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ÖRGÜTLENME ÜZERÝNE
V. Ý. LENÝN

NEREDEN BAÞLAMALI?

Son yýllarda Rusya Sosyal-Demokratlarýnýn karþýsýna çýkan
ne yapmalý meselesi özel bir önem taþýyor. Bu mesele, (seksenlerin sonlarýnda ve doksanlarýn baþlarýnda olduðu gibi) hangi yolu
seçmemiz gerektiði meselesi deðil, bilinen yolda hangi pratik adýmlarý atmamýz gerektiði ve bu adýmlarý nasýl atacaðýmýz meselesidir.
Bu da, pratik çalýþmanýn sistemi ve planý meselesidir. Ve kabul
edilmelidir ki, pratik faaliyette bulunan bir parti için temel bir mesele olan, mücadelenin niteliði ve metotlarý meselesini henüz
çözmüþ deðiliz; bu durum da hâlâ, ortaya acýklý bir ideolojik tutarsýzlýk ve yalpalama çýkaran ciddi görüþ ayrýlýklarýna yol açmaktadýr.
Bir yandan, henüz yok olmamýþ bulunan ekonomist1 akým, siyasi örgütlenme ve ajitasyon çalýþmalarýný kösteklemeye ve daralt1
Ekonomist - Ekonmizm, on dokuzuncu yüzyil sonlarý ve yirminci yüzyýl baþlarýnda
Rusya Sosyal-Demokrat hareketi içinde oportünist bir akým, uluslararasý oportünizmin
Rusyadaki bir çeþidiydi. Ekonomistlerin sözcüleri, Rusyada Raboçaya Mysl gazetesi (18971902), yurt dýþýnda da Raboçeye Dyelo (Ýþçilerin Davasý) gazetesi (1899-1902) idi.
Ekonomistler, siyasi mücadelenin liberal burjuvaziye býrakýlmasýný savunarak, iþçi sýnýfýnýn
kendisini, daha yüksek ücret, daha iyi çalýþma þartlarý, vb. uðrunda ekonomik mücadeleyle
sýnýrlamasýný istiyorlardý. Ýþçi sýnýfý partisinin önder rolü oynamasýna karþýydýlar. Partinin
görevlerinin sadece hareketin kendiliðinden seyrini izlemek ve geliþmeleri tesbit etmek
olmasý gerektiðini ileri sürüyorlardý. Ekomizmin tehlikesi, iþçi sýnýfýný sýnýfsal devrim
yolundan saptýrmasýnda ve onu burjuvazinin siyasi bir uzantýsý haline getirmesinde yatýyordu. Ekonomizme karþý mücadelede Leninin Iskrasý büyük rol oynadý. Ekonomizme öldürücü darbe, Lenin tarafindan Ne yapmalý? adlý kitapta indirildi.
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maya çabalýyor. Öte yandan, ilkesiz eklektizm kafasýný yeniden
uzatýyor, her yeni akýmý taklit ediyor ve acil talepleri, bir bütün
olarak hareketin temel görevlerinden ve sürekli ihtiyaçlarýndan ayýrdedemiyor. Bildiðimiz gibi, bu akým Raboçeye Dyeloda2 yerine
oturdu. Bu gazetenin, Tarihi Bir Dönemeç (Listok Raboçeye
Dyelo, No. 6)3 gibi þatafatlý bir baþlýk altýnda þatafatlý bir makalede
sunduðu en son program açýklamasý, bizim yakýþtýrdýðýmýz niteliði özel bir önemle ortaya koyuyor. Daha düne kadar ekonomizmle flört ediliyor, Raboçaya Myslýn4 kesinlikle mahkum edilmesi karþýsýnda öfkeye kapýlýnýyor ve Plehanovun istibdada karþý
mücadele meselesini koyuþu yumuþatýlýyordu. Oysa bugün Liebknechtin sözleri aktarýlýyor: Eðer þartlar yirmi dört saat içinde deðiþirse, taktiðin de yirmi dört saat içinde deðiþtirilmesi gerekir.
Dolaysýz saldýrýya geçmek ve istibdadý yerle bir etmek için bir güçlü
savaþ örgütünden; kitleler arasýnda geniþ çapta devrimci siyasi
ajitasyondan (gerek devrimci, gerekse siyasi bakýmdan artýk ne
kadar da fazla!); sokak protestolarý için ardý arasý kesilmeyen çaðrýlardan; siyasi niteliði belirgin (aynen!) sokak gösterilerinden
söz edilip duruyor ve bu böylece sürüp gidiyor.
Iskranýn5 birinci sayýsýnda ortaya koyduðumuz ve hedefi,
2
Raboçeye Dyelo - Ekonomistlerin gazetesi. Yurtdýþýndaki Rusya Sosyal-Demokratlar
Birliði tarafýndan düzensiz aralýklarla çýkarýlan yayýn organý. 1899 Nisanýndan 1902 Þubatýna
kadar Cenevrede yayýnlandý. On iki sayý çýktý. Bu gazete Ekonomistlerin yurtdýþýndaki
merkeziydi. Iskra nýn bir parti kurma planýna karþý açýk bir mücadele yürüttü, sendikalist
bir siyaset izlenmesi için çaðrýda bulundu ve köylülüðün devrimci niteliklerini inkar etti
3
Listok Raboçego Dyela (Rabogeye Dyelonun Eki) 1900 Haziranýndan 1901
Temmuzuna kadar Cenevrede yayýnlandý. Toplam sekiz sayý çýktý.
4
Raboçaya Mysl (Ýþçilerin Düþüncesi) Ekonomistlerin sözcülüðünü yaparak 1897
Ekiminden 1902 Aralýðýna kadar yayýnlandý. Toplam on altý sayý çýktý.
5
Iskra - 1900 yýlýnda Lenin tarafýndan çýkarýlan bütün Rusya çapýnda ilk illegal Marksist gazete. Ýþçi sýnýfýnýn örgütlenmesinde tayin edici bir rol oynadý.
Iskranýn ilk sayýsý 1900 Aralýðýnda Leipzigde yayýnlandý. Daha sonraki sayýlar Münih,
Londra ve Cenevrede basýldý.
Iskranýn yazý kurulu V. I. Lenin, G. V. Plehanov, Y. O. Martov, P. B. Akselrod, A. N.
Potresov ve V. I. Zasuliçten meydana geliyordu. Aslýnda, Lenin gazetenin baþyazarý ve
yöneticisiydi.
Iskra, Parti kadrolarýnýn toplantý ve eðitim merkezi oldu. Leninin inisiyatifi ve doðrudan
doðruya katýlmasýyla, Iskra yazý kurulu bir Parti programý taslaðý hazýrladý ve 1903 Temmuz
Aðustos aylarýnda toplanan Rusya Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Ýkinci Kongresinin
hazýrlýklarýný yaptý. Bu kongre, Rusyada gerçekten devrimci, Marksist bir partinin temelini
attý. Ama kongreden hemen sonra Meþevikler Iskranýn denetimini ele geçirdiler. 52.
sayýsýndan itibaren gazete devrimci Marksizmin organý olmaktan çýktý. Lenin, eski, devrimci
gazeteden (52. sayýya kadar) ayýrdetmek için ona yeni, oportünist Iskra adýný verdi.
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sadece birbirinden kopuk gruplarý kazanmak deðil, ayný zamanda
doðrudan doðruya istibdadýn kalesini yerle bir etmek olan güçlü
ve iyi örgütlenmiþ bir partinin kurulmasý çaðrýsýnda bulunan programý, Raboçeye Dyelonun böylesine çabuk kavramasý karþýsýnda
belki de kendimizi mutlu sayabilirdik; ama bu kiþilerin belli bir
görüþ açýsýndan yoksun oluþu mutluluðumuzu sadece gölgeliyor.
Hiç þüphe yok ki, Raboçeye Dyelo Liebknechtin adýný boþ
yere kullanýyor. Özel bir meseleye iliþkin olarak ajitasyon taktiði ya
da parti örgütlenmesinin belli bir ayrýntýsýna iliþkin olarak taktik,
yirmi dört saat içinde deðiþtirilebilir; ama ancak hiçbir ilkeden nasibini almamýþ kimseler, kitleler arasýnda bir mücadele ve siyasi
ajitasyon örgütünün genellikte, sürekli ve mutlak gerekliliði konusundaki görüþlerini yirmi dört saatte ya da bu durumda yirmi
dört ayda deðiþtirebilirler. Þartlarýn deðiþmiþ ve dönemlerin farklý
oluþuna sarýlmak saçmadýr; bir mücadele örgütünün inþasý ve siyasi ajitasyonun yürütülmesi, durgun, barýþçý her þart altýnda ve
devrimci ruhun zayýflamasý ne kadar belirgin olursa olsun her dönemde esastýr. Üstelik böyle dönemlerde ve böyle þartlarda bu tür
çalýþma özellikle gereklidir, çünkü patlama ve taþma zamanlarýnda örgütün kurulmasý çok geç olacaktýr. Parti bir anda faaliyete geçebilmek için hazýr durumda olmalýdýr. Yirmi dört saat içinde taktiði deðiþtirin! Ama taktiðin deðiþtirilmesi için önce ortada bir taktiðin bulunmasý gerekir. Siyasi mücadeleyi her durumda ve her þart
altýnda yürütebilecek güçlü bir örgüt olmadan, saðlam ilkelerin
aydýnlattýðý ve kararlýlýkla uygulanan sistemli eylem planý diye bir
þey sözkonusu olamaz; çünkü taktik denince akla gelen budur.
Meseleyi gerçekten bir gözden geçirelim: bugün bize, þu tarihi
anýn Partimizi yepyeni bir meseleyle, terör meselesiyle karþý
karþýya býraktýðý söyleniyor. Düne kadar yepyeni mesele, siyasi
örgütlenme ve ajitasyondu; bugün ise terör. Ýlkelerini böylesine
açýkça unutmuþ kiþilerin taktikte köklü bir deðiþikliði savunduklarýný iþitmek biraz garip deðil mi?
Bereket, Raboçeye Dyelo yanýlýyor. Terör meselesi hiç de
yeni bir mesele deðildir; Rusya Sosyal-Demokrasisinin bu konuyla
ilgili ortaya konulmuþ görüþlerini kýsaca hatýrlamak yeter.
Biz, ilke olarak, terörü hiçbir zaman reddetmedik ve edemeyiz de, Terör, savaþýn belli bir anýnda, birliklerin belli bir durumunda ve belli þartlarda son derece uygun ve hatta zorunlu olabilecek

V. Ý. Lenin
Örgütlenme Üzerine

11

askeri eylem biçimlerinden biridir. Ama asýl önemli olan, bugün
için terörün asla savaþ meydanýndaki ordu için bir harekât olarak
deðil, tüm mücadele sistemiyle sýký sýkýya baðlantýlý ve bütünleþmiþ
bir harekât olarak deðil, hiçbir orduyla baðlantýsý olmayan zaman
zaman yapýlacak baðýmsýz bir saldýrý biçimi olarak önerilmiþ
olmasýdýr. Aslýnda, merkezi bir örgüt olmadan ve mahalli devrimci
örgütlerin bu zayýflýðýyla, terörün olup olacaðý da budur. Dolayýsýyla
biz, mevcut þartlarda bu mücadele aracýnýn vakitsiz ve elveriþsiz
olduðunu, en faal savaþçýlarý gerçek görevlerinden, bir bütün olarak
hareketin çýkarlarý açýsýndan en önemli olan görevden saptýracaðýný
ve hükümetin deðil, devrimin güçlerini daðýtacaðýný üzerine basa
basa belirtiyoruz. Son olaylarý bir hatýrlayalým. Devrimciler bir
önderler ve örgütleyiciler kurmayýndan yoksunken, iþçi kitlelerinin
ve þehirlerdeki sýradan halkýn mücadelede ileri atýldýðýný gözlerimizle gördük. Bu þartlar altýnda, en atýlgan devrimciler teröre
baþvururken, ciddi olarak güven duyulabilecek tek þey olan savaþ
müfrezelerinin zayýf düþmesi tehlikesi yok mudur? Huzursuzluk
duyan, protestolarda bulunan, daðýnýk olan ve daðýnýk olduklarý
için de güçsüz olan kitleler ile devrimci örgütler arasýndaki baðýn
kopma tehlikesi yok mudur? Oysa baþarýmýzýn biricik teminatý bu
baðdýr. Gözüpek bireysel darbelerin önemini inkâr edecek deðiliz,
ama günümüzde onca insanýn bu yönde güçlü bir eðilim gösterdiði
bir zamanda, terör düþüncesiyle kendinden geçmeye karþý, terörü
esas ve temel mücadele aracý olarak görmeye karþý kararlý bir uyarýda bulunmak görevimizdir. Terör hiçbir zaman düzenli bir askeri
harekât olamaz, olsa olsa, tayin edici bir saldýrýda kullanýlan metotlardan biri olarak hizmet edebilir. Ama þu anda böyle bir tayin
edici saldýrý için çaðrý yayýnlayabilir miyiz? Raboçeye Dyelo açýkça
yayýnlayabileceðimizi düþünüyor ve nasýl oluyorsa, þöyle haykýrýyor:
Saldýrý birlikleri kurun! Ama bu da gene, mantýktan çok coþkuya
dayanýyor. Bizim askeri kuvvetlerimizin ana gövdesi, gönüllülerden
ve asilerden meydana gelmektedir. Biz sadece birkaç küçük düzenli birliðe sahibiz, üstelik bunlar harekete geçirilmiþ bile deðildir;
bunlarýn hem birbirleriyle baðlantýlarý yoktur, hem de saldýrý birliðini
bir yana býrakalým, herhangi bir birlik olacak þekilde bile eðitilmiþ
deðildirler, Bütün bunlar göz önüne alýndýðýnda, mücadelemizin
genel þartlarýný deðerlendirebilen ve olaylarýn tarihi akýþý içindeki
her dönemeçte bu þartlarý hesaba katabilen bir kimse için, þu
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anda sloganýmýzýn saldýrýya geçin olamayacaðý, düþman kalesini
kuþatýn olmasý gerektiði açýktýr. Baþka bir deyiþle, Partimizin acil
görevi, hemen þimdi giriþilecek bir saldýrý için eldeki bütün güçleri
toplamak deðil, bütün güçleri birleþtirebilecek ve harekete fiiliyatta
rehberlik edebilecek bir devrimci örgütün kurulmasý için çaðrýda
bulunmaktýr. Bu örgüt, lafta deðil fiiliyatta her protesto hareketini
ve her patlayýþý her zaman desteklemeye hazýr ve bunu, tayin edici
mücadele için uygun savaþ kuvvetlerinin inþasýnda ve saðlamlaþtýrýlmasýnda kullanacak bir örgüt olmalýdýr.
Þubat ve Mart olaylarýndan6 çýkarýlan dersler öylesine etkileyici oldu ki, þimdilik bu sonuç konusunda ilkede bir anlaþmazlýk
çýkacaða benzemiyor. Ne var ki, þu anda meselenin ilke olarak çözümüne deðil, pratik bir çözümüne ihtiyacýmýz var. Sadece ihtiyaç
duyulan örgütün niteliði ve kesin amacý konusunda açýklýða kavuþmakla kalmamalý, ayný zamanda örgüt için kesin bir plan hazýrlamalýyýz, böylece örgütün kuruluþu bütün yönleriyle ele alýnmýþ olacaktýr. Meselenin ihmale gelmez önemi karþýsýnda, biz kendi payýmýza, þimdi basýma hazýrlanan bir broþürde bir plan taslaðýný, daha ayrýntýlý bir þekilde geliþtirilmek üzere yoldaþlara sunuyoruz!7
Kanýmýzca, faaliyetlerimizin hareket noktasý, istenilen örgütün kurulmasý yolundaki ilk adým yahut da izlendiði takdirde bu
örgütü düzgün bir þekilde geliþtirmemizi, derinleþtirmemizi ve yaygýnlaþtýrmamýzý saðlayacak olan ana yol, bütün Rusya çapýnda bir
siyasi gazetenin çýkarýlmasý olmalýdýr. En çok ihtiyaç duyduðumuz
þey bir gazetedir; gazete olmadan, Sosyal-Demokrasinin hem genel
olarak baþlýca ve sürekli görevi, hem de halkýn en geniþ tabakalarý
6
Burada, 1901 Þubat-Mart aylarýnda St. Petersburg, Moskova, Kiev, Harkov, Kazan,
Yaros-lavl, Varþova, Belostok, Tomsk, Odessa ve Rusyanýn diðer þehirlerinde meydana
gelen iþçi ye öðrencilerin devrimci kitle eylemleri, siyasi gösteriþler, mitingler ve grevler
kasdediliyor. 1900-1901 öðretim yýlýnda meydana gelen öðrenci hareketi, akademik
taleplerden kaynaklandý ve sonunda istibdadýn gerici siyasetine karþý devrimci siyasi eylem
niteliðini aldý. En ileri iþçiler tarafýndan desteklendi ve Rusya toplumunun bütün
kesimlerinde yanký uyandýrdý. 1901 Þubat ve Mart aylarýndaki grevleri ve grevlere yol açan
ilk olay, Kiev Üniversitesinden 183 öðrencinin bir siyasi öðrenci mitingine katýldýklarý
gerekçesiyle askere alýnmalarýydý. Hükümet, devrimci eylemlere katýlanlara vahþice saldýrdý.
4 (17) Mart 1901de St. Petersburgdaki Kazan Katedralinin önündeki meydanda yapýlan
gösteri yürüyüþüne katýlanlara karþý giriþilen misilleme özellikle þiddetli, oldu, ama 1901
Þubat-Mart olaylarý, Rusyada devrim dalgasýnýn yükselmekte olduðunu gösterdi. Ýþçilerin
harekete siyasi sloganlarla katýlmalarý çok büyük önem taþýyordu.
7
Leninin Ne Yapmalý? Hareketimizin Canalýcý Sorunlarý adlý kitabýna deðiniliyor. Bu
kitap ilk defa, 1902 Martýnda Stuttgartta Dietz Yayýnevi tarafýndan yayýnlandý.
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arasýnda siyasete ve sosyalizmin meselelerine duyulan ilginin yükseldiði bir sýrada içinde bulunduðumuz anýn ihmale gelmez görevi
olan ilkelere baðlý, sistemli ve çok yönlü propaganda ve ajitasyonu
yürütemeyiz. Bireysel eylemler, mahalli bildiriler ve gazeteler vb.
biçimindeki daðýnýk ajitasyonu, ancak sürekli bir yayýnýn yardýmýyla
yürütülebilecek genelleþtirilmiþ ve sistemli bir ajitasyonla güçlendirme ihtiyacý, hiçbir zaman bugünkü kadar þiddetli bir þekilde
hissedilmemiþtir. Hiç abartýsýz diyebiliriz ki, bir gazetenin sýk aralarla
ve düzenli olarak basýlmasý (ve daðýtýlmasý), militan faaliyetlerimizin
bu önde gelen ve en temel kesiminin ne kadar iyi inþa edildiðinin
kesin bir kýstasý olabilir. Ayrýca, gazetemiz bütün Rusya çapýnda
olmalýdýr. Yayýn yoluyla halký ve hükümeti etkilemek için çabalarýmýzý birleþtirmede baþarýsýzlýða uðradýðýmýz takdirde ve baþarýsýzlýða
uðradýðýmýz sürece, halký ve hükümeti daha karmaþýk, daha çetin,
ama ayný zamanda daha tayin edici etkileme yollarýný birleþtirmeyi
düþünmek hayalcilik olur. Hareketimiz, bölünüp parçalanma yüzünden, Sosyal-Demokratlarýn büyük bir çoðunluðunun bakýþ açýsýný
ve faaliyet alanýný daraltan ve gizlilik ve uyanýklýðý korumadaki ustalýðýný körelten bütünüyle mahalli çalýþmaya gömülüp kalma yüzünden, pratik ve örgütsel bakýmdan olduðu kadar, öncelikle ideolojik
bakýmdan da zarar görmektedir. Ýþte tam bu bölünüp parçalanma
durumunda, yukarýda sözü edilen tutarsýzlýk ve bocalamalarýn en
derin köklerini araþtýrmak gerekmektedir. Bu zaafýn ortadan kaldýrýlmasý ve tek tek mahalli hareketlerin bütün Rusya çapýnda tek bir
harekete dönüþtürülmesi yolunda atýlacak ilk adým, bütün Rusya
çapýnda bir gazetenin çýkarýlmasý olmalýdýr. Sonuç olarak, kesinlikle
bir siyasi gazeteye ihtiyacýmýz var. Bir siyasi organ olmadan, günümüz Avrupasýnda ismi olan bir siyasi hareket düþünülemez. Böyle
bir gazete olmadan, siyasi huzursuzluk duyan ve protestoda bulunan
bütün unsurlarý biraraya getirme ve böylece proletaryanýn devrimci
hareketini canlandýrma görevimizi asla yerine getiremeyiz. Biz ilk
adýmý attýk, iþçi sýnýfý arasýnda ekonomik, fabrikalarla ilgili teþhirler
için güçlü bir istek yarattýk; þimdi de ikinci adýmý atmalý ve halkýn
bütün kesimlerinde siyasi teþhir için tamamen siyasi bilince dayalý
güçlü bir istek yaratmalýyýz. Siyasi teþhirin sesinin bugün için zayýf,
ürkek ve seyrek çýkmasý karþýsýnda cesaretimiz kýrýlmamalýdýr. Bunun nedeni, polisin zorbalýðýna tamamen boyun eðilmiþ olmasý
deðildir; bu teþhirleri yapabilecek ve yapmaya hazýr olanlarýn konu-
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þacaklarý bir kürsüleri yoktur, istekli ve yüreklendirici dinleyicileri
yoktur, her þeye kadir Rus Hükümetine karþý olan þikayetleri yöneltirken, bunun yanký bulacaðý gücü halk arasýnda hiçbir yerde
görememektedirler. Ama bugün bütün bunlar hýzla deðiþmektedir.
Böyle bir güç vardýr. Bu güç, sadece siyasi mücadele çaðrýlarýný
dinlemeye ve desteklemeye deðil, ayný zamanda cesaretle savaþa
katýlmaya da hazýr olduðunu göstermiþ bulunan devrimci proletaryadýr. Bugün çarlýk hükümetini ülke çapýnda teþhir edecek bir
kürsü saðlamak durumundayýz ve bunu yapmak görevimizdir. Bu
kürsü, Sosyal-Demokrat bir gazete olmalýdýr. Rusya toplumunun
diðer sýnýf ve tabakalarýndan ayrý olarak, Rusya iþçi sýnýfý, siyasi
bilgiye karþý sürekli bir ilgi göstermekte ve illegal yayýn için (sadece
yoðun huzursuzluk dönemlerinde deðil) sürekli ve yaygýn bir talepte
bulunmaktadýr. Böyle bir kitle talebi var olduðunda, tecrübeli devrimci önderlerin yetiþtirilmesine baþlandýðýnda ve iþçi sýnýfýnýn yoðunlaþmasý, onu büyük þehirlerdeki iþçi sýnýfý mahallelerinde ve
fabrikalarýn birarada bulunduðu yerlerde gerçekten hakim duruma
getirdiðinde, artýk proletarya için bir siyasi gazete çýkarmak son
derece uygundur. Proletarya aracýlýðýyla gazete þehir küçük-burjuvazisine, köylük bölgelerdeki zanaatkarlara ve köylülere ulaþacak
ve böylelikle halkýn gerçek siyasi gazetesi haline gelecektir.
Ne var ki, bir gazetenin rolü, yalnýzca fikirlerin yayýlmasý, siyasi eðitim ve siyasi müttefiklerin kazanýlmasýyla sýnýrlý deðildir. Bir
gazete sadece kolektif bir propagandacý ve kolektif bir ajitatör deðil,
ayný zamanda kolektif bir örgütleyicidir. Bu bakýmdan, gazete, inþa
halindeki bir binanýn çevresinde kurulan iskeleye benzetilebilir; bu
iskele, yapýnýn sýnýrlarýný belirler, inþaat iþçileri arasýndaki baðlantýyý
kolaylaþtýrýr ve böylelikle onlarýn yapýlacak iþleri daðýtmalarýný ve
örgütlü çalýþmalarýndan çýkardýklarý ortak sonuçlarý görmelerini
saðlar. Gazetenin yardýmý ve aracýlýðýyla. sadece mahalli faaliyetlere
deðil, ayný zamanda düzenli genel çalýþmaya da giriþecek kalýcý bir
örgüt doðal olarak þekillenecek ve üyelerini siyasi olaylarý dikkatle
izleyebilecek þekilde yetiþtirecek, bu olaylarýn halkýn çeþitli tabakalarý üzerindeki etkisini ve önemini deðerlendirecek ve devrimci
partinin bu olaylarý etkileyebilmesi için etkili yollarý geliþtirecektir.
Sadece gazetenin düzenli olarak çoðaltýlmasý ve daðýtýmýnýn sürekli
olarak geliþtirilmesi gibi teknik bir görev bile, birleþik partinin bir
temsilciler aðýný gerektirecektir; bu temsilciler birbirleriyle sürekli
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bir bað kuracaklar, olaylarýn genel durumundan haberdar olacaklar,
bütün Rusya çapýndaki çalýþmada kendilerine düþen ayrýntýlý
görevleri yerine getirmeye alýþacaklar ve çeþitli devrimci eylemlerin
örgütlenmesinde kendi güçlerini sýnayacaklardýr. Bu temsilciler aðý,*
tam gereðini duyduðumuz türden bir örgütün, yani bütün ülkeyi
kucaklayacak kadar yaygýn; kesin ve ayrýntýlý bir iþbölümüriü gerçekleþtirebilecek ölçüde geniþ ve çok yönlü; kendi çalýþmasýný her
þart altýnda, bütün ani dönemeçlerde ve her beklenmedik durumda düzenli olarak yürütebilecek kadar serinkanlý; bir yandan, düþman bütün kuvvetlerini tek bir noktada topladýðýnda güçlü düþmana
karþý açýk savaþa giriþmekten kaçýnabilecek, öte yandan da,
düþmanýn acemiliðinden yararlanabilecek ve ona en beklemediði
zamanda ve yerde saldýrabilecek kadar esnek bir örgütün iskeletini
oluþturacaktýr. Bugün büyük þehirlerin sokaklarýndaki öðrenci
gösterilerini desteklemek gibi nispeten kolay bir görevle karþý karþýyayýz; ama yarýn belki de, sözgelimi, belli bir yöredeki iþsizler hareketini desteklemede, bir köylü ayaklanmasýnda devrimci bir rol
oynamak üzere görevimizin baþýnda bulunmak zorunda kalabiliriz.
Bugün, hükümetin Zemstvoya8 karþý açtýðý kampanyadan doðan
gergin siyasi durumdan yararlanmak zorundayýz; ama yarýn, saldýrýya geçen bir çarlýk baþýbozuðuna karþý halkýn öfkesini desteklemek
ve onu açýkça geri çekilmeye zorlamak üzere dünyayý baþýna yýkmak amacýyla boykotlar, suçlama bildirileri, gösteri yürüyüþleri vb.
gibi yollarla yardýmcý olmak zorunda kalabiliriz. Bu ölçüde bir savaþ
hazýrlýðý, ancak düzenli birliklerin sürekli faaliyetiyle geliþtirilebilir.
Eðer ortak bir gazete çýkarmak için güçlerimizi birleþtirirsek, bu
çalýþma, sadece en yetenekli propagandacýlarý deðil, ayný zamanda
tayin edici mücadele için sloganý tam zamanýnda atabilen ve o
mücadelede önderliði ele geçirebilen en yetenekli örgütleyicileri
* Hiç þüphesiz, bu temsilcilerin ancak Partimizin mahalli komiteleriyle (gruplar,
eðitim mahfilleri) en yakýn temas içinde baþarýlý bir þekilde çalýþabilecekleri açýktýr. Genel
olarak, tasarladýðýmýz tüm plan, elbette ancak Partiyi defalarca birleþtirmeye çalýþmýþ
olan ve bu birleþtirmeyi bugün deðilse yarýn, þu yoldan deðilse bu yoldan baþaracaðýndan
emin olduðumuz komitelerin en aktif desteði sayesinde gerçekleþtirilebilir.
8
Zemstvolar - asillerin elindeki mahalli kendi kendini yönetim organlarý. 1864 yýlýnda
çarlýk Rusyasýnýn merkezi vilayetlerinde kurulmuþlardý. Yetkileri sadece mahalli ekonomik
meselelerle (hastanelerin iþletilmesi, yol yapýmý, istatistik, sigorta) kýsýtlýydý ve valilerin ve
Ýçiþleri Bakanlýðýnýn denetimi altýndaydýlar. Bunlar hükümetin rýza göstermediði herhangi
bir kararý kaldýrtabiliyorlardý.
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ve en yetenekli siyasi parti önderlerini de yetiþtirecek ve ortaya çýkaracaktýr.
Son olarak, doðabilecek bir yanlýþ anlamayý önlemek için
birkaç söz daha edelim. Durmadan sistemli ve planlý hazýrlýktan
söz ettik; ama asla, istibdadýn ancak düzenli bir kuþatmayla ya da
örgütlü bir saldýrýyla yýkýlabileceðini söylemek istemiyoruz. Böyle
bir görüþ, hem saçma, hem de doktriner bir görüþ olur. Tam tersine,
istibdadýn, kendisini sürekli olarak tehdit eden kendiliðinden
patlamalarýn ya da önceden görülemeyen siyasi karýþýklýklarýn etkisi
sonucu çökmesi son derece mümkündür ve böyle ihtimal tarihi
olarak çok daha fazladýr. Ama maceracý kumarlardan sakýnmak
niyetinde olan hiçbir siyasi parti, faaliyetlerini, böyle patlamalarý ve
karýþýklýklarý beklemeye dayandýramaz. Biz kendi yolumuzda
ilerlemeli ve düzenli çalýþmamýzý sebatla sürdürmeliyiz. Beklenmedik olaylara ne kadar az bel baðlarsak, herhangi bir tarihi dönemeç karþýsýnda hazýrlýksýz yakalanmamýz da o kadar imkansýzlaþýr.
LENÝN
1901 yýlýnda yazýldý.
Ýlk kez 1901 Mayýsýnda
Iskra No: 4de yayýnlandý.
Bütün Eserler,
Cilt: 5, s: 13-24.
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BÝR YOLDAÞA
ÖRGÜTSEL GÖREVLERÝMÝZ ÜZERÝNE MEKTUP9

Sevgili yoldaþ,
St. Petersburg Devrimci Partisinin Örgütlenmesi için hazýrladýðýnýz taslaðýn eleþtirilmesi isteðinizi memnunlukla yerine ge9
Bir Yoldaþa Örgütsel Görevlerimiz Üzerine Mektup, St. Petersburglu Sosyal-Demokrat A. A. Þneyersonun (Yeryoma) o þehirdeki sosyal-demokrat çalýþmalarýn örgütlenme
tarzýný eleþtiren mektubuna verilen yanýttýr.
Lenin ve yakýn arkadaþlarýnýn 1895 Aralýðýnda tutuklanmalarýndan sonra,
ekonomistler Ýþçi Sýnýfýnýn Kurtuluþu Ýçin Mücadele Birliðini yavaþ yavaþ denetimleri
altýna aldýlar. Devrimcilerin bir yer altý ve merkezi örgütünün kurulmasý için mücadele
dene devrimci Marksistlerin tam tersine, ekonomistler, siyasi mücadelenin önemini
inkar ediyor ve seçim ilkesine dayalý ve baþlýca hedefi, iþçilerin ekonomik çýkarlarýný
dolaysýzca savunmak ve karþýlýklý yardým bankalarý kurmak olan geniþ bir iþçi sýnýfý
örgütünün kurulmasý düþüncesini ortaya atýyorlardý. Ekonomistler Mücadele Birliðini
uzun süre denetimlerinde tutarak onun örgütsel yapýsýna da kendi damgalarýný vurdular;
Birliðin iþçi sýnýfý üyeleri (sözümona iþçi örgütü) suni olarak aydýn üyelerden ayrýldý.
Birliðin gevþek örgütleniþi, iþçilerin otokrasiye ve burjuvaziye karþý kitle çapýnda devrimci
mücadelesine önderlik etmeye deðil, daha çok sendikal biçimde bir mücadeleye uygundu.
St. Petersburg örgütünde Iskracýlarla ekonomistler arasýnda geliþen mücadele, RSDÝP
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tiriyorum.10 (Anlaþýlan, bununla, St. Petersburgdaki Rusya SosyalDemokrat iþçi Partisinin çalýþmalarýnýn örgütlenmesini kastediyorsunuz.) Ortaya koyduðunuz mesele öylesine önemli ki, St. Petersburg Komitesinin bütün üyeleri ve hatta genel olarak bütün Rusya
Sosyal-Demokratlarý bu meselenin tartýþýlmasýna katýlmalýdýrlar.
Her þeyden önce, Birlikin eski (dediðiniz gibi, birlik tipi)
örgütlenmesinin elveriþsizliðine iliþkin açýklamanýza tamamen katýldýðýmý belirtmek isterim. Raboçeye Dyelo taraftarlarýnýn demokratik ilkeleri öne sürerken büyük kibirlilik ve inatçýlýkla savunuculuðunu yaptýklarý seçim sistemine, ilerici iþçiler arasýnda ciddi bir
eðitimin ve devrimci öðretimin yokluðuna ve iþçilerin faal çalýþmalardan kopmalarýna deðiniyorsunuz.
nin St. Petersburg Komitesinin 1902 yazýnda Iskranýn safýna geçmesiyle doruðuna ulaþtý.
Iskranýn 15 Aralýk 1902 tarihli 30. sayýsýnda þöyle deniyordu: Haziran ayýnda St.
Petersburg dolaylarýnda yapýlan ve iþçi örgütünün beþ semtini de temsil eden iþçilerin
(iþçi örgütünün en yüksek kuruluþunu meydana getiriyordu) katýldýðý bir toplantýda ortaya
iki mesele çýktý. Bu meseleler þunlardý: 1) Rusya Sosyal-Demokrasisindeki iki akým: bugüne
kadar St. Petersburgda görülen eski ekonomist akým ve Iskra ve Zarya tarafýndan
temsil edilen devrimci akým; 2) Örgütlenme ilkeleri (sözümona demokratizm ya da bir
devrimciler örgütü). Her iki meselede de bütün iþçiler oybirliðiyle ekonomizmi ve
demokratizme karþý çýktýlar ve Iskra akýmýnýn safýnda yer aldýlar.
St. Petersburg Mücadele Birliðini Iskranýn örgütlenme ilkelerinin ruhuna uygun olarak
yeniden inþa etmek için, Iskra örgütünün, iþçi örgütünün ve St. Petersburg komitesinin
temsilcilerinden oluþan bir komite kuruldu. Ama Tokarevin baþýný çektiði ekonomistler,
St. Petersburg Komitesinin Iskranýn tutumunu destekleme kararýna katýlmadýklarýný
bildirdiler; sözümona Ýþçi Örgütleri Komitesini kurdular ve Iskracýlara karþý mücadeleye
giriþtiler. Iskracýlar iþçilerin desteði sayesinde mevzilerini korudular ve St. Petersburg
örgütü içindeki durumlarýný saðlamlaþtýrdýlar.
Leninin Parti örgütlenmesi için planýný geliþtirdiði ve somut olarak biçimlendirdiði
Bir Yoldaþa Mektup, St. Petersburga, ekonomistlere karþý mücadele en yüksek noktasýna
ulaþtýðý bir sýrada vardý. Mektubun hektografla kopyasý çýkarýldý, elle çoðaltýldý ve St.
Petersburglu Sosyal-Demokratlar arasýnda daðýtýldý. 1903 Haziranýnda Sibirya Sosyal- Demokrat Birliði tarafýndan RSDÝPnin Örgütlerindeki Eski Devrimci Çalýþma Üzerine (Bir
Yoldaþa Mektup) illegal olarak yayýnlandý. Bu mektup RSDÝP Merkez Komitesi tarafýndan
ayrý bir broþür olarak da yayýnlandý ve broþürü baskýya bizzat hazýrlayan Lenin ona bir
önsöz, bir de ek yazdý. Mektup, Sosyal-Demokrat örgütlerde geniþ çapta daðýtýldý. 1902-05
yýllarýný kapsayan polis arþivleri, Moskova, Riga ve Don Rostovu, Nahcevan, Nikolayev,
Krasnoyarsk, Irkutsk ve diðer yerlerde yapýlan polis baskýnlarýnda bu mektubun ele geçtiðini
ortaya koyuyor.
SBKP Merkez Komitesinin Marksizm-Leninizm Enstitüsünün arþivlerinde; Mektupun
sadece ilk sayfasýnýn el yazmasý bulunmaktadýr. Bu sayfada Leninin elyazýsýyla þu not
vardýr: Genel olarak St. Petersburg Komitesine ve özel olarak da Yeryoma yoldaþa
(Leninden).
10
Buradaki taslak, St. Petersburg þehrindeki devrimci çalýþmayla ilgili tüzük taslaðýdýr,
yoksa RSDÝPnin genel tüzüðü deðil. Metnin bazý yerlerinde taslak yerine tüzük
kullanýlýyor . (Ç.N.)
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Durum tam olarak þöyle: 1) (sadece iþçiler arasýnda deðil,
aydýnlar arasýnda da) ciddi bir eðitimin ve devrimci öðretimin bulunmayýþý; 2) seçim ilkesinin yersiz ve aþýrý ölçüde uygulanmasý; ve 3)
iþçilerin faal devrimci çalýþmalardan kopmalarý. St. Petersburg örgütünün ve Partimizin daha birçok mahalli örgütünün temel zaafý
buradadýr.
Mektubunuzdan temel hatalarýný anlayabildiðim kadarýyla,
örgütsel görevler hakkýndaki temel görüþünüzü tamamen paylaþýyor
ve örgütlenme planýnýza katýlýyorum.
Özellikle, bütün Rusya çapýndaki çalýþmayla ve bir bütün
olarak Parti faaliyetiyle ilgili görevlere özel önem verilmesi yolundaki
görüþünüze tamamen katýlýyorum. Bu, sizin taslaðýnýzýn Birinci Maddesinde þöyle ifade edilmiþ: Ýþçiler arasýnda sürekli muhabirleri
bulunan ve örgüt içindeki çalýþmalarla sýký baðý olan Iskra gazetesi, Partinin yönetici merkezidir (sadece bir komitenin ya da semtin
deðil.) Ben sadece, teorik gerçekleri, taktik ilkeleri, genel örgütlenme görevlerini ve herhangi bir an için tüm Partinin genel görevlerini geliþtirip ortaya çýkaran gazetenin, partinin ideolojik önderi
olabileceðini ve olmasý da gerektiðini belirtmekle yetineceðim. Ama
ancak, bütün komitelerle kiþisel baðlarý saðlayan, Rusya SosyalDemokratlarý arasýndaki en devrimci bütün güçleri kucaklayan ve
yayýnlarýn daðýtýlmasý, bildirilerin basýlmasý, güçlerin gereðince daðýtýlmasý ve özel uðraþlarý üstlenecek kiþilerin ve gruplarýn atanmasý
ve gösterilerin ve bütün Rusya çapýnda bir ayaklanmanýn hazýrlanmasý vb. gibi Partinin bütün genel meseleleriyle uðraþan özel bir
merkezi grup (diyelim, Merkez Komitesi) hareketin doðrudan pratik
önderi olabilir. Örgütün en kesin gizliliðini ve hareketin sürekliliðini
korumak zorunlu olduðuna göre, Partimizin iki yönetici merkezi
olabilir ve olmalýdýr da: bir M.O. (Merkez Organ) ve bir M.K. (Merkez
Komitesi). Bunlardan birincisi, ideolojik önderlikten; ikincisi de,
doðrudan ve pratik önderlikten sorumlu olmalýdýr. Bu gruplar arasýndaki eylem birliði ve gerekli dayanýþma sadece tek bir Parti
programýyla deðil, ayný zamanda bu iki grubun bileþimiyle (her iki
grup da. M.O. ve M.K., birbiriyle tam bir ahenk içinde olan kimselerden meydana gelmelidir) ve düzenli ve sistemli ortak toplantýlarýn düzenlenmesiyle de saðlanmalýdýr. Ancak o zaman, hem
M.O. Rus jandarmasýnýn eriþemeyeceði bir yere yerleþtirilebilir ve
tutarlýlýðý ve sürekliliði teminat altýna alýnabilir; hem de M.K. bütün
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temel meselelerde M.O. ile daima birlik içinde bulunabilir ve hareketin bütün pratik yönlerini doðrudan doðruya yönetebileceði serbestliye sahip olabilir.
Dolayýsýyla, Tüzüðün Birinci Maddesi (sizin taslaðýnýza göre)
sadece hangi Parti organýnýn yönetici organ olarak tanýndýðýný belirtmekle kalmamalý (bu elbette gereklidir), ayný zamanda bir mahalli örgütün, onlar olmadan Partinin bir parti olarak varlýðýný sürdüremeyeceði merkezi kuruluþlarý yaratmak, desteklemek ve saðlamlaþtýrmak için faal bir þekilde çalýþma görevini üstlenmesi gerektiðini
de belirtmelidir.
Daha sonra, Ýkinci Maddede, komitenin mahalli örgütü yönetmesi gerektiðini (belki de Partinin bütün mahalli çalýþmalarý
ve bütün mahalli örgütleri demek daha iyi olurdu; ama ben, ifade
ayrýntýlarý üzerinde durmayacaðým) ve hem iþçilerden, hem de
aydýnlardan meydana gelmesi gerektiðini, çünkü onlarý iki komiteye bölmenin zararlý olacaðýný söylüyorsunuz. Bu, kesinlikle ve
tartýþmasýz doðrudur. Rusya Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin tek bir
komitesi olmalý ve bu komite de, kendilerini bütünüyle SosyalDemokrat faaliyetlere adamýþ, saðlam inançlý Sosyal-Demokratlardan oluþmalýdýr. Mümkün olduðu kadar çok sayýda iþçinin tam bir
sýnýf bilincine varmasýna, profesyonel devrimci ve komite üyesi
haline gelmesine özellikle önem vermeliyiz.* Ýki deðil de tek bir
komite oldu muydu, komite, üyelerinin birçok iþçiyi kiþisel olarak
tanýmalarý meselesi özel bir önem kazanýr. Ýþçilerin arasýnda olup
biten her þeye önderlik edebilmek için, bütün semtlere girip çýkabilmek, çok sayýda iþçi tanýmak ve her çeþit yola sahip olmak vb.
gerekir. Bu yüzden, komite, iþçi sýnýfý hareketinin bizzat iþçilerin
arasýndan çýkacak belli baþlý bütün önderlerini mümkün olduðu
kadar kapsamalýdýr. Komite, mahalli hareketi bütün yönlerden yönetmeli ve Partinin bütün mahalli kuruluþlarýnýn, güçlerinin ve
araçlarýnýn sorumluluðunu üstlenmelidir. Siz komitenin nasýl kurulmasý gerektiðinden söz etmemiþsiniz; ama bu durumda özel kurallar koymanýn pek o kadar gerekli olmadýðý konusunda da anlaþacaðýmýzý sanýyorum; komitenin nasýl kurulmasý gerektiði meselesi,
Sosyal-Demokratlarýn yerinde tespit edecekleri bir meseledir. Ama
* Komiteye, iþçi kitleleriyle en çok baðý olan ve iþçi kitleleri arasýnda en fazla sayýlan
devrimci iþçileri almaya çalýþmalýyýz.
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belki de þunu belirtmek gerekiyor: komiteye yeni üyelerin alýnmasý,
komite üyelerinin çoðunluðunun (ya da üçte ikisinin vb.) kararýyla
gerçekleþmeli ve komite, temas listesinin güvenilir (devrimci açýdan) ve saðlam (siyasi anlamda) ellere verilmesine dikkat göstermeli ve aday üyeleri önceden hazýrlamalýdýr. M.O. ve M.K.mýz olduðu zaman, yeni komiteler ancak bunlarýn iþbirliði ve rýzasýyla kurulmalýdýr. Elden geldiðince, komitelerde çok fazla sayýda üye bulunmamalý (böyle komiteler iyi eðitilmiþ, her biri devrimci faaliyetin
özel bir dalýnda teknik ustalýk kazanmýþ kiþilerden kurulmuþ olur),
ama ayný zamanda komiteler, çalýþmanýn bütün yönlerinin üstesinden gelebilecek, komitenin tam olarak temsil edilmesini ve kararlarý uygulamasýný saðlayabilecek yeterli sayýda üyeyi de kapsamalýdýrlar. Üyelerin sayýsý oldukça fazla ve sýk sýk toplanmalarý da tehlikeli olursa, o zaman komite içinden özel ve çok büyük bir yürütme
grubu (diyelim, beþ ya da daha az kiþiden meydana gelen) seçmek
gerekebilir. Ama bu gruba kesinlikle komitenin sekreteri ve bir bütün olarak çalýþmaya pratikte rehberlik edebilecek olanlar girmelidir.
Tutuklamalar olduðu takdirde çalýþmanýn kesintiye uðramamasý
için, bu gruba aday üyeler saðlanmasý da özellikle önemlidir. Yürütme grubunun faaliyetleri ve bu gruba üye alma iþlemi vb. komitenin
genel toplantýsýnýn onayýna tabi olmalýdýr.
Ayrýca, komiteden sonra, onun altýnda þu kuruluþ!arý öneriyorsunuz: 1) tartýþma toplantýlarý (en iyi devrimcilerin konferanslarý); 2) semt mahfilleri;11 3) bu semt mahfillerinin her birine baðlý
birer propagandacý mahfili; 4) fabrika mahfilleri; ve 5) belli bir
semtteki fabrika mahfillerinin delege temsilcilerinin toplantýlarý.
Komitenin altýndaki bütün diðer kuruluþlarýn (üstelik sizin saydýklarýnýzýn yaný sýra, daha birçok ve son derece çeþitli kuruluþlar da
olmalýdýr) komiteye tabi olmalarý gerektiði ve semt gruplarý (çok
büyük þehirlerde) ve fabrika gruplarý (her zaman ve her yerde)
bulunmasý gerektiði konusunda size tamamen katýlýyorum. Ama
sanýrým, birçok ayrýntýda sizinle ayný kanýda deðilim. Mesela, tartýþma toplantýlarýnýn tamamen gereksiz olduðu kanýsýndayým. En
iyi devrimcilerin hepsi de komitede olmalý ya da özel bir çalýþmaya
katýlmalýdýr (basým, ulaþtýrma, ajitasyon gezileri ya da sözgelimi,
11
Mahfil (circle): Partili ve Partisiz devrimcilerden meydana gelen geniþ grup. Mahfil,
Parti hücresi deðildir. (Ç.N.)
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bir pasaport bürosunun, hafiyeler ve ajan provokatörlerle uðraþan
savaþ müfrezelerinin ya da ordu içinde gruplarýn vb. örgütlenmesi).
Konferanslar komite ve her semtteki ve her fabrikadaki
propaganda, iþ kolu (dokumacýlar, makina iþçileri, deri iþçileri vb.),
öðrenci, edebiyat vb. mahfillerinde yapýlacaktýr. Konferanslar niçin
özel bir kuruluþu gerektirsin?
Devam edelim. Çok haklý olarak, Iskraya doðrudan yazý
yazma imkanýnýn her isteyene tanýnmasýný istiyorsunuz. Ne var
ki, doðrudan sözü, gazetenin bürosunun ya da adresinin her
isteyen tarafýndan bilinmesi þeklinde anlaþýlmamalý; ancak, dileyen herkesin mektuplarý yazý kuruluna vermesi (ya da göndermesi)
zorunlu olmalýdýr. Elbette adresler oldukça geniþ bir çevre tarafýndan bilinmelidir, ama her isteyene verilmemeli, sadece güvenilir
ve gizlilik þartlarýna uyma yeteneðine sahip olduklarý bilinen devrimcilere verilmelidirler. Belki de, sizin önerdiðiniz gibi, her semtte
bir kiþiye de deðil, birçok kiþiye verilmeleri gerekebilir. Ayný zamanda, çalýþmamýza katýlan herkesin, tek tek her bir mahfilin kararlarýný,
isteklerini, dileklerini komitenin ve ayrýca M.O. ve M.K.nin dikkatine
sunma hakkýna sahip olmasý gerekir. Eðer bunu saðlarsak, Parti
görevlilerinin bütün konferanslarý, tartýþma toplantýlarý gibi son
derece hantal ve gizlilik kurallarýna aykýrý bir þeye gerek kalmadan,
eksiksiz malumattan yararlanacaklardýr. Elbette mümkün olduðu
kadar çok sayýda ve çeþitli görevlinin vereceði kiþisel konferanslar
düzenlemeye de çalýþmalýyýz; ama burada her þey gizliliðe uymaya
baðlýdýr. Rusyada genel toplantýlar ancak pek seyrek ve istisnai
olarak mümkündür ve en iyi devrimcilerin bu toplantýlara katýlmalarýna izin verilirken bir kat daha uyanýk olmak gerekir, çünkü ajan
provokatörlerin bu toplantýlara sýzmalarý ve hafiyelerin toplantýya
katýlanlardan birini izlemeleri genellikle daha kolaydýr. Sanýrým þöyle
yapmak daha doðru olur: büyük bir genel toplantý (diyelim, 30 ile
100 kiþi arasýnda) düzenlemek mümkün olduðunda (mesela, yazýn
ormanda ya da bu amaç için ôzel olarak saðlanmýþ bir apartman
katýnda), komite en iyi devrimcilerden bir ya da ikisini göndermeli
ve toplantýya uygun kiþilerin katýlmasýný, yani mesela çaðrýlarýn
fabrika mahfillerinin mümkün olduðu kadar çok sayýda güvenilir
üyesine ulaþtýrýlmasýný vb. saðlama almalýdýr. Ama bu toplantýlar
resmi kayýtlara geçirilmemeli, Tüzüðe konulmamalý. ve düzenli olarak yapýlmalýdýr. Ýþler, toplantýya katýlan herkesin orada bulunan
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herkesi tanýyabileceði, yani her bir kimsenin bir mahfilin temsilcisi
olduðunu bileceði vb. tarzda düzenlenmemelidir. Ýþte hem bu yüzden, sadece tartýþma toplantýlarýna deðil, ayný zamanda temsilci
toplantýlarýna da karþýyým. Bu iki kuruluþun yerine, þöyle bir kural
önereceðim. Komite, harekette pratik olarak yer alanlarýn mümkün
olduðu kadar çok sayýda ve genel olarak da iþçilerin katýlacaðý
büyük toplantýlar düzenlenmesini saðlamalýdýr. Toplantýnýn yeri,
zamaný, gereði ve toplantýya kimlerin katýlacaðý, böyle iþlerin gizli
düzenleniþinden sorumlu olan komite tarafýndan tespit edilmelidir.
Açýk havada, ormanda vb. düzenlenen daha az resmi nitelikteki iþçi toplantýlarýnýn bu kuralla hiçbir þekilde sýnýrlanamayacaðý açýktýr.
Belki de Tüzükte bu konuyla ilgili bir þey söylememek daha bile iyi
olur.
Daha sonra, semt gruplarýnýn en önemli görevlerinden birinin, yayýnlarýn düzenli olarak daðýtýlmasýný örgütlemek olduðu konusunda, size tamamen katýlýyorum. Sanýrým, semt gruplarý esas
olarak komiteler ile fabrikalar arasýnda aracýlýk ve hatta çoðu zaman
kuryelik görevini yerine getirmelidirler. Semt gruplarýnýn ana görevi,
komiteden gizlilik kurallarýna uygun olarak aldýklarý yayýnlarý düzgün
bir þekilde daðýtmak olmalýdýr. Bu son derece önemli bir görevdir,
çünkü eðer biz daðýtým yapan özel bir semt grubu ile o semtteki
bütün fabrikalar ve o semtteki mümkün olduðu kadar çok sayýda
iþçi evi arasýnda düzenli bir bað kurabilirsek, bu hem gösteriler,
hem de bir ayaklanma açýsýndan büyük deðer taþýyacaktýr. Yayýnlarýn, broþürlerin, bildirilerin hýzlý ve düzenli bir biçimde daðýtýlmasýný
düzenlemek ve örgütlemek ve bu amaçla bir temsilciler aðý yetiþtirmek demek, ilerideki gösterilerin ya da ayaklanmanýn hazýrlýk çalýþmalarýnýn büyük bir kýsmýnýn gerçekleþtirilmiþ olmasý demektir.
Yayýnlarýn daðýtýmýnýn örgütlenmesine bir huzursuzluk, grev ya da
karýþýklýk zamanýnda baþlamak çok geç olur. Bu çalýþma ancak,
daðýtýmýn ayda iki ya da üç defa zorunlu kýlýnmasýyla, tedricen gerçekleþtirilebilir. Eðer elde gazete yoksa, bildiri daðýtýlabilir ve daðýtýlmalýdýr da; ama daðýtým cihazýnýn boþ kalmasýna asla izin verilmemelidir. Bu cihaz öylesine mükemmel bir duruma getirilmelidir ki,
mesela bütün bir St. Petersburg iþçi sýnýfýný bir olaydan bir gecede
haberdar edebilmeli ve harekete geçirebilmelidir. Bu asla hayalci
bir hedef deðildir; yeter ki, bildiriler merkezden daha dar aracý
mahfillere, onlardan da daðýtýcýlara sistemli bir þekilde aktarýlabilsin.
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Kanýmca, semt gruplarýnýn görevleri, bu aracýlýk ve aktarma çalýþmasýnýn dýþýna taþýrýlmamalýdýr; ya da daha kesin koyacak olursak,
semt gruplarýnýn görevleri bu çalýþmanýn dýþýna ancak en büyük
temkinlilikle taþýrýlmalýdýr; yoksa bu durum sadece keþfedilme
ihtimalini artýrýr ve çalýþmanýn bütünlüðüne zarar verir. Hiç þüphe
yok ki, bütün Parti meselelerinin tartýþýldýðý konferanslar semt
mahfillerinde de yapýlacaktýr, ama mahalli hareketin bütün genel
meselelerine iliþkin kararlar sadece komite tarafýndan alýnmalýdýr.
Semt gruplarýnýn baðýmsýz hareket etmesine, bildirilerin aktarýlmasý
ve daðýtýlmasýnýn sadece teknik yanýný ilgilendiren meselelerde izin
verilmelidir. Semt gruplarýnýn bileþimi komite tarafýndan tespit edilmelidir, yani komite kendi üyelerinden bir ya da ikisini (ya da
komitede bulunmayan yoldaþlarý) þu ya da bu semte delege olarak
atar ve onlara bir semt grubu kurmalarý talimatýný verir; ayný þekilde,
bu semt grubunun bütün üyeleri de komite tarafýndan seçilir. Semt
grubu, komitenin bir koludur ve bütün yetkilerini komiteden alýr.
Þimdi de, propagandacý mahfilleri, meselesine geçiyorum.
Propaganda güçlerimizin azlýðý yüzünden, bu mahfilleri tek tek her
semtte örgütlemek hem epeyce zordur, hem de pek arzu edilir bir
þey deðildir. Propaganda, komitenin bütünü tarafýndan ayný anlayýþ
içinde yürütülmesi ve kesinlikle merkezîleþtirilmelidir. Dolayýsýyla,
bu konuda þöyle düþünüyorum: komite çeþitli üyelerine, bir propagandacýlar grubu örgütlemeleri talimatýný verir (bu propagandacýlar grubu, komitenin bir kolu ya da komitenin kuruluþlarýndan
biri olur). Bu grup, gizliliði korumak için semt gruplarýnýn yardýmlarýndan yararlanarak, bütün þehirde ve komitenin yetki alaný içine
giren bütün yörelerde propaganda yürütmelidir. Bu grup, gerekirse, alt gruplar kurabilir ve mesela, bazý görevlerini bu alt gruplara
devredebilir. Ama bütün bunlar ancak komitenin rýzasýyla yapýlabilir. Komite, her zaman ve kayýtsýz þartsýz, hareketle þu ya da bu
þekilde baðý olan her gruba, alt gruba ve mahfile kendi delegesini
atama hakkýna sahip olmalýdýr.
Ayný tarzda bir örgütlenme, ayný tipten komite kollarý ya da
kuruluþlarý, harekete hizmet eden çeþitli gruplarýn hepsine uygulanmalýdýr. Örneðin, yüksek ve orta dereceli okullardaki öðrenci gruplarýna; devlet memurlarý arasýndaki taraftar gruplarýna; ulaþtýrma,
basýn ve pasaport gruplarýna; gizli toplantý yerleri düzenleyen gruplara; hafiyelerin izini sürerek onlarý tespit etmekle görevli gruplara;
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askerler arasýndaki gruplara; silah saðlamakla görevli gruplara;
maddi gelir getiren giriþimleri örgütleyen gruplara vb. uygulanmalýdýr. Gizli bir örgütü yönetmenin bütün sanatý, mümkün olan her
þeyden yararlanmakta, herkese yapacak bir iþ vermekte ve ayný
zamanda bütün hareketin önderliðini, sýrf birtakým yetkilere dayanarak deðil, otoriteye, canlýlýða, daha fazla tecrübeye, daha çok
yönlülüðe ve daha fazla yeteneðe sahip olarak elde tutmakta yatar.
Bunu, eðer merkezde olaðanüstü yetkilere sahip yeteneksiz bir
kimse bulunursa mutlak merkeziyetçiliðin hareketi kolayca mahvedebileceði yolundaki malum muhalefet ihtimaline karþý belirtiyorum. Bu hiç þüphesiz mümkündür, ama bu seçim ilkesiyle ya da
ademi merkeziyetçilikle giderilemez; bunlarýn geniþ ölçüde uygulanmasýna kesinlikle göz yumulamaz ve bunlar, otokrasi yönetimi
altýnda yürütülen devrimci çalýþmaya son derece zararlýdýr. Bu,
herhangi bir tüzükle de giderilemez; ancak tek tek her bir alt grubun
karar almalarý M.O. ve M.K.ne baþvurmalarý ve (en kötü durumda)
kesinlikle yeteneksiz yetkililerin görevlerinden alýnmasý yolunu izleyen yoldaþça etkileme tedbirleriyle giderilebilir. Komite, devrimci
çalýþmanýn çeþitli yönlerinin çeþitli yetenekleri gerektirdiðini ve bir
örgütleyici olarak hiç iþe yaramayan bir kimsenin bazan bir ajitatör
olarak son derece deðerli olabileceðini ya da kesin gizli çalýþmada
iyi olmayan birisinin mükemmel bir propagandacý olabileceðini
vb. gözönüne alarak, mümkün en geniþ iþbölümünü saðlamak
için çaba harcamalýdýr.
Bu arada, propagandacýlar konusuna deðinmiþken, bu mesleðin yeteneksiz kiþilere yüklenerek propaganda seviyesinin düþürülmesini birkaç kelimeyle eleþtirmek isterim. Ayýrým yapmaksýzýn
bir öðrenciyi ve bir mahfile verilmesini isteyen bir genci propagandacý olarak görmek, bazan aramýzda alýþkanlýk haline geliyor. Buna
karþý çýkýlmalýdýr, çünkü çok büyük zararlar vermektedir. Ýlkelerde
sonuna kadar tutarlý ve gerçekten yetenekli çok az propagandacý
vardýr (ve böyle bir propagandacý olabilmek için insanýn çok inceleme yapmasý ve deneyim kazanmasý gerekir); dolayýsýyla, böyle
kimseler uzmanlaþtýrýlmalý, tamamen bu tür çalýþmaya verilmeli
ve onlara en büyük ihtimam gösterilmelidir. Bunlar, haftada bir
dersler vermeli ve gerektiðinde baþka þehirlere gönderilmelidirler;
genellikle, yetenekli propagandacýlar çeþitli kasaba ve þehirleri dolaþmalýdýrlar. Ama yeni baþlayan gençlere esas olarak pratik görevler
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verilmelidir; öðrencilerin mahfilleri yönetmelerine iyimser bir þekilde
propaganda adý verilmekte ve buna bakýlarak, onlara pratik görevler verilmesi ihmal edilmektedir. Elbette, ciddi pratik iþler köklü
bir eðitimi de gerektirir; ama gene de, bu alanda yeni baþlayanlara
daha kolay iþ bulunabilir.
Þimdi de fabrika mahfillerini ele alalým. Bunlar bizim için
özellikle önemlidir: hareketin temel gücü, büyük fabrikalardaki iþçilerin örgütlenmesinde yatmaktadýr, çünkü büyük fabrikalar (ve imalathaneler) iþçi sýnýfýnýn sadece sayý bakýmýndan hakim kesimini
deðil, ayný zamanda daha da önemlisi, etki, geliþme ve savaþma
gücü bakýmýndan da hakim kesimini kapsamaktadýr. Her fabrika,
bizim kalemiz olmalýdýr. Bunun için de, her fabrika iþçileri örgütü
içte ne kadar gizliyse, dýþta o ölçüde dal budak salmalý, yani dýþ
iliþkilerinde herhangi bir devrimci örgüt gibi antenlerini elden
geldiðince uzaða ve mümkün olduðu kadar çok yöne uzatmalýdýr.
Burada da, bir grup devrimci iþçinin kaçýnýlmaz olarak yönetici ve
hakim çekirdeði oluþturmasý gerektiðini önemle belirtiyorum.
Fabrika mahfilleri de dahil olmak üzere, geleneksel tipte saf iþçi
ya da saf sendikal Sosyal-Demokrat örgütlenmeyi tamamen terketmeliyiz. Fabrika grubu ya da fabrika (imalathane) komitesi (çok
sayýda kiþiden oluþan öteki gruplardan ayýrdedilebilmesi için), fabrikadaki bütün Sosyal-Demokrat çalýþmayý yürütmek yetkilerini ve
talimatlarýný doðrudan doðruya komiteden alan çok az sayýda devrimciden meydana gelmelidir. Fabrika komitesinin her üyesi. kendini komitenin bir temsilcisi olarak görmeli, komitenin bütün emirlerini yerine getirmeli ve savaþ alanýndaki ordunun bütün kanun
ve adetlerine uymalýdýr; katýlmýþ olduðu bir ordudan, savaþ zamanýnda, resmi izin olmadan ayrýlamaz. Dolayýsýyla fabrika komitesinin
bileþimi, çok büyük önem taþýyan bir meseledir ve komitenin baþlýca görevlerinden biri de, bu alt komitelerin düzgün bir þekilde örgütlenmesini saðlamaktýr. Ben bunu þöyle tasarlýyorum; Komite
bazý üyelerine (ayrýca, sözgelimi, þu ya da bu nedenden dolayý komiteye alýnmamýþ, ama tecrübeleri, insan tanýmalarý, zekalarý ve
kurduklarý baðlarla çok yararlý olabilecek bazý iþçilere) her yerde
fabrika alt komiteleri ôrgütlemeleri talimatýný verir. Bu grup, semt
temsilcilerine danýþýr, birkaç toplantý düzenler, fabrika alt komitelerinin aday üyelerini etraflý bir denetimden geçirir, sýký bir sorgulamaya tabi tutar, gerekirse sözkonusu fabrikadaki alt komitenin
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mümkün olduðu kadar çok sayýda aday üyesini denemeye ve incelemeye çalýþarak sýnavdan geçirir ve en sonunda, her fabrika mahfilinin üye listesini komitenin onayýna sunar ya da uygun bulduðu
bir iþçiye, tam bir alt komiteyi kurmasý, aday göstermesi ya da seçmesi için yetki verilmesini önerir. Böylelikle komite ayný zamanda,
kendisiyle temasý, bu temsilcilerden hangisinin saðlayacaðýný ve
temasýn nasýl saðlanacaðýný da tayin edebilir (genel bir kural olarak,
bu temas semt temsilcileri aracýlýðýyla saðlanýr, ama bu kurala
eklemeler yapýlabilir ya da geliþtirilebilir). Bu fabrika alt komitelerinin
önemi göz önüne alýnýrsa, her alt komitenin M.O. ile doðrudan
haberleþebileceði bir adrese ve temas listesini güven altýna alabileceði gizli bir yere sahip olmasýna mümkün olduðu kadar dikkat
göstermeliyiz (yani tutuklama olduðunda alt komitenin hemen yeniden kurulabilmesi için gerekli bilgiler, Rus jandarmasýnýn eriþemeyeceði bir yerde gizlenilmek üzere, elden geldiðince düzenli ve eksiksiz bir þekilde Parti merkezine aktarýlmalýdýr). Hiç þüphesiz, adreslerin aktarýlmasý komitenin istediði biçimde ve elindeki olgulara
dayanýlarak yapýlmalý ve bu adresleri var olmayan bir demokratik
hakka dayanarak paylaþtýrma yolu tutulmamalýdýr. Son olarak da,
birkaç üyeden meydana gelen bir fabrika alt komitesinin yerine,
komiteden bir temsilciyi (ve onun yedeðini) görevlendirmekle yetinmenin bazan gerekli, hatta daha uygun olabileceðini söylemek
sanýrým yanlýþ olmayacaktýr. Fabrika alt komitesi kurulur kurulmaz,
ayrý ayrý görevleri olan ve gizlilik dereceleri ve örgütsel biçimleri
farklý bir dizi fabrika grubu ve mahfilini örgütlemeye giriþecektir;
mesela, yayýnlarýn ulaþtýrýlmasýný ve daðýtýmýný saðlayan mahfiller
(bu, bize kendimizin olan gerçek bir posta servisi saðlayacak tarzda, sadece yayýnlarýn daðýtýmý için deðil, ayný zamanda yayýnlarý
evlere kadar ulaþtýracak tarzda ve bütün iþçilerin adreslerini ve
onlara ulaþma yollarýný kesin olarak öðrenebilecek tarzda örgütlenmesi gereken en önemli görevlerden biridir); illegal yayýnlarý
okuma mahfilleri; hafiyelerin izini sürüp tespit etme gruplarý;* özel
olarak sendika hareketine ve ekonomik mücadeleye rehberlik ede* Ýþçilere þunu anlatmalýyýz: hafiyelerin, ajan provokatörlerin ve hainlerin öldürülmesi
bazan elbette kaçýnýlmaz olabilir. Ama bunu sistemleþtirmek, hiç istenilmeyen ve hatalý
bir þeydir. Hafiyeleri izleyip açýða çýkararak zararsýz kýlacak bir örgüt kurmaya çalýþmalýyýz.
Hafiyelerin hepsiyle uðraþmak imkansýzdýr, ama onlarý açýða çýkaracak ve iþçi sýnýfý
kitlelerini eðitecek bir örgüt kurmak hem mümkün, hem de gereklidir.
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cek mahfiller; uzun konuþmalarý (makinalar, müfettiþler. vb. üzerine) tamamen legal bir biçimdenasýl baþlatýp sürdüreceklerini bilen,
herkesin içinde serbestçe konuþabilen, insan tanýyabilen ve þartlarý
görebilen ajitatör ve propagandacý mahfilleri vb.* Fabrika alt komitesi, her türden mahfiller (ya da temsilciler) aðý sayesinde, bütün
fabrikayý, mümkün olduðu kadar çok sayýda iþçiyi kucaklamaya
çalýþmalýdýr. Alt komitenin faaliyetlerinin baþarýsý, bu türden mahfillerin çokluðuyla. propagandacýlarý gezdirme yeteneðiyle ve hepsinin üstünde de, yayýnlarýn daðýtýmýndaki ve bilgilerin ve mektuplarýn toplanmasýndaki düzenli çalýþmanýn doðruluðuyla ölçülmelidir.
Özetleyecek olursak, genel örgütlenme tarzý kanýmca þöyle
olmalýdýr: tüm mahalli hareketin, bütün mahalli Sosyal-Demokrat
faaliyetlerin baþýnda bir komite bulunmalýdýr. Bu komiteden, ona
tabi olan ve birinci olarak, bütün bir iþçi sýnýfý kitlesini (mümkün
olduðu kadar) kucaklayan ve semt gruplarý ve fabrika (imalathane) alt komiteleri biçiminde örgütlenmiþ yürütme temsilcileri aðý
gibi kuruluþlar ve kollar çýkmalýdýr. Bu að, barýþ zamanýnda yayýn,
gazete, broþür ve komitenin gizli yazýþmalarýnýn daðýtýmýyla uðraþacak; savaþ zamanýnda da gösterileri ve buna benzer kolektif faaliyetleri düzenleyecektir. Ýkinci olarak, komite, tüm harekete (propaganda, ulaþtýrma, her çeþit yeraltý faaliyeti vb.) hizmet eden mahfil
ve gruplar halinde dal budak salacaktýr. Bütün gruplar, mahfiller
ve alt komiteler vb. komite kuruluþlarýnýn ya da komite kollarýnýn
statüsüne sahip olmalýdýr. Bunlardan bazýlarý Rusya Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisine katýlmak isteðinde olduklarýný açýkça belirtecekler ve komite tarafýndan onaylandýðý takdirde Partiye katýlacaklar, belli görevler üstlenecekler (komitenin talimatý ya da rýzasýyla),
Parti organlarýnýn emirlerine uymayý kabul edecekler, bütün Parti
üyeleriyle ayný haklara sahip olacaklar ve komite üyeliði için doðrudan aday sayýlacaklardýr vb.. Bazýlarý da Rusya Sosyal-Demokrat
iþçi Partisine katýlmayacaklar ve ya Parti üyelerince kurulmuþ mahfiller statüsünde kalacak yahut da þu ya da bu Parti grubuyla birleþeceklerdir vb.
Hiç þüphe yok ki, bütün iç meselelerde bütün bu mahfillerin
üyeleri, týpký bir komitenin bütün üyeleri gibi, eþit durumda olacak* Ayný zamanda, gösterilerde ve hapisten adam kaçýrma eylemlerinde vb. görevlendirilmek üzere, askeri eðitim görmüþ ve özellikle güçlü ve atýlgan iþçilerin alýndýðý savaþ gruplarýna da ihtiyacýmýz var.
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lardýr. Tek istisna, mahalli komiteyle (ayný zamanda M.O. ve M.K.
ile de) kiþisel temas hakkýnýn sadece komitenin bu amaçla tespit
ettiði kiþiye (ya da kiþilere) ait olmasýdýr. Bu kiþi, bütün diðer bakýmlardan, mahalli komiteye, M.K.ne M.O.na (þahsen olmamak þartýyla) önerge sunma hakkýna sahip olan diðer üyelerle eþit durumda olacaktýr. Dolayýsýyla, sözkonusu istisna, asla eþitlik ilkesinin bir
ihlali deðil, sadece kesin gizlilik gereklerinden doðan zorunlu bir
imtiyaz olacaktýr. Kendi grubuyla ilgili bir haberi M.K.ne ya da
M.O.na ulaþtýrmayý baþaramayan bir komite üyesi, doðrudan doðruya bir Parti görevini yerine getirmemekten sorumlu tutulacaktýr.
Ayrýca, çeþitli mahfillerin gizlilik derecesi ve örgütlenme biçimi,
görevlerinin mahiyetine baðlý olacaktýr. Bu yüzden, örgütler en geniþ
bir çeþitlilik içinde olacaktýr (en katý, en dar, en sýnýrlý örgütlenme
tarzýndan en serbest, en geniþ, en gevþek ve açýk örgütlenme
tarzýna kadar). Mesela, daðýtým gruplarýnda en kesin gizlilik ve askeri
disiplin saðlanmalýdýr. Propagandacý gruplarýnda da gizlilik korunmakta, bu gruplardaki askeri disiplin çok daha az olacaktýr. Legal
yayýnlarýn okunmasý ya da sendikal ihtiyaç ve talepler üzerine tartýþmalarýn örgütlenmesi için kurulmuþ iþçi gruplarýnda daha da az
gizlilik gerekecektir vb.. Daðýtým gruplarý Rusya Sosyal-Demokrat
Ýþçi Partisine baðlý olmalý ve onun belli sayýda üyesini ve görevlisini
tanýmalýdýrlar. Çalýþma þartlarýný inceleyen ve sendikal talepleri tespit
eden gruplarýn ille de Rusya Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisine baðlý
olmasý gerekmez. Bir ya da iki Parti üyesiyle birlikte eðitim çalýþmasý
yapan öðrenci, subay ve memur gruplarý bazý durumlarda bu üyelerin Partili olduðunun farkýnda bile olmamalýdýr vb. Ama bir hususta, bütün bu yan gruplardan azami örgütlenme derecesini mutlak= talep etmeliyiz. Þöyle ki: böyle bir gruba dahil olan her Parti
üyesi bu gruptaki çalýþmanýn yönetiminden resmen sorumludur
ve bu gruplarýn her birinin bileþiminin, çalýþmasýnýn tüm iþleyiþinin
ve bu çalýþmalarýn muhtevasýnýn M.K. ya da M.O. tarafýndan
mümkün olduðu kadar tam olarak bilinmesi için her türlü tedbiri
almakla yükümlüdür. Bu, merkezin bütün hareketi eksiksiz bir
þekilde görebilmesi, çeþitli Parti görevlerine mümkün en geniþ bir
çevre içinden seçim yapýlabilmesi, bütün Rusyadaki benzer
nitelikte olan bütün gruplarýn (merkez aracýlýðýyla) birbirlerinin tecrübelerini öðrenebilmeleri ve ajan provokatörlerin ya da þüpheli
kiþilerin belirmesi halinde uyarýda bulunulabilmesi için gereklidir.
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Tek kelimeyle, her durumda mutlaka ve hayati derecede gereklidir.
Bu nasýl yapýlmalýdýr? Komiteye düzenli raporlar sunarak,
M.O.na mümkün olduðu kadar çok sayýda raporu mümkün en
geniþ muhtevayla ileterek, M.K. ve mahalli komite üyelerinin çeþitli
mahfilleri ziyaret etmelerini saðlayarak ve nihayet, bu mahfillerle
olan temas listesini, yani her mahfilin çeþitli üyelerinin adlarýný ve
adreslerini güven altýna alýnmak üzere (M.O. ve M.K.nin Parti bürosuna) teslim etmeyi zorunlu kýlarak. Ancak raporlar sunulduðu ve
temaslar iletildiði zaman, belli bir mahfile mensup Parti üyesinin
görevini yaptýðý söylenebilir. Ancak o zaman, bir bütün olarak Parti,
pratik çalýþma yürüten her mahfilden haberdar olabilir. Ancak o
zaman, tutuklamalar ve toparlamalar bizim için bir terör olmaktan
çýkabilir; çünkü çeþitli mahfillerle temaslar korunduðu takdirde,
M.K.mizin bir delegesinin tutuklanan birinin yerine derhal yedekler
bulunmasý ve çalýþmanýn sürekliliðini saðlamasý her zaman kolay
olur. O zaman bir komitenin tutuklanmasý bütün cihazý ortadan
kaldýramaz, sadece, yedekleri her zaman hazýr bekleyen yöneticileri
götürür. Sakýn, gizliliði korumak gerektiði için raporlarýn ve temaslarýn iletilmesi imkansýzdýr, denmesin. Bir kere istendikten sonra
ve komitelerimiz, bir M.K.miz ve bir M.O.ýmýz olduðu sürece, raporlarý ve temaslarý teslim etmek (ya da göndermek) her zaman mümkündür ve her zaman da mümkün olacaktýr.
Bu, bizi, bütün Parti örgütünün ve bütün Parti faaliyetinin
son derece önemli bir ilkesine vardýrýyor: bir yandan, hareketin
ideolojik ve pratik yönetimi ve proletaryanýn devrimci mücadelesi
açýsýndan mümkün en fazla merkeziyetçilik gerekliyken; öte yandan, Parti merkezinin (ve dolayýsýyla bir bütün olarak Partinin)
hareketten sürekli haberdar edilmesi ve Partiye karþý sorumluluk
açýsýndan, mümkün en fazla ademi merkeziyetçilik gereklidir. Hareketin yönetimi, büyük pratik tecrübe sahibi, mümkün olduðu
kadar mütecanis, mümkün en az sayýda profesyonel devrimci gruplarýna teslim edilmelidir. Proletarya (ve diðer halk sýnýflarý), en farklý
kesimlerinin en çeþitli ve en gayrý mütecanis gruplarýna kadar ve
mümkün en çok sayýda, harekete katýlmalýdýr. Parti merkezinin
elinde her zaman, sadece bu gruplarýn her birinin faaliyetine iliþkin
kesin bilgi deðil, ayný zamanda bunlarýn bileþimine iliþkin mümkün
olduðu kadar eksiksiz bilgi de bulunmalýdýr. Hareketin yönetimini
merkezileþtirmeliyiz. Ayný zamanda (istihbarat olmadan merkezi-
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yetçilik mümkün olamayacaðýna göre, sýrf bu nedenden dolayý)
Partinin tek tek üyeleri, Partinin çalýþmalarýna tek tek katýlanlar ve
Partiye dahil olan ya da baðlý bulunan her mahfil açýsýndan, Partiye
olan sorumluluðu mümkün olduðu kadar ademi merkezileþtirmeliyiz. Bu ademi merkeziyetçilik, devrimci merkeziyetçiliðin zorunlu
bir ön þartý ve zorunlu bir düzelticisidir. Ancak merkeziyetçilik
sonuna kadar uygulandýðý ve bir M.K.miz ve bir M.O.mýz olduðu
zaman, ne kadar küçük olursa olsun her grubun onlarla haberleþebilmesi -ve sadece haberleþebilmesi deðil, yýllarýn tecrübesiyle
kurulmuþ bir sistemin sonucu olarak düzenli bir þekilde haberleþebilmesi- mümkün olacaktýr. Bir mahalli komitenin tesadüfi talihsiz
bileþiminden doðabilecek vahim sonuçlar ancak o zaman giderilebilecektir. Artýk Parti içinde gerçek bir birliðe ve gerçek bir yönetim
merkezinin kurulmasýna yaklaþtýðýmýza göre, þunu akýldan çýkarmamalýyýz: eðer ayný zamanda, hem merkeze karþý sorumluluk açýsýndan, hem de merkezin, Parti makinasýnýn bütün diþli ve çarklarýndan haberdar edilmesi açýsýndan azami ademi merkeziyetçilik uygulamazsak, bu merkez iktidarsýz kalacaktýr. Bu ademi merkeziyetçilik, genellikle hareketimizin en acil pratik ihtiyaçlarýndan biri sayýlan iþbölümünün öteki yüzünden baþka bir þey deðildir. Eðer Parti merkezi, eski tipte mahalli komiteler tarafýndan doðrudan pratik
çalýþmadan koparýlmaya devam ederse, ne belli bir örgütün yönetici
organ olarak resmen tanýnmasý, ne de resmi bir M.K.nin kurulmasý,
hareketimizin gerçekten birleþmesini ve saðlam bir militan Partinin
yaratýlmasýný saðlayamayacaktýr. Bu eski tipte mahalli komiteler,
kendini belli tipte bir devrimci çalýþmaya hasretmeyen, özel bir görev konusunda sorumluluk üstlenmeyen, bir iþi yüklendikten sonra
onu derinlemesine inceleyip hazýrlayarak sonuna kadar götürmeyen, keskin lafazanlýkla muazzam bir vakit ve güç heba eden, her
biri her çeþit iþle uðraþan bir insan salatasýndan meydana gelirler.
Öte yandan, büyük bir öðrenci ve iþçi mahfillere yýðýný vardýr ve
bunlarýn yarýsý komitenin tamamen meçhulüdür; yarýsý da komitenin kendisi gibi hantal, komitenin kendisi gibi uzmanlýktan yoksun, komitenin kendisi gibi profesyonel devrimcilerin tecrübelerinden ders çýkarmakta ve baþkalarýnýn tecrübelerinden yararlanmakta
gönülsüz ve komitenin kendisi gibi her þey hakkýnda bitmez tükenmez konferanslara, seçimlere ve tüzük taslaklarýna batmýþ durumdadýrlar. Merkezin düzgün çalýþabilmesi için, mahalli komiteler
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kendilerini yeniden örgütlemelidirler; uzmanlaþmalý, daha çok iþ
yapan örgütler haline gelmeli ve þu ya da bu pratik alanda gerçek
mükemmeliyete eriþmelidirler. Merkezin (þimdiye kadar olduðu
gibi) öðüt vermek, ikna etmek ve tartýþmakla kalmamasý, orkestrayý gerçekten yönetebilmesi için, kimin hangi kemaný nerede ve
nasýl çaldýðýný; her çalgýnýn çalýnmasý için talimatýn nerede ve nasýl
alýndýðýný ya da alýnmakta olduðunu; (müzik kulak týrmalamaya
baþladýðýnda) kimin nerede ve niçin falso yaptýðýný; ve falsonun
giderilebilmesi için kimin nereye ve nasýl aktarýlmasý gerektiðini
kesin olarak bilmesi gerekir. Açýkça söylemek gerekir ki, bugün
için, bir komitenin gerçek iç çalýþmasý hakkýnda bildirileri ve genel
yazýþmalarý dýþýnda ya hiçbir þey bilmiyoruz, ya da arkadaþlarýmýzýn
ve yakýn dostlarýmýzýn anlattýðý kadarýný biliyoruz. Ama Rusya iþçi
sýnýfý hareketine önderlik edebilen ve otokrasiye karþý genel bir
saldýrýya hazýrlanan dev bir Partinin kendisini bu kadarýyla sýnýrlayacaðýný düþünmek gülünç olur. Komite üyelerinin sayýsý azaltýlmalýdýr.
Bu üyelerden her birine hesap vermekle yükümlü tutulacaðý kesin,
özel ve önemli bir görev verilmelidir. Özel, çok küçük bir yönetici
merkez kurulmalýdýr. Komiteyle her büyük fabrika arasýnda baðlantýyý kuran, yayýnlarýn düzenli daðýtýmýný yürüten ve merkeze, bu
daðýtýmýn ve çalýþmalarýn tüm iþleyiþinin tam bir portresini sunan
bir yürütme temsilcileri aðý geliþtirilmelidir. Ve son olarak, çeþitli
gruplar ve mahfiller kurulmalý ve bunlar çeþitli görevleri üstlenmeli
ya da Sosyal-Demokratlara yakýn olan, onlara yardým eden ve
Sosyal-Demokrat olmaya hazýrlanan kiþileri birleþtirmelidirler. Ancak
bunlar yapýldýðý takdirde, komite ve merkez, bu mahfillerin faaliyetinden (ve bileþiminden) sürekli haberdar olabilir. St. Petersburg
komitesinin ve bütün diðer Parti komitelerinin yeniden örgütlenirken izleyecekleri çizgiler bunlardýr ve tüzük meselesinin o kadar
önemsiz olmasýnýn nedeni de budur.
Önerimizin amacýný daha berrak bir þekilde ortaya koyabilmek için, iþe Tüzük taslaðýnýn tahliliyle baþlamýþtým. Ve sanýrým,
buraya kadar anlattýklarýmdan, Tüzük olmadan da; onun yerine,
her mahfil ve çalýþmalarýn her yönü hakkýnda düzenli raporlar verilmesini koyarak da iþleri yürütmenin mümkün olabileceði, okurun
gözünde açýklýk kazanmýþtýr. Tüzüðe ne konulabilir? Komite, herkesin çalýþmasýna rehberlik eder (bu zaten yeterince açýk). Komite,
bir yürütme grubu seçer (bu her zaman gerekli deðildir; gerekli
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olduðu zaman da bir Tüzük meselesi deðil, merkezi, bu grubun
bileþiminden ve aday üyelerinden haberdar etme meselesidir). Komite, çeþitli çalýþma alanlarýný üyeleri arasýnda daðýtýr ve her üyeyi,
komiteye düzenli rapor sunmakla ve M.O. ve M.K.ni çalýþmalarýn
geliþiminden haberdar etmekle yükümlü tutar (burada da, Tüzüðe,
güçlerimizin azlýðý nedeniyle sýk sýk uygulanamayacak bir hüküm
koymaktansa, bütün görevlendirmelerden merkezi haberdar etmek
daha önemlidir). Komite, üyelerinin kimler olduðunu kesinlikle
tespit etmelidir. Yeni üyeler komiteye, kendi üyelerinin davetiyle
katýlýr. Komite, semt gruplarý, fabrika alt komiteleri ve belli gruplarý
tayin eder (eðer bunlarý sýralamaya kalkarsak sonu gelmez ve bunlarý Tüzükte yaklaþýk olarak sýralamanýn hiçbir gereði de yoktur;
merkezi bunlarýn örgütlenmelerinden haberdar etmek yeterlidir).
Semt gruplarý ve alt komiteler þu mahfilleri örgütlerler... Bugün için
Tüzüðe böyle bir madde koymak son derece yararsýz olur. Çünkü
bu türden çeþitli gruplarýn ve alt gruplarýn faaliyetleri konusunda
genel bir Parti tecrübesine sahip deðiliz (birçok yerde bundan
tamamen yoksunuz). Bana kalýrsa, böyle bir tecrübe edinmek için
gerekli olan, Tüzük deðil, Parti istihbaratýnýn örgütlenmesidir. Þu
sýralar, mahalli örgütlerimizden her biri, en azýndan birkaç akþamýný
Tüzük tartýþmasýyla geçiriyor. Bunun yerine, her üye, bu zamaný,
tüm Partiye sunmak üzere, kendi çalýþmasý hakkýnda ayrýntýlý ve
iyi hazýrlanmýþ bir rapor düzenlemeye ayýrsa, çalýþmalar yüz kat
daha ilerler.
Tüzüðün yararsýz olmasýnýn nedeni, sadece devrimci çalýþmanýn daima kesin bir örgütlenme biçimine uymamasý deðildir.
Hayýr, kesin bir örgütlenme biçimi gereklidir ve biz bütün çalýþmalarýmýza mümkün olduðu kadar böyle bir biçim vermeye çalýþmalýyýz. Buna, genellikle sanýldýðýndan çok daha büyük ölçüde izin
verilebilir ve bu, Tüzük sayesinde deðil, sadece ve sadece (bunu
durmadan tekrarlamalýyýz) Parti merkezine kesin malumat iletmekle saðlanabilir. Ancak o zaman, gerçek bir sorumluluða ve (parti
içi) aleniyete dayanan gerçek bir örgütlenme biçimimiz olacaktýr.
Aramýzdaki ciddi çatýþmalarýn ve fikir ayrýlýklarýnýn Tüzüðe uygun
oylama yoluyla deðil de, mücadeleyle ve istifa tehditleriyle halledildiðini hangimiz bilmiyoruz? Parti hayatýnýn son üç dört yýlý boyunca,
komitelerimizin çoðunun geçmiþi böyle iç çekiþmelerle doludur.
Ne yazýk ki, bu çekiþmeler kesin bir biçim almamýþtýr. Eðer almýþ
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olsaydý, Parti için çok daha öðretici olur ve bizden sonrakilerin tecrübelerine çok daha fazla katkýda bulunmuþ olurdu. Ne var ki,
böylesine yararlý ve zorunlu bir kesin örgütlenme biçimini hiçbir
Tüzük yaratamaz; bu ancak ve ancak Parti içi aleniyetle yaratýlabilir.12 Otokrasi yönetimi altýnda, Parti merkezini Parti olaylarýndan
düzenli olarak haberdar etmekten baþka bir Parti içi aleniyet vasýtamýz ya da silahýmýz olamaz.
Ve ancak biz Parti içi aleniyeti geniþ çapta uygulamasýný öðrendikten sonra, çeþitli örgütlerin iþleyiþi konusunda gerçekten tecrübe sahibi olabilir; ancak yýllarýn böylesine kapsamlý tecrübesine
dayanmak, sadece kaðýt üzerinde kalmayacak bir tüzük hazýrlayabiliriz.
1902 Eylülünde yazýldý.
Ýlk defa 1902 yýlýnda
hektograf baskýyla yayýnlandý.
Bütün Eserler, Cilt 6.
1904te RSDÝP Merkez Komitesince
basýlan broþürün metnine uygun olarak
yayýnlanmýþtýr.

12
Parti içi aleniyet, herkesin herþeyi bilmesi anlamýnda deðil, parti faaliyetlerinin
merkez tarafýndan bilinmesi anlamýndadýr.
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DEVRÝMCÝ MACERACILIK

Rusya tarihinin dev adýmlarla ilerlediði fýrtýnalý günlerde yaþýyoruz ve bazan her yýl, durgun geçen onlarca yýldan daha büyük
önem taþýyor. Reform sonrasý dönemin yarým yüzyýllýk sonuçlarý
toparlanýyor ve önümüzdeki uzun, çok uzun yýllarda bütün ülkenin
kaderini belirleyecek sosyal ve siyasi yapýnýn temel taþlarý döþeniyor.
Devrimci hareket þaþýrtýcý bir hýzla geliþmeye devam ediyor; bu
arada bizim akýmlarýmýz da alýþýlmadýk bir hýzla olgunlaþýyor (ve
solup gidiyor). Rusya gibi hýzla geliþen kapitalist bir ülkenin sýnýf
sisteminde sýmsýký kök salmýþ akýmlar çabucak kendi seviyelerini
buluyor ve baðlý olduklarý sýnýflara yavaþ yavaþ yaklaþýyorlar. Bunun bir örneði de, Bay Struvenin gösterdiði evrimdir; daha bir buçuk yýl önce devrimci iþçiler ondan bir Marksistin maskesini düþürmesini istemiþlerdi, oysa þimdi Bay Struvenin kendisi yüzüne bu
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maskeyi geçirmeden, dünyaya baðlýlýklarý ve aðýrbaþlý deðerlendirmeleriyle gururlanan liberal toprakaðalarýnýn bir önderi (yoksa uþaðý
mý?) olarak ortaya çýkmýþ bulunuyor. Öte yandan, sadece aydýnlarýn
belirsiz ve ara kesimleri tarafýndan savunulan görüþlerin geleneksel
tutarsýzlýðýný yansýtan akýmlar, belli sýnýflarla yakýnlaþmak için,
gürültülü bildiriler, olaylarýn patýrtýsý arttýkça gürültüleri artan bildiriler
yayýnlamaya çalýþýyorlar. Hiç deðilse, gürültü koparalým.13 Ýþte,
olaylarýn girdabýna yakalanmýþ ve ne teorik ilkeleri, ne de sosyal
kökleri bulunan devrimci düþünceli birçok kimsenin sloganý budur.
Sosyalist-Devrimcilerde, çehreleri gittikçe berrak bir þekilde
ortaya çýkan bu gürültücü akýmlara mensupturlar. Proletaryanýn,
bu çehreyi daha yakýndan incelemesinin ve toplumun gerçekten
devrimci sýnýfýyla yakýn baðlarý olmadan ayrý bir akým olarak varlýklarýný sürdüremeyecekleri kafalarýna dank ettikçe proletaryanýn dostluðunu her zamankinden daha büyük bir ýsrarla isteyen bu insanlarýn gerçek niteliði hakkýnda berrak bir fikir sahibi olmasýnýn tam
zamanýdýr.
Sosyalist-Devrimcilerin gerçek yüzünün açýða çýkarýlmasýnda, üç durumun bize yardýmý dokundu. Bunlardan birincisi, devrimci Sosyal-Demokratlar ile Marksizmin eleþtirisi bayraðý altýnda
kafalarýný uzatan oportünistler arasýndaki bölünmedir. Ýkincisi,
Balmaþovun Sipyagini öldürmesi ve bazý devrimcilerin düþüncelerinde yeniden terörizme doðru bir dönüþün meydana gelmesidir.
Üçüncü ve esas olarak da, iki cami arasýnda beynamaz ve hiçbir
programý bulunmayan kimseleri ister istemez bir program müsveddesiyle ortaya çýkmak zorunda býrakan, en son köylü hareketidir.
Bir gazete makalesinde ancak ana noktalarýn kýsa bir özetinin verilmesinin mümkün olduðunu, çok büyük bir ihtimalle bu meseleyi
yeniden ele alacaðýmýzý ve bir dergi makalesinde ya da broþürde
daha ayrýntýlý olarak ortaya koyacaðýmýzý belirterek, bu üç durumu
incelemeye devam edelim.14
En sonunda Vestnik Russkoy Revolutsiyin15 2. sayýsýnda Sos13
Hiç deðilse gürültü koparalým. Griboyedovun ünlü komedisindeki kiþilerden Repetilovun sözleri.
14
Leninin bu niyeti gerçekleþmedi. Yazmayý düþündüðü broþür için esas malzemeler
þunlardýr: Sosyalist-Devrimcilere Karþý Bir Makaleden Parça (Aralýk 1902), SosyalistDevrimcilere Karþý Bir Broþürün Ana Hatlarý (1903 ilkbaharý), Sosyalist-Devrimcilere
Karþý Bir Makalenin Ana Hatlarý (1903 Temmuzunun ilk yarýsý).
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yalist-Devrimciler bir teorik ilke açýklamasýyla ortaya çýkmaya karar
verebildiler ve Dünyanýn Geliþimi ve Sosyalizmin Buhraný adlý
imzasýz bir baþyazý yayýnladýlar. Teori meselelerinde tam bir ilkesizlik ve yalpalama konusunda (ve ayrýca bunu parlak laflar ardýna
gizleme sanatý konusunda) açýk bir fikir edinmek isteyen herkese
bu yazýyý þiddetle tavsiye ederiz. Bu son derece kayda deðer yazýnýn bütün muhtevasý, birkaç kelimeyle ifade edilebilir. Sosyalizm
dünya çapýnda bir güç haline gelmiþtir; ama artýk sosyalizm (=
Marksizm), devrimcilerin (baðnazlar) oportünistlere (eleþtiriciler) karþý açtýðý mücadele sonucunda bölünmektedir. Biz Sosyalist-Devrimciler elbette oportünizme hiçbir zaman yakýnlýk duymadýk, ama bizi bir dogmadan kurtaran eleþtiriden büyük sevinç
duyuyoruz; biz de bu dogmanýn revizyona tabi tutulmasý için uðraþýyoruz ve henüz eleþtiri yoluyla (burjuva-oportünist eleþtirisi hariç) ortaya koyacak hiçbir þeyimiz yoksa da, henüz kesinlikle hiçbir
þeyi revizyona tabi tutmamýþsak da, teoriden kurtulmuþ olmamýz
bize yarar saðlamaktadýr. Bu bize her þeyden fazla yarar saðlamaktadýr, çünkü teoriden kurtulmuþ insanlar olarak, genel birliði kararlýlýkla savunuyor ve ilkeyle ilgili bütün teorik tartýþmalarý þiddetle
mahkum ediyoruz. Vestnik Russkoy Revolutsiy (N° 2, s. 127) bütün
ciddiyetiyle þunu ileri sürüyor: Ciddi bir devrimci örgüt, her zaman
bölünmeye yol açan tartýþmalý sosyal teori meselelerini çözmeye
çalýþmaktan vazgeçmelidir; ama bu elbette teorisyenleri kendi çözümlerini aramaktan alýkoymamalýdýr. Ya da daha açýk bir þekilde
söyleyecek olursak: býrakýn, yazarlar yazsýn, okurlar da okusun16 ve
onlar bu iþlerle uðraþýrken, biz de geride kalan boþluða kýna yakalým.
Hiç þüphesiz, bu sosyalizmden sapma teorisinin (doðru düzgün tartýþmalar olduðu takdirde) ciddi bir tahliline giriþmek gereksizdir. Kanýmýzca, sosyalizmin buhraný, ciddi sosyalistlerin en azýndan teoriye bir kat daha önem vermelerini, daha kararlý bir þekilde
kesin tavýr almalarýný ve kendileri ile yalpalayan ve güvenilmez unsurlar arasýnda daha kesin bir sýnýr çizgisi çekmelerini zorunlu kýl15
Vestnik Pusskoy Revolutsiy. Sotsialno - Politiçeskoye Obozreniye (Rusya Devriminin
Habercisi. Sosyo-Politik Dergi) - 1901-1905 yýllarý arasýnda yurtdýþýnda (Paris-Cenevre)
yayýnlanan illegal bir dergi. Dört sayý çýktý. 2. sayýsýndan itibaren Sosyalist-Devrimci Partinin
teorik organý haline geldi. Bu dergiye yazý yazanlar arasýnda M.R. Gots (A. Levitski), I.A.
Rubanoviç, V.M. Çernov (Y. Gardenin) ve Y.K. Breþko-Breþkovskaya da vardý
16
Býrakýn, yazarlar yazsýn, okurlar da okusun. M.Y. Saltikov-Þçedrinin Çeþitli
Mektuplarýnýn Birinci Mektubundan bir cümle.
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maktadýr. Oysa Sosyalist-Devrimcilere göre, eðer karýþýklýk ve bölünme gibi þeyler Almanlar arasýnda bile mümkün olabiliyorsa, biz
Ruslarýn nereye sürüklendiðimiz konusundaki bilgisizliðimizle
övünmemiz bir tanrý buyruðudur. Bizce, teorinin olmayýþý, devrimci bir akýmýn var olrna hakkýný ortadan kaldýrýr ve onu eninde sonunda kaçýnýlmaz olarak siyasi iflasa mahkum eder. Sosyalist-Devrimcilere göre ise, teorinin olmayýþý, birlik için en mükemmel ve
en elveriþli bir durumdur. Gördüðünüz gibi, Sosyalist-Devrimcilerle
bir anlaþmaya varabilmemiz mümkün deðildir, çünkü gerçekte
tamamen farklý diller konuþuyoruz. Tek bir ümit var: kendisi de
(yalnýz daha ciddi olarak) dogmanýn kaldýrýlmasýndan söz eden ve
bizim iþimizin bölünmek deðil, birleþmek olduðunu (proletaryaya çaðrýda bulunan her burjuvazinin iþi budur) söyleyen Bay Struve,
belki onlarýn akýllarýný baþlarýna getirebilir. Acaba Sosyalist-Devrimciler, Bay Struvenin yardýmýyla, sosyalizmden kurtulmak için
birlik ve sosyalizmden kurtulmada birlik tavýrlarýnýn gerçekte ne
demeye geldiðini hiç görmeyecekler mi?
Þimdi de ikinci meseleye, terörizm meselesine geçelim.
Sosyalist-Devrimciler, yararsýzlýðý Rusya devrimci hareketinin tecrübeleriyle ispatlanmýþ olan terörizmi savunurlarken, terörizmi sadece kitleler arasýndaki çalýþmaya baðlý olarak kabul ettiklerini, bu yüzden de Rusya Sosyal-Demokratlarýnýn bu mücadele
metodunun yararlýlýðýný çürütmek için (kaldý ki, bu metodun yararlýlýðý uzun bir zamandýr çürütülmüþ bulunuyor) ileri sürdükleri görüþlerin kendileri için geçerli olmadýðýný iddia ederlerken, efkarlý görünüyorlar. Burada, onlarýn eleþtiriye karþý tavýrlarýna çok benzeyen
bir þey kendini yeniden belli ediyor. Sosyalist-Devrimciler, bir yandan
biz oportünist deðiliz diye haykýrýyorlar, öte yandan da sýrf oportünist
eleþtiri nedeniyle proleter sosyalizmi dogmasýný rafa kaldýrýyorlar.
Sosyalist-Devrimciler bir yandan, biz teröristlerin hatalarýný, tekrarlamýyoruz, dikkatleri kitleler arasýnda çalýþmadan saptýrmýyoruz, diye
bizi temin ediyorlar; bir yandan da, Balmaþovun Sipyagini öldürmesi gibisinden eylemleri Partiye hararetle tavsiye ediyorlar. Ama
artýk, bu eylemin kitlelerle uzaktan yakýna hiçbir iliþkisi olmadýðýný
ve böyle yürütüldüðü sürece olamayacaðýný; bu terörist eylemi yapan kiþilerin kitlelerin belli bir eylemini ya da desteðini ne akýllarýnýn
ucundan geçirdiklerini, ne de, umduklarýný herkes gayet iyi biliyor
ve görüyor. Bütün saflýklarýyla Sosyalist-Devrimciler, ta baþýndan
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beri, kendi sýnýf mücadelesini veren devrimci sýnýfýn bir partisi olmak
için en küçük bir çaba göstermeden kendilerini iþçi sýnýfý hareketinden uzak tutmuþ olmalarý ve hâlâ da uzak tutmaya devam etmeleri
ile teröre eðilim göstermeleri arasýnda ister isternez sýký bir bað bulunduðunu bir türlü kavrayamýyorlar. Hararetli teminatlar, böylesine
zorlu bir hazýrlýðý gerektiren þeyin deðeri konusunda insaný çoðu
zaman þüpheye ve tereddüde düþürür. Acaba verdikleri bu teminatlardan býkkýnlýk getirmiyorlar mý? Sosyalist-Devrimcilerin ileri sürdükleri görüþleri okurken, hep þu sözler aklýma takýlýyor: biz terörizmi
savunmakla, kitleler arasýnda ki çalýþmayý gözardý etmiyoruz. Hem
de bu teminat, kitleleri gerçekten seferber eden Sosyal-Demokrat
iþçi hareketinden daha þimdiden kopmuþ olan ve þu ya da bu
teori kýrýntýsýna sarýlarak kopmaya devam eden kiþilerden geliyor.
Sosyalist-Devrimcilerin partisinin 3 Nisan 1902de yayýnladýðý bildiri, yukarýda anlatýlanlara mükemmel bir örnek teþkil edebilir. Bu bildiri, onlarýn bugünkü önderlerine çok yakýn, en gerçekçi ve en saðlam kaynaktýr. Revolutsionaya Rossiyanýn17 (n° 5,
s. 24)* çok deðerli tanýklýðýna bakýlýrsa, bu bildirideki terörist mücadele meselesinin konuluþu, Parti görüþleriyle tamamen uyuþmaktadýr.
3 Nisan bildirisi, teröristlerin en son düþünce modelini övgüye deðer bir þaþmazlýkla izliyor. Ýlk göze çarpan, þu sözler oluyor:
biz terörizmi, kitleler arasýnda çalýþmanýn yerine deðil, aksine sýrf
bu çalýþma için ve onunla birlikte savunuyoruz. Bu sözler özellikle
göze çarpýyor, çünkü metnin geri kalan kýsýmlarýndan üç kere daha
büyük harflerle dizilmiþler (tabii bu, Revolutsionnaya Rossiyanýn
17
Revolutsionnaya Rossiya (Devrimci Rusya) Sosyalist-Devrimcilerin illegal bir gazetesi.
1900 yýlý sonundan itibaren Sosyalist-Devrimciler Birliði tarafýndan Rusyada yayýnlandý.
Ocak 1902den Aralýk 1905e kadar ise yurtdýþýnda (Cenevrede) Sosyalist-Devrimcilerin
partisinin resmi organý olarak yayýnlandý.
* Revolutsionnaya Rossiyanýn bu konuda da birtakým dolaplar çevirdiði doðrudur.
Bir yandan, tamamen uyuþmaktadýr demek, öte yandan da, mübalaðalar hakkýnda
imada bulunmak. Revolutsionnaya Rossiya, bu bildirinin bir grup Sosyalist-Devrimci
tarafýndan yayayýnlandýðýný açýklýyor. Gel gör ki, bildirinin altýnda þöyle bir not yer alýyor:
Sosyalist-Devrimci Parti tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Üstelik bildiride, ayný Revolutsionnaya
Rossiya ibaresi yer alýyor. (Haklarýnýzý mücadeleyle elde edeceksiniz). Revolutsionnaya
Rossiyanýn bu hassas noktaya dokunmasýna katýlýyoruz, ama böyle durumlarda saklambaç
oynamanýn da hiç iyi olmadýðýna inanýyoruz. Devrimci Sosyal-Demokrasi, ekonomizmin
varlýðýný da ayný þekilde doðru bulmuyordu, ama herhangi bir kimseyi yanýltmak için en
küçük bir çaba harcamaksýzýn ekonomizmi teþhir etmiþtir.
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sýk sýk baþvurduðu bir marifettir). Ýþte bu kadar basit! Yerine deðil
birlikte sözlerini büyük dizeceksiniz ve Sosyal-Demokratlarýn bütün
iddialarý, tarihin bütün öðrettikleri yerle yeksan olacak. Ama bildiriyi
sonuna kadar okuyun, o zaman iri harflerle dizilmiþ teminatýn, kitlelerin adýný boþ yere andýðýný göreceksiniz. Emekçi halkýn karanlýðýn
içinden çýkacaðý ve güçlü halk dalgasýnýn demir kapýlarý paramparça
edeceði günler ne yazýk ki! (kelimesi kelimesine, ne yazýk ki!)
henüz çok uzaklardadýr ve gelecekte kurbanlar için çalacak çanlarý
düþünmek ürküntü vericidir! Bu sözler, ne yazýk ki, henüz çok
uzaklardadýr sözleri, kitle hareketini asla kavramadýklarýný ve kitle
hareketine asla inanmadýklarýný açýkça göstermiyor mu? Bu iddia,
daha þimdiden harekete geçmeye baþlayan emekçi halkla bile
bile alay etmek olmuyor mu? Ve nihayet, bu bayat görüþ aslýnda
boþ ve saçma olduðu ölçüde iyi savunulsaydý bile, ondan gene iri
harflerle çýkan sonuç, terörizmin yararsýzlýðý olurdu, çünkü emekçi
halk olmadan bütün bombalar güçsüzdür, hem de gerçekten güçsüzdür. Bir de þunu dinleyin: Ýndirilen her terörist darbe, istibdadýn
gücünün bir parçasýný koparýyor ve bütün bu gücü (!) özgürlük
uðruna savaþanlarýn safýna aktarýyor(!). Ve eðer terörizm sistemli
bir þekilde uygulanýrsa (!), terazinin kefesinin en sonunda bizim
tarafýmýza aðýr basacaðý açýktýr. Evet, gerçekten de burada herkesin
apaçýk görebileceði gibi, teröristlerin en büyük önyargýlarýndan biri
en kaba biçimiyle karþýmýzda duruyor; bizzat siyasi cinayet güç
aktarýr! Böylece, bir yandan güç aktarma teorisi, öte yandan da
yerine deðil, birlikte... Acaba bu teminatlarý tekrarlamaktan usanmýyorlar mý?
Ama bu daha baþlangýç. Esasý þimdi geliyor. Darbeyi kime
indirmeliyiz? diye soruyor Sosyalist-Devrimcilerin partisi ve cevabý
kendisi veriyor: Çara deðil, bakanlara indirmeliyiz; çünkü çar iþlerin
aþýrý gitmesine izin vermez (Bunu nasýl keþfettiler acaba??), ve
zaten bu daha kolaydýr (tam tamýna böyle diyorlar!): Hiçbir bakan kendisini sarayda bir kalede olduðu gibi gizleyemez. Ve bu
görüþ Sosyalist-Devrimcilerin teorisinin modeli olarak ölümleþtirilmeyi hak eden bir muhakemeyle sona eriyor. Ýstibdadýn, kalabalýða
karþý koyacak askerleri, devrimci örgütlere karþý koyacak gizli ve
üniformalý polisi vardýr; ama ardý arasý kesilmeden ve hatta birbirinden habersiz olarak [!!] saldýrýya hazýrlanan ve saldýran bireylere
ya da küçük gruplara karþý onu kim koruyabilir? (ne biçim bir
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onudur bu? Ýstibdat mýdýr? Yazar farkýnda olmadan, bir hedef
olarak istibdadý, darbe indirilmesi daha kolay olan bir bakanla bir
tutuyor!) Kývraklýða karþý hiçbir kuvvet sökmez. Dolayýsýyla görevimiz açýktýr: istibdadýn her kudurgan zalimini, istibdadýn bize býraktýðý
[!] tek yolla, yani öldürerek yok, etmek. Artýk, Sosyalist-Devrimciler,
kitleler arasýnda çalýþmayý rafa kaldýrmadýklarý ya da terörizmi
savunmakla bu çalýþmayý parçalamadýklarý yolundaki teminatlarýyla
sayfalar da doldursalar, onlarýn bu laf yaðmuru, bildiriden aktardýðýmýz bölümün modern bir teröristin gerçek ruh halini yansýttýðýný
örtbas edemez. Güç aktarma teorisi sadece geçmiþin bütün tecrübesini deðil, ayný zamanda bütün sað-duyuyu da tepetaklak eden
kývraklýk teorisinde doðal bütünleyicisini bulur. Devrimin tek umudu kalabalýktýr; ancak bu kalabalýða önderlik edebilen (lafta deðil, fiiliyatta) bir devrimci örgüt polise karþý savaþabilir; bütün bunlar
bu iþin alfabesidir ve bütün bunlarý ispat etmek zorunda kalmak
utanç vericidir. Ancak her þeyi unutmuþ ya da hiçbir þey öðrenmemiþ kimseler bunun tam tersi bir sonuca vararak, istibdadýn
askerler tarafýndan kalabalýktan ve polis tarafýndan da devrimci
örgütlerden kurtarýlabileceði, ama bakanlarý teker teker avlayan
bireylerden hiçbir kurtuluþun olmadýðý yolundaki saçma ve gülünç
ahmaklýða eriþebilirler!!
Yanlýþlýðýnýn mutlaka anlaþýlacaðýna inandýðýmýz bu saçma
görüþ hiç de garip deðildir. Aksine, öðreticidir. Çünkü mantýksýzlýðý
adým adým ispatlandýðýnda, teröristlerin ekonomistlerle paylaþtýklarý (ekonomistlerin kaybolup gitmiþ eski temsilcileriyle mi, diye
sorulabilir) baþlýca hatalarýný ortaya çýkarmaktadýr. Daha önce de
birçok defa belirttiðimiz gibi, bu hata, hareketimizin temel zaafýný
kavrayamamalarýndan ibarettir. Hareketin son derece hýzlý geliþmesi yüzünden önderler kitlelerin gerisinde kaldýlar, devrimci örgütler
proletaryanýn devrimci faaliyetinin seviyesine ulaþamadýlar, kitlelerin
önünde yürümeyi ve onlara önderlik etmeyi baþaramadýlar. Hareketi
birazcýk tanýyan dürüst bir kimse, böyle bir zýtlýðýn varlýðýndan þüphe
edemez. Böyle olunca da, günümüz teröristlerinin gerçekten de
ayný ahmaklýða, ama tam zýt yönde bir ahmaklýða varan içi dýþýna
çevrilmiþ ekonomistler olduklarý açýktýr. Devrimcilerin güçlerinin
ve daha þimdiden harekete geçen kitlelere önderlik etme imkanlarýnýn yetersiz olduðu bir zamanda, birbirini tanýmayan bireyler ve
gruplarýn bakanlarý öldürmesini örgütlemek gibisinden terörist
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eylemlere baþvurulmasý için çaðrýda bulunmak, sadece kitleler
arasýndaki çalýþmayý kösteklemekle kalmaz, ayný zamanda bu
çalýþmanýn bütünüyle darmadaðýn olmasýna yol açar.
3 Nisan bildirisinde þunlarý okuyoruz: Biz devrimciler çekingen kümeler halinde biraraya gelmeye alýþkýnýzdýr; ve hatta
[burasýna dikkat] son iki üç yýldýr ortaya çýkan yeni cesaret ruhu,
bireylerden çok kalabalýðýn heyecanýný yükseltmeye yaramýþtýr.
Bu sözler, farkýnda olmadan, bir gerçeði dile getiriyor. Ve terörizmin propagandalarýna ezici darbeyi indiren de, iþte bu gerçektir.
Her aklý baþýnda sosyalist bu gerçeðe bakarak, grup eylemini daha
güçlü, daha cesur ve daha ahenkli bir þekilde yürütmek gerektiði
sonucunu çýkarýr. Ama Sosyalist-Devrimciler þu sonucu çýkarýyorlar: Vur, kývrak birey, çünkü halkýn kümeler halinde biraraya gelmesi ne yazýk ki henüz çok uzaklardadýr ve zaten bu kümenin karþýsýnda askerler vardýr. Bu, bütün düþünce tarzýný gerçekten gösteriyor, beyler!
Bildiri, kýþkýrtýcý terörizm teorisini de eksik etmemiþ. Bize
deniyor ki: Bir kahramanýn giriþtiði tek tek çarpýþmalar bizim mücadele ruhumuzu ve cesaretimizi yükseltiyor. Ama hepimizdeki mücadele ruhunu ve cesareti gerçekten yükselten biricik þeyin, kitle
hareketinin yeni biçimleri ya da kitlelerin yeni yeni kesimlerinin
baðýmsýz mücadeleye atýlýþý olduðunu hem geçmiþten biliyor, hem
de bugün gözlerimizle görüyoruz. Oysa tek tek çarpýþmalar Balmaþovlar tarafýndan yürütülen tek tek çarpýþmalar olarak kaldýklarý sürece, ilk baþta anlýk bir heyecan uyandýran bir etki yaratýrlar,
ama bu arada dolaylý olarak da, bir kayýtsýzlýða ve gelecek sefere
kadar pasif bir bekleyiþe yol açarlar. Daha ilerde þöyle deniyor:
her terörizm alevi zihinleri aydýnlatýr. Ne yazýk ki, terörizmi öðütleyen Sosyalist-Devrimcilerin partisi için biz bunun doðru olduðunu göremedik. Bir de önümüze, büyük iþ, küçük iþ teorisi getiriliyor.
Daha büyük güce daha fazla imkana ve daha büyük kararlýlýða
sahip olanlar küçük iþlerle yetinmesinler, kendilerine iþ bulsunlar
ve kendilerini ona adasýnlar  kitleler arasýnda terörizm propagandasý [!], çapraþýk terörist eylemlerin hazýrlanmasý [kývraklýk teorisi
çoktan unutulmuþ!]. Ne kadar da akýllara durgunluk veren bir zeka:
yerini aþaðýlýk Plehvenin alacaðý aþaðýlýk Sipyaginden öç almak
uðruna bir devrimcinin hayatýný feda etmek: buna büyük iþ deniyor.
Ama mesela, kitleleri silahlý bir gösteriye hazýrlamak; bu da küçük
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iþ oluyor. Bu husus Revolutsionnaya Rossiyanin 8. sayýsýnda açýklanmaktadýr: Belirsiz ve uzak bir geleceðin bir meselesi olarak
silahlý gösteriler hakkýnda yazmak ve konuþmak kolaydýr, ama
þimdiye kadar bütün bu laflar teorik nitelikte olmaktan öteye
gidememiþtir. Saðlam bir sosyalist inancýn zorunluluklarýndan ve
her türden halk hareketinin aðýr tecrübelerinden çok uzak olan bu
adamlarýn kullandýðý dili biz iyi biliriz! Onlar, kýsa sürede elde
edilebilecek ve gürültü koparabilecek sonuçlar ile pratikliði birbirine
karýþtýrýrlar. Onlarýn gözünde, sýnýf tavrýna sýký sýkýya baðlý kalmayý
ve hareketin kitle niteliðini korumayý istemek, bulanýk teori yürütmektir. Kesin olmak, onlarýn gözünde, her düþünce karþýsýnda
kölece boyun eðmek ve... ve bu boyun eðiþin sonucu olarak da
her defasýnda kaçýnýlmaz bir þekilde çaresizliðe düþmektir. Gösteriler baþlar baþlamaz, bu gibilerin dudaklarýndan kanlý kelimelerin,
sonun baþlangýcý hakkýnda sözlerin döküldüðünü görürüz. Ama
gösteriler durdu muydu, bunlarýn kollarý da çaresizce aþaðý iner ve
hemen baðýrmaya baþlarlar: Halk, ne yazýk ki, henüz çok uzaklarda... Çarýn uþaklarý yeni bir saldýrýya geçtiler mi, bunlar hemen
kendilerine, bu saldýrýya mükemmel bir karþýlýk teþkil edecek kesin bir tedbir, derhal bir güç aktarmasý yaratacak bir tedbir gösterilmesini isterler ve bu aktarmayý saðlayacaklarýný gururla vaadederler! Bu adamlar, iþte bu güç aktarmasý vaadinin siyasi maceracýlýk olduðunu ve maceracýlýklarýnýn da ilkesizliklerinden kaynaklandýðýný kavrayamýyorlar.
Sosyal-Demokratlar maceracýlýða karþý her zaman uyarýda
bulunacaklar ve kaçýnýlmaz olarak tam bir hüsranla sonuçlanan
hayalleri amansýzca teþhir edeceklerdir. Devrimci bir partinin ancak devrimci sýnýfýn hareketine fiilen rehberlik ettiði zaman adýna
layýk olabileceðini akýldan çýkarmamalýyýz. Gene, herhangi bir halk
hareketinin sayýsýz biçimlere büründüðünü, durmadan yeni biçimler geliþtirdiðini ve eski biçimleri ýskartaya çýkardýðýný, deðiþiklikler
getirdiðini ya da eski ve yeni biçimlerin yeni bileþimlerini yarattýðýný hiç unutmamalýyýz. Mücadelenin araçlarýnýn ve metotlarýnýn
oluþturulmasý sürecine faal olarak katýlmak, görevimizdir. Öðrenci
hareketi þiddetlendiðinde, biz iþçilere öðrencilerin yardýmýna
koþmalarý için çaðrýda bulunmaya baþladýk (Ýskra, N° 2). Ama bunu,
gösterilerin biçimlerini önceden kestirmeye kalkýþmadan, bu gösterilerin derhal bir güç aktarmasýyla ve zihinlerin aydýnlanmasýyla
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sonuçlanacaðýný ya da özel bir kývraklýðý vaadetmeden yaptýk. Gösteriler güçlendiðinde, gösterilerin örgütlenmesi ve kitlelerin silahlandýrýlmasý için çaðrýda bulunmaya baþladýk ve bir halk ayaklanmasý
hazýrlama görevini öne sürdük. Þiddet ve terörizmi ilke olarak asla
reddetmeksizin, kitlelerin doðrudan katýlýþýný saðlayabilecek ve bu
katýlýþý teminat altýna alabilecek þiddet biçimlerinin hazýrlanmasý
için çalýþýlmasýný istedik. Bu görevin zorluklarýna gözümüzü kapamýyoruz. Aksine, bu meselenin belirsiz ve uzak bir geleceðe ait
olduðu yolundaki itirazlara aldýrmadan, bu görevi yerine getirmek
için kararlýlýkla ve sebatla çalýþacaðýz. Evet, beyler, biz hareketin
sadece geçmiþteki biçimlerini deðil, gelecekteki biçimlerini de savunuyoruz. Biz, geçmiþte mahkum edilmiþ þeylerin kolay bir tekrarýný deðil, gelecek vaadeden uzun ve çetin bir çalýþmayý tercih
ediyoruz. Biz, malum dogmalara karþý lafta savaþ açan, ama fiiliyatta
güç aktarma, büyük iþ, küçük iþ ayýrýmý ve elbette, tek tek çarpýþmalar teorileri gibi küflenmiþ ve zararlý görüþleri savunanlarý her zaman
teþhir edeceðiz. 3 Nisan bildirisi þöyle sona eriyor: Eski çaðlarda
halk savaþlarý nasýl halk önderlerinin tek tek çarpýþmalarý þeklinde
verildiyse, bugün de teröristler Rusyanýn özgürlüðünü istibdada
karþý tek tek çarpýþmalarla elde edeceklerdir. Böyle cümlelerin
sadece tekrarlanmalarý bile çürütülmeleri için yeterlidir.
Devrimci çalýþmasýný proletaryanýn sýnýf mücadelesine gerçekten baðlý olarak yürüten herkes, proletaryanýn (ve onu destekleyebilecek halk kesimlerinin) bir yýðýn acil ve doðrudan talebinin
yerine getirilmeden öylece durduðunu çok iyi bilir, görür ve hisseder. Bilir ki, birçok yerde, geniþ alanlarda, emekçi halk eyleme
geçmek için hakikaten elinden geleni yapmakta, ama yayýnlarýn
ve önderliðin yetersizliði ve devrimci örgütlerin güç ya da araçlardan yoksun oluþu yüzünden emekçi halkýn bu çabasý boþa gitmektedir. Ve kendimizi, uzun zamandýr Rusya devriminin baþýna
bir uðursuzluk alameti gibi çöreklenmiþ bulunan o ayný kýsýr döngünün içinde buluruz  bulduðumuzu görürüz. Bir yandan yeterince aydýnlatýlmamýþ ve örgütlendirilmemiþ kalabalýðýn devrimci
þevki boþa giderken, öte yandan da düzenli bir þekilde ilerleme ve
kitlelerle el ele çalýþma imkanýna olan inancýný kaybeden kývrak
bireylerin ateþlediði silahlardan yükselen dumanlar havada kaybolur gider.
Ama iþler gene de yoluna konulabilir, yoldaþlar! Gerçek bir
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davaya olan inancýn kaybedilmesi, bir kural deðil, ender bir istisnadýr. Terörist eylemlere giriþme eðilimi, geçici bir hevestir. Öyleyse, Sosyal-Demokratlar saflarýný sýklaþtýrsýnlar ve devrimcilerin militan örgütü ile Rusya proletaryasýnýn kitle kahramanlýðýný tek bir
bütün halinde birleþtirsinler!18

Ýskra, N° 23
1 Aðustos 1902
Bütün Eserler, Cilt 6

18
Lenin, Devrimci Maceracýlýk adlý bu makalesinin ikinci bölümünde, SosyalistDevrimcilerin toprak programýný ele alýyor. Bu bölüm, bu kitaptaki derlemenin esas konusu
dýþýnda kaldýðýndan buraya almadýk. (Ç.N.)
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