duyulan zorunlu gereksinme”nin
buradan geldiğini yazmıştı.
Lenin ve Stalin’in ve onların en yakın yoldaşlarının inşa
ettiği yeni parti Marksizm-Leninizm silahı ile—en ileri
devrimci teori—silahlanmıştı.
Lenin’in Iskra’sının önünde duran en önemli görev,
Partinin etrafında birleşeceği bir programın hazırlanmasıydı.
Bu program,
ilk ve öncelikle proletaryanın sınıf
mücadelesinin son hedefine işaret ediyordu Sosyalizm. Bu
azami programdı. Ayrıca son hedefe doğru giderken
proletaryanın savaşacağı talepleri de formüle etmişti. Bu
asgari programdı.
Lenin yeni tipte bir partiyi inşa etme planını Ne
Yapmalı? adlı eserinde açıkladı. Bu dahice çalışmasında,
Partinin çekirdeğinin esas mesleği Parti çalışması olan
profesyonel devrimcilerden oluşması gerektiğini vurguladı.
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Çarlık altında süregelen şartlarda, Parti sıkıca gizli bir
örgütten başka bir şey olamazdı, ama aynı zamanda
kendini öncüsü olduğu işçi-sınıfından soyutlamamalıydı.
Parti üyeleri ideolojik ve örgütsel olarak birlik olmalı;
Marksist teoriyi savunmada birlik olmalı, Partinin strateji ve
taktiklerini yukarıda tutmalı, Parti örgütü çalışmasında aktif
yer almalı ve Parti disiplinini korumalıydılar. Lenin, Marksist
Partinin görevinin Sosyalizm ile işçi-sınıfı hareketinin
birleştirmek olduğuna işaret etti. Lenin ve Stalin, yalnızca
Marx’ın büyük öğretilerini işçi sınıfı arasında yaymakla, Parti
sosyalist bilinci kendiliğindenci işçi-sınıfı hareketi içerisine
taşıyabilir ve proletaryanın yeni bir sosyalist toplum inşa
etme dünya tarihsel görevini anlayabileceğine işaret
etmişlerdir.

RSDİP İkinci Kongresi
Lenin ve Stalin önderliğinde Iskra, sıkı bir profesyonel
devriciler örgütü toparladı. Iskra aracıları arasında, Lenin
taraftarları olarak anılan N.E. Bauman ve İ.V. Babuşkin
vardı.
Rusya’da
Sosyal-Demokrat
Komitelerinin
çoğunluğunun desteğini kazandıktan sonra, Iskra örgütü
Partinin İkinci Kongresini hazırlamak için işe koyuldu. Bu
kongre, Temmuz ve Ağustos 1903’te yurt dışında
(Brüksel’de ve daha sonra Londra’da) yapıldı.
Kongre, Iskra’nın sunduğu Parti programını kabul etti.
Kongrede, oportünistler bu programa, özellikle proletarya
diktatörlüğü talebine karşı çıktılar. Ama Lenin ezici bir etki
ile karşılık verdi. Kongrede en keskin anlaşmazlıklar, Parti
Kuralları madde 1’in formülasyonu üzerinde çıktı. Lenin’in
madde 1’deki formülasyonu şöyle idi: “Parti üyesi, onun
programını kabul eden, ve hem maddi olarak ve hem de
örgütlerinin birinin çalışmasında yer alarak, kişisel katılımı
ile destekleyen kişidir.” Oportünist Martov tarafından
önerilen formülasyon, yalnızca programın kabulünü ve mali
olarak desteklemeyi öne sürüyordu, ama Parti örgütlerinin
birinin çalışmasında aktif yer almayı zorunlu görmüyordu.
Lenin’in formülasyonunun tersine, Martov’un önerisi
dengesiz
proleter-olmayan
unsurlara
kapıyı
açık
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bırakıyordu. Partinin küçük-burjuva unsurlarla dolmasını
önlemek
amacıyla,
Leninistler
Partiye
katılmak
isteyenlerden sıkı taleplerde bulunuyorlardı.
Bu mücadelenin özünü ele alan Stalin Yoldaş, “Parti üyeliği
formülü ile Bolşevikler, Parti içine proleter-olmayan
unsurların sızmasına karşı örgütsel bir engel dikmek
istiyorlardı. Rus devriminin burjuva-demokratik karakteri
göz önüne alındığında, böyle bir sızma tehlikesi çok
gerçekti.” (J. Stalin, Leninizmin Sorunları, Moskova, 1945,
sayfa 381)
Leninistler militan devrimci proleter bir partiden yana
durdular; Martov’cular küçük-burjuva oportünist bir
partiden yana durdular.
Partinin merkezi organlarının seçimi sırasında, Lenin’in
taraftarları bir çoğunluk elde ettiler ve bundan sonra,
Bolşevikler olarak anıldılar. Oportünist Martov’cular azınlıkta
kaldılar ve bundan sonra Menşevikler olarak anıldılar.*
Ekonomistlerin yerini alan Menşevikler, toplumun proleterolmayan,
küçük-burjuva
tabakasının
çıkarlarını
yansıtıyordu.
İkinci Parti Kongresi, Rusya ve enternasyonal proletarya
tarihinde oldukça önemli bir rol oynadı. Bu kongrede Rusya
Sosyal-Demokratik İşçi Partisi (RSDİP) ülkemizde işçi
sınıfının devrimci partisi kuruldu.
Menşeviklerin Partiyi eski amatör ve çalışma-çevresi
yöntemleri yoluna geri çevirme çabalarına karşı mücadele
etmek için, Lenin, Marksizm tarihinde ilk defa, proleter
devrimi için mücadelesinde başlıca silahının Marksist parti
olduğu doktrinini geliştirdiği Bir Adım İleri İki Adım Geri adlı
muazzam eserini yazdı.

*

Rusça’da “çoğunluk” sözcüğünün karşıtı “Bolşevik ve “azınlık”
sözcüğünün karşıtı “Menşevik”tir, böylece Bolşevik ve Menşevik
terimleri doğdu.—Çevirenin notu.

