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SOSYALÝZM VE SAVAÞ
(RUS SOSYAL-DEMOKRAT ÝÞÇÝ PARTÝSÝNÝN
SAVAÞA KARÞI TUTUMU)[1]

V. Ý. LENÝN

[ÖNSÖZLERÝ]

ÝLK YABANCI BASKIYA ÖNSÖZ
Savaþ bir yýldýr sürüp gidiyor. Partimiz, savaþa karþý tutumunu, daha savaþýn hemen baþýnda, Eylül 1914te yazýlan Merkez
Komitesi Bildirisinde açýklamýþ ve bunu Merkez Komitesi üyeleri
ile partimizin Rusyadaki sorumlu temsilcilerine gönderdikten ve
onlarýn onayýný aldýktan sonra, 1 Kasým 1914te partimizin merkez
organý Sosyal-Demokrat[2] n° 33te yayýnlamýþtý. Daha sonra n° 40ta
(29 Mart 1915), bizim ilke ve taktiklerimizi daha kesinlikle belirten
Bern Konferansý[3] kararlarý yayýnlandý. Bugün, Rusyada yýðýnlar
arasýnda, büyümekte olan devrimci bir tutum ve davranýþýn açýk
belirtileri var. Öteki ülkelerde de, kendi hükümetleri ve burjuvazileri yanýnda yer alan sosyal-demokrat [sayfa 9] partilerin yetkililerinin
büyük bir ço-ðunluðunca proletaryanýn devrimci çabalarý baský al-
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týnda tutulduðu halde, benzer bir oluþumun belirtileri var. Bu durum, sosyal-demokratlarýn savaþ-la ilgili taktiklerini özetleyen bir
broþürün hemen yayýnlanmasýný gerektiriyor. Yukarda sözü edilen
parti dokümanlarýný bütünü ile yeniden basarken, burjuva ve proletarya taktikleri adýna, yayýnlarda ve parti toplantýlarýnda belirtilen
ana görüþleri anýmsatmak amacýyla bunlara kýsa açýklama-lar ekledik.
Cenevre, Aðustos 1915

ÝKÝNCÝ BASKIYA ÖNSÖZ
Bu broþür, 1915 yazýnda Zimmerwald konferansýnýn[4] hemen öngününde yazýlmýþtý. Broþür, Almanya ve Fransada yayýnlandýðý gibi, Norveç Sosyal-Demokrat Gençliðinin organýnda da,
Norveç dilinde bütünü ile basýlmýþtýr. Broþürün Almana basýmý,
Almanyada Berlinde, Leipzige, Bremene ve öteki kentlere Fransýz zimmervaldcýlarý tarafýndan gizli olarak daðýtýlmýþtýr. Rusça baskýsý, Rusyaya pek az sayýda ulaþmýþ ve Moskovalý iþçiler tarafýndan
elyazýsýyla çoðaltýlmýþtýr.
Biz, þimdi, broþürü bütünü ile doküman olarak yeniden basýyoruz. Okur, broþürün 1915 Aðustosunda yazýldýðýný anýmsamalýdýr. Bunun, özellikle Rusya ile ilgili bölümler yönünden anýmsanmasý gereklidir. Rusya o sýrada henüz çarlýkla yönetilen Romanov
Rusyasýydý. [sayfa 10]
Broþürün, Rusyada 1918de
Petrograt Sovyeti tarafýndan
ilk legal baskýsý için yazýlmýþtýr.
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
SOSYALÝZMÝN ÝLKELERÝ VE 1914-1915 SAVAÞI

SOSYALÝSTLERÝN SAVAÞA KARÞI TUTUMLARI
Sosyalistler, halklar arasýndaki savaþlarý daima barbarca ve
canavarca bulmuþlar ve kötülemiþlerdir. Bizim savaþa karþý tutumumuz gene de aslýnda burjuva pasifistleri ile anarþistlerden farklýdýr. Her þeyden önce, biz, bir yanda savaþlar ile öte yanda bir ülke
içindeki sýnýf savaþýmlarý arasýndaki ayrýlmaz baðlýlýðý; sýnýflar ortadan kaldýrýlmadan ve sosyalizm kurulmadan savaþlarýn ortadan
kaldýrýlmasýnýn olanaksýzlýðýný ve iç savaþlarýn, örneðin, ezilen sýnýfýn ezene, kölenin köle sahiplerine, serflerin toprak beylerine, ücretli
iþçilerin burjuvaziye karþý verdikleri savaþlarýn haklýlýðýný, ilerici niteliðini ve gerekliliðini tamamen kabul ederiz. Biz marksistler, hem
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pasifistlerden, hem [sayfa 11] anarþistlerden, her savaþýn ayrý ayrý,
Marxýn diyalektik materyalizmi görüþ açýsýndan, tarihsel bir incelenmesi yapýlmasý gereðini kabul ederiz. Her savaþta kaçýnýlmaz
bir biçimde olagelen dehþete, zulme, sefalete ve iþkenceye karþýn,
tarihte ilerici nitelikte pek çok savaþ vardýr; bu savaþlar (örneðin
mutlakýyet ya da kölelik gibi) çok kötü ve gerici kurumlarýn yýkýlmasýna ya da (Türkiye ve Rusyada olduðu gibi) Avrupada en barbar despotluklarýn ortadan kalkmasýna yardým ederek, insanlýðýn
geliþmesine hizmet etmiþlerdir. Bunun için, bugünkü savaþýn da
tek baþýna tarihsel özelliklerini incelemek zorunluluðu vardýr.
MODERN ZAMANLARIN TARÝHÝNDE SAVAÞ TÜRLERÝ
Büyük Fransýz Devrimi ile insanlýk tarihinde yeni bir çað
açýlmýþtýr. O zamandan Paris Komününe kadar, yani 1789dan
1871e kadar, ulusal kurtuluþ için verilen bazý savaþlarýn ilerici bir
burjuva niteliði vardýr. Bir baþka deyiþle, bu savaþlarýn baþlýca içerikleri ve tarihsel anlamlarý, mutlakýyeti ve feodalizmi devirmek,
hiç deðilse bu kurumlarýn temelini sarsmak ya da yabancý boyunduruðundan kurtulmaktý. Onun içindir ki, bu savaþlar ilerici savaþlardý ve bu gibi savaþlar verilirken bütün içten devrimci demokratlar ile sosyalistler, feodalizmin ve mutlakýyetçiliðin temellerini yýkan ya da en azýndan bu temelleri sarsan, ya da yabancýlarýn baskýsýna karþý savaþým veren tarafa (yani burjuvaziye) daima sevgi duymuþlardýr. Örneðin, Fransanýn verdiði devrimci savaþlar, yabancý
topraklarýn Fransýzlar tarafýndan yaðma edilmesi ve ele geçirilmesi
gibi bir unsuru da içerdiði halde, bu unsur, ihtiyar ve köleci Avrupadaki feodalizmi ve mutlakýyeti paramparça eden bu savaþlarýn
temel tarihsel anlamýný zerre kadar deðiþtirmemiþtir. Fransa-Prusya savaþýnda Almanya, kuþkusuz Fransayý soydu ama, bu durum,
gene de, milyonlarca Almaný feodal merkeziyetçilikten ve çar ile
Napoleon III [sayfa 12] gibi iki despotun zulmünden kurtaran bu savaþýn
temel tarihsel özelliðini deðiþtiremez.
SALDIRGAN VE SAVUNUCU SAVAÞ ARASINDAKÝ AYRIM
1789-1871 dönemi, derin izler ve devrimci anýlar býrakmýþtýr.
Feodalizmin, mutlakýyetin ve yabancý zulmünün devrilmesinden
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önce proletaryanýn sosyalizm için vereceði savaþýmýn geliþmesi
olanaksýzdý. Böyle bir dönemin savaþlarý ile ilgili olarak savunma
savaþýnýn meþruluðu üzerine söz ederken, sosyalistler, daima sonu
ortaçað kurumlarýna ve köleliðe karþý devrime çýkacak olan bu
amaçlarý gözönünde bulundurmuþlardýr. Savunma savaþý sözü
ile sosyalistler, her zaman bu anlamda haklý bir savaþý kastetmiþlerdir (W. Liebknecht de bir defasýnda bunu týpký böyle ifade
etmiþtir). Sosyalistler, yalnýzca bu anlamda, anayurdun savunulmasý için verilen savaþlara ya da savunma savaþlarýna, meþru,
ilerici ve haklý savaþlar gözü ile bakmýþlar ve bakmaktadýrlar. Örneðin, yarýn, Fas Fransaya, Hindistan Ýngiltereye, Ýran ya da Çin,
Rusyaya... savaþ açsalar, ilk saldýran kim olursa olsun, bu savaþlar,
haklý savaþlar, savunma savaþlarý sayýlýrlar; ve her sosyalist, ezilen, baðýmlý, eþit olmayan devletin, ezen, köleci, soyguncu büyükdevlete karþý kazanacaðý zaferi sevgi ile karþýlar.
Ama þöyle bir durumu gözünüzün önüne getirin: 100 kölesi
olan bir köle sahibi, kölelerin daha adil bir daðýlýmý için 200 kölesi olan bir köle sahibine karþý savaþa giriþiyor. Açýktýr ki, bu durumda, savunma savaþý ya da anayurdun savunulmasý için savaþ
deyimlerinin kullanýlmasý, tarihsel bakýmdan yanlýþ, ve uygulamada, halkýn, iþin inceliðini aramayan ve bilisiz kimselerin, kurnaz
köle sahiplerince aldatýlmasý olur. Ýþte bugünkü emperyalist burjuvazi, köleliði saðlamlaþtýrmak ve güçlendirmek için köle sahipleri
arasýndaki savaþý, ulusal ideoloji ve [sayfa 13] anayurdun savunulmasý gibi sözlerle halka yutturmak istemektedir.
BUGÜNKÜ SAVAÞ EMPERYALÝST BÝR SAVAÞTIR
Hemen herkes, bugünkü savaþýn emperyalist bir savaþ olduðunu kabul ediyor, ama çoðu durumlarda bu terime baþka anlamlar verilmekte ya da bu terim yalnýzca bir tarafa uygulanmakta, ya
da bu savaþýn sonuçta burjuva-ilerici, ulusal-kurtarýcý bir özelliði
olabileceði iddiasýna açýk bir kapý býrakýlmaktadýr. Emperyalizm,
geliþen kapitalizmin, ancak 20. yüzyýlda ulaþýlan en yüksek aþamasýdýr. Kapitalizm, onlar kurulmadan feodalizmi yýkmasýna olanak
bulunmayan ulusal devletleri, þimdi kendisi için cendere gibi görüyor. Kapitalizm, yoðunlaþmayý o derece geliþtirmiþtir ki, sanayiin
bütün dallarý, sendikalar, tröstler ve kapitalist milyonerlerin kur-
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duklarý birliklerce kýskývrak baðlanmýþ, ve hemen hemen bütün
dünya sermaye lordlarý tarafýndan ya sömürgeler halinde, ya da
sömürge olmayan öteki ülkeler, mali sömürünün binlerce kollu
aðý içine hapsolunarak paylaþýlmýþtýr. Serbest ticaret ve rekabetin
yerini tekel kurma, sermaye yatýrýmý için ülkeleri ele geçirme, bu
ülkelerden hammadde ithal etme gibi çabalar almýþtýr. Feodalizme karþý verdiði savaþýmla uluslarýn kurtarýcýsý olan kapitalizm,
þimdi, emperyalist kapitalizme dönüþtü ve uluslar için en büyük
ezici güç durumuna geldi. Eskiden ilerici bir niteliði olan kapitalizm, gerici oldu; üretici güçleri o derece geliþtirdi ki, uluslar ya
sosyalizme geçme, ya da, sömürgeler, tekeller, ayrýcalýklar ve uluslarýn çeþitli yollardan ezilmesiyle, kapitalizmin yapay olarak korunmasý için büyük devletler arasýndaki silahlý savaþýmda yýllarca ve
hatta on yýllarca acý çekme þýklarý ile yüzyüze geldiler. [sayfa 14]
KÖLELÝÐÝ SÜRDÜRMEK VE GÜÇLENDÝRMEK ÝÇÝN
BÜYÜK KÖLE SAHÝPLERÝ ARASINDAKÝ SAVAÞ
Emperyalizmin belirgin niteliðini açýklamak için dünya sözde büyük (yani yaðmada baþarýlý) devletler arasýnda bölüþülmesini
gösteren rakamlarý buraya alýyoruz :
BÜYÜK DEVLETLERÝN SÖMÜRGELERÝ
(YÜZÔLÇÜMÜ: MÝLYON KM2; NÜFUS: MÝLYON KÝÞÝ)
Sömürgeler
1876
1914

Ülkeler

Km2

Ýngiltere
Rusya
Fransa
Almanya
Birleºik
Devletler
Japonya
6 büyük
devletin
toplamý

Nüfus

Km2

22,5
17
0,9
-

251,9
15,9
6
-

33,5
17,4
10,6
2,9

-

-

-

-

40,4

273,8

Anayurt
1914

Nüfus

Km2

Toplam
1914

Nüfus

Km2

Nüfus

393,5
33,2
55,5
12,3

0,3
5,4
0,5
0,5

46,5
136,2
39,6
64,9

33,8
22,8
11,1
3,4

440
169,4
95,1
77,2

0,3

9,7

9,4

97

9,7

106,7

0,3

19,2

0,4

53

0,7

72,2

65

523,4

16,5

437,2

81,5

960,6

Bu tablodan, 1789-1871de özgürlük adýna öbür uluslarýn
önünde savaþan uluslarýn çoðunun, þimdi, 1876dan sonra, geliþmiþ

14

V. Ý. Lenin
Sosyalizm ve Savaþ

ve iyice olgunlaþmýþ kapitalizme dayanarak dünya nüfusunun ve
uluslarýnýn çoðunluðunu ezen ve köleleþtiren güçler durumuna geldiði görülecektir. 1876dan 1914e kadar altý büyük devlet 25 milyon kilometrekare toprak ele geçirmiþlerdir. Bu, Avrupanýn ikibuçuk katý bir alan demektir! Altý devlet, yarým milyonu aþkýn (523
milyon) sömürge halkýný köle etmiþtir. Büyük devletlerin her dört
kiþisine sömürgelerin beþ kiþisi düþmekte. Ve [sayfa 15] herkes bilir
ki, sömürgeler ateþ ve kýlýçla ele geçirilmiþ, sömürge halklarýna
vahþice davranýlmýþ, bu halklar binbir biçimde sömürülmüþtür (sermaye ihraç ederek, imtiyazlar alýnarak, emtia satýlýrken aldatýlarak,
egemen ulusun yetkililerine boyun eðdirilerek, ve þu ya da bu biçimde). Ýngiliz-Fransýz burjuvazisi uluslarýn özgürlüðü ve Belçika
için savaþtýklarýný söylerken halký aldatmaktadýrlar; aslýnda bunlar
zorla ele geçirdikleri sömürgeleri ellerinde tutmak için savaþýyorlar.
Eðer Ýngilizlerle Fransýzlar sömürgelerini kendileriyle hakkaniyetle bölüþmeye razý olsalar, A1man emperyalistleri Belçikayý, vb.
hemen býrakýrlar. Durumun acayipliði þurada ki, bu savaþta sömürgelerin kaderi Kýtadaki [Kara Avrupasýn-daki -ç.] savaþla belirleniyor. Burjuva adaleti ve ulusal özgürlük (ya da uluslarýn var olma
hakký) açýsýndan Almanya, Ýngiltere ve Fransaya karþý tamamen
haklýdýr; çünkü sömürge bakýmýndan geride býrakýlmýþ, düþmanlarý kendisinden çok daha fazla ulusu sömürmekte ve ezmekte,
müttefiki Avusturya tarafýndan ezilen Ýslavlar kuþkusuz uluslarýn
gerçek hapishanesi denilen çarlýk Rusyasýnda yaþayanlardan fazla özgürdürler. Ama Almanya, uluslarýn kurtuluþu için deðil, köleleþtirilmesi için savaþýyor. Daha yaþlý ve gýrtlaðýna kadar doymuþ soyguncularý soyma iþinde genç ve daha güçlü soyguncuya (Almanyaya) yardým etmek, sosyalistlere düþmez. Sosyalistler, hepsini de
devirmek için, soyguncular arasýndaki çe-kiþmeden yararlanma
yoluna gitmelidirler. Bunu yapabilmek için de sosyalistler, her þeyden önce, halka doðrularý söylemeli; yani bu savaþýn, köleliði güçlendirmek için köle sahipleri arasýnda bir savaþým olduðunu söylemelidirler. Bu savaþ, birincisi, daha adil bir bölünme yoluyla
sömürgelerin köleleþtirilmesini tamamlamak; ikincisi, büyük devletler içindeki öteki uluslarýn üzerlerindeki baskýnýn artýrýlmasý, çünkü hem Avusturya, hem Rusya (Rusyanýnki Avusturyanýnkinden
de beter) egemenliklerini [sayfa 16] böyle bir baský ile sürdürdükleri
gibi bu baskýyý savaþ yoluyla daha da þiddetlendirmektedirler; üçün-
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cüsü, ücret köleliðini pekiþtirmek ve uzatmak, çünkü proletarya
parçalandýðý ve ezildiði halde, kapitalistler, savaþtan servetler yapmakta ve en özgür ve en cumhuriyetçiler de dahil, bütün ülkelerde, baþkaldýran ulusal baðnazlýðý ve gericiliði körükleyerek bu iþten
kazançlý çýkmaktadýrlar.
SAVAÞ POLÝTÝKANIN BAÞKA ARAÇLARLA DEVAMIDIR
(YANÝ ÞÝDDET) ARAÇLARIYLA[5]
Bu ünlü söz, savaþ üzerine derin bilgisi olan yazarlardan
birisi, Clausewitz tarafýndan söylenmiþtir. Marksistler, haklý olarak,
bu beliti, dai-ma, her savaþýn özelliðini kavramada teorik temel
olarak görmüþlerdir. Marx ve Engels de savaþlara iþte bu görüþ açýsýndan bakmýþlardýr.
Bu görüþü þimdiki savaþa uygulayýnýz. Göreceksiniz ki, yýllar
yýlý, neredeyse yarým yüzyýldýr, Ýngiltere, Fransa, Almanya, Ýtalya,
Avusturya ve Rusyanýn hükümetleriyle yönetici sýnýflarý, sömürgeleri yaðma etme, yabancý uluslara zulmetme, iþçi sýnýfý hareketlerini ezme politikasýný gütmüþlerdir. Bugünkü savaþta izlenen politika da, iþte týpký bu politikadýr. Özellikle hem Avusturyanýn, hem
Rusyanýn barýþta da savaþta da politikasý, uluslarý özgürlüðe
kavuþturmak deðil, köleleþtirmektir. Bunun tersine Çin de, Ýranda,
Hindistanda ve öteki baðýmlý ülkelerde son birkaç on yýldýr, milyonlarca insanda bir ulusal uyanmayý saðlayacak ve onlarý barbar,
gerici büyük devletlerin zulmünden kurtaracak bir politika uygulanmaktadýr. Böylesine bir tarihsel temel üzerinde yürütülen bir
savaþ, bugün bile, bir burjuva-ilerici ve ulusal kurtuluþ savaþý olarak kabul edilir.
Büyük uluslarýn ve bunlarýn önde gelen sýnýflarýnýn politikasýný sürdürmek için giriþilen bugünkü savaþa yalnýzca bir gözatmak, anayurdun savunulmasýnýn bir [sayfa 17] bahane olduðunu ve
tarihsel gerçeklere karþýt düþtüðünü görmeye yeter.
BELÇÝKA ÖRNEÐÝ
Üçlü (þimdi dörtlü) Antanta dahil sosyal-þovenler (Rusyada
Plehanov ve þürekasý), Belçika örneðini öne sürmeyi pek severler.
Ne var ki, bu örnek de onlarý yalanlýyor. Saldýrgan devletlerin her
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zaman, her yerde yaptýklarý gibi, Alman emperyalistler, Belçikanýn
yansýzlýðýný hayasýzca çiðnediler ve iþlerine gelince bütün antlaþmalarý ve yükümlülükleri ayaklar altýna aldýlar. UIuslararasý sözleþmelere uyulmasýný isteyen bütün devletlerin Almanlara karþý savaþ ilan
ettiklerini ve Almanlarýn, Belçikadan çekilmesini ve tazminat ödemesini istediklerini düþünelim. Bu durumda sosyalistler, kuþkusuz,
Almanlarýn düþmanlarýný haklý göreceklerdir. Ne var ki, gerçekte
üçlü (ve dörtlü) Antant, Belçikanýn iyiliðine savaþmamaktadýr.
Bunu herkes biliyor, yalnýz ikiyüzlüler bu gerçeði gizliyor. Ýngiltere,
Almanyanýn sömürgeleri ile Türkiyeye; Rusya, Galiçya ile Türkiyeye
elatmýþ; Fransa Alsace-Lorraine ile neredeyse Renin sol yakasýný
istiyor; ganimetin (Arnavutluk ve Küçük Asyanýn) bölüþülmesi için
Ýtalya ile bir sözleþme yapýlmýþ; gene ganimetin bölüþülmesi için
Bulgaristan ve Romanya ile pazarlýklar sürüp gitmekte. Bugünkü
hükümetlerin sürdürdüðü bu savaþta, Avusturya ya da Türkiyenin
vb. boðulmalarýna yardým etmeksizin Belçikaya yardým etmek
olanaksýz! Anayurdun savunulmasý bunun neresinde? Öteki uluslarý ezme amacýyla verilen emperyalist savaþýn, gerici burjuvalar ve
tarih bakýmýndan günü geçmiþ hükümetler arasýndaki savaþýn belirgin niteliði iþte budur. Bugünkü savaþa katýlmayý kim haklý gösteriyorsa, o, uluslarýn emperyalistlerce ezilmeleri suçuna katýlýyor
demektir. Kim, hükümetlerin içine düþtükleri zorluklardan toplumsal bir devrim adýna savaþým vermek için [sayfa 18] yararlanýyorsa, o,
ancak sosyalizm altýnda gerçekleþtirebilecek bütün uluslarýn gerçek özgürlüðü için savaþým veriyor demektir.
RUSYA NÝÇÝN SAVAÞIYOR?
Rusyada yeni tipte bir kapitalist emperyalizm, Ýran, Mançurya ve Moðolistana karþý güdülen çarlýk politikasýnda kendini
açýkça ortaya koymuþtur; ama genellikle Rus emperyalizminde
egemen unsur, militarizm ve feodalizmdir. Dünyada hiçbir ülkede
nüfusun büyük çoðunluðu Rusyada olduðu gibi baský altýnda deðildir; Büyük Ruslar nüfusun ancak yüzde 43ünü, yani yarýsýndan
azýný oluþtururlar; geri kalanlar, yabancý sayýldýklarý için haklarýndan yoksundurlar. Rusyada yerleþmiþ 170 milyondan 100 milyonu
ezilmiþ ve haklarýndan yoksun býrakýlmýþlardýr. Çarlýk, Galiçyayý
ele geçirmek, Ukraynalýlarý ezmek, Ermenistaný, Ýstanbulu vb. al-
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mak için savaþmaktadýr. Çarlýk, savaþa, ülke içinde büyüyen hoþnutsuzluktan dikkatleri baþka yönlere çekmek, geliþen devrimci hareketleri ezmek için bir araç gözü ile bakmaktadýr. Bugün Rusyada
her Büyük Rusa, haklarýndan yoksun iki ya da üç yabancý düþmektedir; çarlýk, savaþ aracýlýðý ile Ruslarýn ezdiði uluslarýn sayýsýný
artýrmak, bu zulmü sürdürmek ve Büyük Ruslarýn bizzat sürdürdükleri özgürlük savaþýmýný boðmak için çalýþmaktadýr. Öteki uluslarý ezme ve soyma olanaðý ekonomik durgunluðu yaratmakta ve
sürdürmektedir; çünkü gelir kaynaðý, çoðu zaman üretici güçlerin
geliþmesi deðil, yabancýlarýn yarý-feodal bir yoldan sömürülmesidir. Ýþte bu yüzden savaþ, Rusya bakýmýndan iki kat gerici, ve ulusal kurtuluþa karþýdýr.
SOSYAL-ÞOVENÝZM NEDÝR?
Sosyal-þovenizm, bugünkü savaþta, anayurdun savunulmasý fikrinden yana çýkmaktýr. Ayrýca bu fikir, [sayfa 19] savaþ sýrasýnda sýnýf savaþýmýnýn bir yana atýlmasýna ve savaþ borçlarýný vb.
kabullenmeye yol açmaktadýr. Uygulamada sosyal-þovenler, proletaryaya düþman bir burjuva politikasý izlemektedirler; çünkü bunlar yabancý istilacýlara karþý savaþ anlamýnda bir anayurdun savunulmasýný deðil, büyük devletlerden þunun ya da bunun, sömürgeleri yaðma etme ve öteki uluslarý ezme hak-kýný savunmaktadýrlar. Sosyal-þovenler, bir burjuva aldatmacasý olan, savaþýn, özgürlük ve uluslarýn varlýðýný korumak için yapýldýðý yalanýný yineliyorlar ve böylece de proletaryaya karþý burjuvazinin yanýnda yer
alýyorlar. Sosyal-þovenler, saldýrgan büyük devletler grubundan birisinin hükümetini ve burjuvazisini haklý çýkaran ve övenler ile,
Kautsky gibi bütün saldýrgan devletlerin sosyalistlerinin anayurdu
savunmada eþit haklarý olduðunu öne sürenlerdir. Kendi (ya da
her) emperyalist burjuvazisinin çýkarlarýný, ayrýcalýklarýný, soygununu
ve zulmünü savunmak anlamýna gelen sosyal-þovenizm, aslýnda,
bütün sosyalist inançlar ile Basle Uluslararasý Sosyalist Kongresinin
kararýna ihanet etmek demektir.
BASLE BÝLDÝRÝSÝ[6]
Basleda 1912de oybirliði ile kabul edilen savaþ konusunda-
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ki bildiri, 1914te Ýngiltere ile Almanya ve bunlarýn müttefikleri arasýnda çýkan savaþý gözönüne almýþtý. Bildiride, büyük devletlerin emperyalist politikalarýnýn bir sonucu olarak kapitalistlerin çýkarlarý
ve hanedanlarýn tutkularý için çýkartýlan böyle bir savaþýn, halkýn
çýkarlarý yönünden haklý gösterilmesine olanak bulunmadýðý açýkça belirtilmiþti. Gene bildiride, savaþýn hükümetler için (istisnasýz bütün hükümetler için) tehlikeli olduðu, bunlarýn bir proletarya devriminden korktuklarýna da iþaret edilmiþ, 1871 Komünü
ve 1905 Ekim-Aralýk örneklerine, yani devrim ve iç savaþ örneklerine büyük bir açýklýkta [sayfa 20] deðinilmiþtir. Böylece Basle Bildirisi
þimdiki savaþ için, iþçilerin kendi hükümetlerine karþý giriþecekleri
uluslararasý ölçüdeki devrimci savaþým için, proletarya devrimi için
taktikleri göstermiþ oluyor. Basle Bildirisi, Stuttgart kararýndaki sözleri yinelemekte, ve savaþýn patlamasý durumunda, sosyalistlerin,
kapitalizmin devrilmesini hýzlandýrmak için savaþýn neden olacaðý ekonomik ve politik bunalýmlardan yararlanmalarýný, yani
sosyalist devrim adýna hükümetlerin savaþtan ileri gelen sýkýntýlý
durumlarýndan ve yýðýnlarýn öfkelerinden yararlanýlmasýný öngörmektedir.
Sosyal-þovenlerin politikasý, savaþý burjuva ulusal kurtuluþ
açýsýndan haklý görmeleri, anayurdun savunulmasý fikrini benimsemeleri, savaþ harcamalarý için oy kullanmalarý, hükümetlere girmeleri vb., doðrudan doðruya sosyalizme ihanettir. Bu durum, aþaðýda göreceðimiz gibi, Avrupa partilerinin çoðunda raslanan oportünizmin, ve ulusal-liberal emekçi politikasýnýn zaferinden baþka
bir þey deðildir.
MARX VE ENGELSE YAPILAN YANLIÞ ATIFLAR
Rus sosyal-þovenleri (baþlarýnda Plehanov) Marxýn 1870
savaþýndaki taktiklerine atýfta bulunuyorlar. Alman þovenleri ise
(Lensch, David ve þürekasý türünden), Engelsin 1891de, Ruslar ile
Fransýzlara karþý savaþ durumunda, Alman sosyalistlerinin anayurdu savunmalarýnýn görevleri olduðu üzerine olan sözlerine deðiniyorlar. Ensonu, Kautsky türünden sosyal-þovenler, uluslararasý þovenizmi haklý göstermek ve doðrulamak isteðiyle, Marx ile Engelsin
bir yandan savaþlarý kötülerken, bir yandan da savaþ çýktý mý, 18541855, 1870-1871 ve 1876-1877 savaþlarýnda olduðu gibi, savaþan
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hükümetlerden birini ya da ötekini tuttuklarýný, onlardan sözler
aktararak belirtiyorlar.
Bütün bu atýflar, týpký anarþist Guillaume ve þürekasýnýn anarþizmi haklý göstermek için Marx ile Engelsin [sayfa 21] görüþlerini
tahrif etmesi gibi, Marx ve Engelsin görüþlerinin burjuvazi ve oportünistler yararýna utanmazcasýna tahrifidir. 1870-1871 savaþý, Napoleon III yenilene kadar Almanya için tarihsel bakýmdan ilerici bir
savaþtý, çünkü Napoleon III, çar ile birlikte Almanyaya yýllarca zulmetmiþ ve onu feodal bir parçalanma halinde býrakmýþtýr. Ama savaþ, Fransanýn yaðma edilmesi halini alýnca (Alsace ve Lorrainein
ilhaký ile) Marx ve Engels, Almanlarý þiddetle kýnadýlar. Hatta bu
savaþýn baþlangýcýnda Marx ve Engels, Bebel ile Liebk-nechtin askeri ödenek için oy vermeyi reddetmelerini onamýþ ve bunlara Alman sosyal-demokratlarý ile içli-dýþlý olmamalarýný, daima proletaryanýn baðýmsýz sýnýf çýkarlarýný savunmalarýný öðütlemiþlerdir. Ýlerici burjuva nitelikte olan ve ulusal kurtuluþ için verilen Fransýz-Prusya savaþýnýn özelliklerini bugünkü emperyalist savaþa uygulamak,
gerçekle alay etmek demektir. Ayný þey, daha büyük bir vurguyla,
1854-1855 savaþýnda olduðu gibi, modern emperyalizmin var olmadýðý, sosyalizm için nesnel koþullarýn bulunmadýðý, taraf ülkelerden hiçbirinde sosyalist bir yýðýn partisinin henüz kurulmadýðý, yani
büyük devletler arasýndaki savaþla ilgili olarak proletarya devrimi
uygulamalarýnýn Basle Bildirisinde öne sürülmesini saðlayan koþullarýn hiçbirinin var olmadýðý 19. yüzyýl savaþlarýnýn hepsine uygulanabilir.
Her kim, Marxýn, gerici ve mutlakýyetçi burjuvazi ve sosyalist devrim dönemine tamý tamýna uygulanmasý gereken iþçilerin
yurtlarý yoktur sözünü unutarak, burjuvazinin ilerici olduðu dönemdeki savaþlara karþý Marxýn tutumuna atýfta bulunursa, Marxý
rezilcesine tahrif etmiþ ve sosyalist görüþ açýsý yerine burjuva görüþ
açýsýný koymuþ olur.
II. ENTERNASYONALÝN ÇÖKÜÞÜ
Bütün dünya sosyalistleri, 1912de Basleda, Avrupada [sayfa
yaklaþmakta olan savaþý, bütün hükümetlerin canice ve gerici
bir giriþimleri olarak gördüklerini ve bu giriþimin devrimi hýzlandýrarak kapitalizmin yýkýlmasýný çabuklaþtýracaðýný ilan etmiþlerdir.
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Savaþ çýktý, ve birlikte bunalýmlarý da getirdi. Sosyal-demokrat partilerin çoðu, devrimci taktikler yerine, gerici taktiklere saptýlar ve
kendi hükümetleri ile burjuvazilerinin yanýnda yer aldýlar. Sosyalizme karþý bu ihanet, II. Enternasyonalin (1889-1914) çöküþü demekti. Bu çöküþün nedenlerini açýkça ortaya koymamýz ve sosyalþovenizmin doðuþ ve geliþme koþullarýný belirtmemiz gerekir.
SOSYAL-ÞOVENÝZM TASTAMAM BÝR OPORTÜNÝZMDÝR
II. Enternasyonal dönemi boyunca sosyal-demokrat partiler
içinde devrimci ve oportünist kanatlar arasýnda her yerde bir
savaþým sürüp gidiyordu. Bir dizi ülkede (Ýngiltere, Ýtalya, Hollanda, Bulgaristan), bu ayýrýcý çizgi boyunca parçalanmalar olmuþtur.
Oportünizmin, iþçi sýnýfý hareketi içinde burjuva politikasýný dile
getirdiði konusunda, hiçbir marksistin en küçük bir kuþkusu yoktur. Oportünizm, küçük-burjuvazinin çýkarlarýný, ve burjuvalaþmýþ
iþçilerin küçük bir kesiminin, proleter yýðýnlarýn, ezilen yýðýnlarýn
çýkarlarýna karþý kendi burjuvalarý ile birleþmesini ifade eder.
19. yüzyýlýn sonundaki nesnel koþullar oportünizmi olaðanüstü güç-lendirdi, legal burjuva olanak ve fýrsatlarýnýn kullanýlmasýný
legalizme tapma durumuna getirdi; iþçi sýnýfý içinde ince bir bürokrat ve aristokrat katman yarattý, sosyal-demokrat partilerin saflarýna birçok küçük-burjuva yoldaþý çekti.
Savaþ bu geliþmeyi hýzlandýrdý ve oportünizmi sosyal-þovenizm biçimine dönüþtürdü, yani oportünistler ile burjuvazi arasýndaki gizli ittifaký açýk duruma getirdi. Ayný zamanda her yerde askeri makamlar sýkýyönetim ilan [sayfa 23] ettiler, ve eski liderlerinin
hemen hepsi, burjuvaziye katýlan iþçi yýðýnlarýnýn aðzýna gem vurdular.
Oportünizm ile sosyal-þovenizmin ekonomik temeli aynýdýr:
ayrýcalýklý iþçilerin önemsiz bir kesimi ile kendi ayrýcalýklý durumlarýný savunan küçük-burjuvazinin ortak çýkarlarý; yani kendi ulusal
burjuvazilerinin, egemen ulus durumundan yararlanarak öteki uluslarý soymasýndan paylarýna düþecek kýrýntýlar...
Oportünizm ile sosyal-þovenizmin ideolojik ve politik özü
de aynýdýr: sýnýf savaþýmý yerine sýnýf iþbirliði; savaþýmýn devrimci
anlamýný yadsýma; güçlüklerden bir devrim için yararlanacak yerde, zor duruma düþen kendi hükümetlerine yardýmcý olmak.
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Bütün Avrupa ülkelerini bir bütün olarak alýr, bireyleri (ne kadar
yetkili olsalar da) önemsemezsek, oportünist eðilimin sosyal-þovenizmin kalesi durumuna geldiðini, buna karþýlýk devrimci kamptan bu tutuma karþý az ya da çok tutarlý protestolarýn her yerden
yükseldiðini görürüz. Örneðin, 1907 Stuttgart Uluslararasý Sosyalist
Kongresinde[7] beliren fikir ayrýlýklarýna bakarsak, uluslararasý marksizmin emperyalizme karþý olmasýna karþýlýk, uluslararasý oportünizmin daha o zamandan emperyalizmden yana olduðunu görürüz.
OPORTÜNÝSTLERLE BÝRLÝK OLMAK, ÝÞÇÝLERLE
KENDÝ ULUSAL BURJUVAZÝLERÝ ARASINDA
ÝTTÝFAK KURMAK VE ULUSLARARASI DEVRÝMCÝ
ÝÞÇÝ SINIFINI PARÇALAMAK DEMEKTÝR
Savaþtan önceki dönemde, oportünizme, Sosyal-Demokrat
Partinin saptýrýcý ve aþýrý bir bölümü gözüyle bakýlmakla birlikte, gene de bu bölüm meþru olarak kabul edilirdi. Savaþ, bunun
gelecekte de böyle olmayacaðýný göstermiþtir. Olgunlaþan oportünizm, artýk iþçi sýnýfý hareketi içinde burjuvazinin elçiliði rolünü
eksiksiz oynamaya baþlamýþtýr. Oportünistler ile birlik, tam bir ikiyüzlülük [sayfa 24] durumunu almýþtýr. Örneðin Alman Sosyal-Demokrat Partisinde gördüðümüz bütün önemli anlarda (örneðin, 4 Aðustos oylamasýnda olduðu gibi)[8] oportünistler, partinin karþýsýna, burjuvazi ile çeþitli iliþkileri, sendikalar ve benzeri kuruluþlarýn yürütme kurullarýndaki çoðunluklarý ile saðlanan birer ültimatomla çýkmaktadýrlar. Bugün oportünistler ile birlik, aslýnda iþçi sýnýfýnýn kendi ulusal burjuvazisinin boyunduruðu altýna girmesi, öteki uluslarýn ezilmesi ve büyük devletlerin ayrýcalýklarýnýn korunmasý amacý
için onlarla iþbirliði yapýlmasý, bütün ülkelerde devrimci proletaryanýn parçalanmasý demektir.
Birçok kuruluþlarda önemli yerler iþgal eden oportünistlerle
savaþýmda tek tek olaylar ne kadar güç olursa olsun; çeþitli ülkelerde iþçi partilerinin oportünistlerden temizlenmesi hangi özellikleri
gösterirse göstersin, bu, yapýlmasý mutlaka gerekli ve yararlý bir iþtir. Reformcu sosyalizm ölüyor ve Fransýz sosyalisti Paul Golayýn
deyimiyle yeni doðan sosyalizm devrimci, uzlaþmaz ve isyancý
olacaktýr.
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K A U T S K Ý C Ý L Ý K
II. Enternasyonalin en büyük otoritesi Kautsky, marksizme
lafebeliði ile yapýlan hizmetin, aslýnda, onu nasýl struveciliðe[9] ya
da brentano-culuða[10] indirgemek olduðunu gösteren, çok tipik
ve çarpýcý bir örnektir. Plehanov da, benzer bir örneði temsil eder.
Bunlar, açýkça sýrýtan sofistçe bir tutumla, marksizmi, yaþayan devrimci özünden ayýrýrlar; bunlar, marksizmde, devrimci savaþým yöntemleri, bu yöntemlerin savunulmasý ve hazýrlanmasý, yýðýnlarýn bu
yönde eðitilmesi dýþýnda her þeyi bulurlar. Kautsky, tam bir sorumsuzlukla, sosyal-þovenizmin temel fikri olan, bugünkü savaþta anayurdun savunulmasý tezini, sözde bir muhalefet tavrýyla, savaþ harcamalarýna çekimser oy kullanmak yoluyla sola karþý diplomatça
ödünler vererek [sayfa 25] uzlaþtýrmak istemektedir. 1909da yaklaþan
devrimler çaðý ve savaþ ile devrimler arasýndaki iliþki üzerine koskoca bir kitap [Der Weg zur Macht - Ýktidar Yolu] yazan Kautsky,
1912de yaklaþan savaþtan devrim adýna yararlanýlmasý konusunda
Basle Bildirisine imza koyan Kautsky, bugün sosyal-þovenizmi her
yönüyle haklý görüyor, savunuyor ve Plehanov gibi o da bütün devrimci düþüncelerle ve devrimci savaþýma doðru atýlan her adýmla
alay etmede burjuvazi ile birlik oluyor.
Ýþçi sýnýfý, bu dönekliðe, bu sorumsuzluða, bu oportünizme
kul-köle olmaya ve marksist teorinin bu eþi görülmemiþ kabalaþtýrýlmasýna karþý acýmadan savaþým vermeksizin, dünya ölçüsündeki
devrimci rolünü oynayamaz. Kautskicilik bir raslantý deðil, bir yandan sözde marksizme baðlý kalmak, bir yandan de eylemde oportünizme boyun eðmek gibi, II. Enternasyonaldeki çeliþkilerin toplumsal bir ürünüdür.
Kautskiciliðin bu temel yanýlgýsý, her ülkede kendisini çeþitli
biçimlerde göstermektedir. Hollandada Roland-Holst, bir yandan
anayurdu savunma fikrini reddederken, bir yandan oportünist partilerle birlik olmayý savunmaktadýr. Rusyada da Trotski bir yandan
bu fikri reddederken, öte yandan oportünist ve þovenist Naþo Zarya grubu ile iþbirliðini savunmaktadýr. Romanyada Rakovski, Enternasyonalin yýkýlmasýndan sorumlu gördüðü için oportünizme
savaþ açarken, ayný zamanda, anayurdun savunulmasý fikrinin doðruluðunu kabule hazýr durumdadýr. Bütün bunlar (Gorter ve Pannekoek gibi) Hollandalý marksistlerin pasif radikalizm dedikleri
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melanetin belirtileridir ve teoride devrimci marksizmin yerine seçmeciliði, uygulamada oportünizmin yanýna köleliði ya da iktidarsýzlýðý koymaktadýr. [sayfa 26]
MARKSÝSTLERÝN SLOGANI,
DEVRÝMCÝ SOSYAL-DEMOKRASÝ SLOGANIDIR
Savaþ, kuþku yok ki, þiddetli bir bunalým yaratmýþ, yýðýnlarýn
kaygýsýný beklenmedik ölçüde artýrmýþtýr. Bugünkü savaþýn gerici
niteliði ile bütün ülkelerin burjuvazisinin kendi yaðmacýlýk amaçlarýný ulusal ideoloji sözü ardýna gizleyerek söyledikleri hayasýzca
yalanlar, nesnel devrimci bir temele dayanarak, kuþkusuz, yýðýnlar
arasýnda kýpýrdanýþlar yaratmaktadýr. Bu duygularýn bilinçli bir duruma gelmesi, derinleþmesi ve biçimlenmesinde yýðýnlara yardým
etmek bizim görevimizdir. Bu görev ancak þu slogan ile doðru
olarak ifade edilir: emperyalist savaþý iç savaþ durumuna çeviriniz;
ve savaþ sýrasýndaki bütün tutarlý sýnýf savaþýmlarý, ciddi bir biçimde yürütülen bütün yýðýn hareketleri, eninde sonunda bu amaca
yönelmelidir. Güçlü devrimci bir hareketin, büyük devletler arasýndaki birinci mi, yoksa ikinci mi emperyalist savaþ sýrasýnda olacaðýný; savaþtan önce mi, savaþtan sonra mý patlak vereceðini þimdiden söyleyemeyiz, ama ne olursa olsun bizim görevimiz bu yönde sistemli olarak, yýlmadan çalýþmaktýr.
Basle Bildirisi doðrudan Paris Komünü örneðine deðiniyor:
hükümetler arasýndaki savaþýn bir iç savaþa dönüþtürülmesine. Yarým yüzyýl önce proletarya çok zayýftý; sosyalizm için nesnel koþullar
henüz olgunlaþmamýþtý; bütün savaþan ülkelerdeki devrimci hareketler arasýnda birlik kurulamazdý; Paris iþçilerinin bir bölümü (1792
geleneði) ulusal ideoloji sözüne saplanmýþtý ve bu, o sýrada Marx
ýn da belirttiði gibi, onlarýn küçük-burjuva zayýflýklarý idi ve Komünün düþmesinin nedenlerinden biriydi. Yarým yüzyýl sonra, o zaman devrimi zayýflatan koþullar artýk geçip gitti. Bugün, Paris komüncülerinin ruh haline kapýlarak eylemi terketmeye eðilim göstermek, sosyalistler için baðýþlanmaz bir yanýlmadýr. [sayfa 27]
SÝPERLERDE DOÐAN KARDEÞLEÞME ÖRNEÐÝ
Bütün savaþan ülkelerin burjuva gazeteleri, düþman ulusla-
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rýn erleri arasýnda siperlerde bile kardeþlik kurulduðunu bildirdiler.
Alman ve Ýngiliz askeri makamlarýnýn bu gibi kardeþleþmelere karþý
yayýnladýklarý sert emirler, hükümetler ile burjuvazinin bu iþe büyük
önem verdiklerini gösteriyor. Batý Avrupa sosyal-demokrat partilerinin ön saflarýnda oportünizmin at koþturduðu, sosyal-þovenizmin
bütün sosyal-demokrat basýn ve II. Enternasyonalin bütün yetkililerince desteklendiði bir sýrada böylesine kardeþleþmelerin kurulabilmesi, bize, yalnýzca hasým ülkelerdeki sol-kanat sosyalistleri tarafýndan bu yönde sistemli bir çalýþma yapýldýðý takdirde, bugünkü
canice, gerici ve köleci savaþýn kýsaltýlmasýnýn, uluslararasý devrimci bir hareketin yaratýlmasýnýn pekala mümkün olduðunu göstermektedir.
ÝLLEGAL ÖRGÜTÜN ÖNEMÝ
Bütün dünyadaki en önde gelen anarþistler, oportünistlerden hiç de geri kalmayarak, bu savaþta, (Plehanov ile Kautskynin
anlayýþýna uygun olarak) kendilerini sosyal-þovenizm çamuruna
bulaþtýrmýþlardýr. Bu savaþýn yararlý sonuçlarýndan biri de, kuþku
yok ki, anarþizmi ve oportünizmi yoketmek olacaktýr. Sosyal-demokrat partiler her zaman ve her koþulda, yýðýnlarýn örgütlenmesi
ve sosyalizmin yayýlmasý için en küçük legal olanaktan yararlanmayý ihmal etmemekle birlikte, legal çalýþmanýn kölesi olmaktan
da, kendilerini kurtarmalýdýrlar. Engels, iç savaþa, ve burjuvazinin
yasalarý çiðnemesinden sonra bizim de yasalarý çiðnememiz gereðine deðinerek, Ýlk silahý patlatan siz olunuz bay burjuvalar![11] diye yazýyordu. Ýçinde bulunduðumuz bunalýmlar, burjuvazinin, bütün
ülkelerde, en özgür ülkelerde bile, yasalarý ayaklar altýna aldýðýný
göstermektedir; devrimci savaþým yöntemlerini savunmak, tartýþmak, deðerlendirmek ve hazýrlamak amacýyla bir illegal örgüt [sayfa
28] kurulmaksýzýn yýðýnlarýn devrime yöneltilmeleri olanaksýzdýr. Örneðin Almanyada, sosyalistlerin yaptýklarý bütün namuslu iþler, o
pis oportünizme ve ikiyüzlü kautskiciliðe karþýn ve gizlice yapýlmýþtýr. Ýngilterede, askerliðe karþý yazýlar yayýnladýklarý için insanlar
zindanlara atýlmýþlardýr. Ýllegal propaganda yöntemlerini kýnamayý
ve bununla legal basýnda alay etmeyi sosyal-demokrat parti üyeliði
ile baðdaþýr saymak sosyalizme ihanettir.
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EMPERYALÝST SAVAÞTA KENDÝ HÜKÜMETINÝN
YENÝLGÝSÝ ÜZERÝNE
Bugünkü savaþta, gerek kendi hükümetinin zaferini savunmak, gerek ne zafer, ne yenilgi sloganýný savunmak, sosyalþovenizm görüþünden kaynaklanýr. Gerici bir savaþta, devrimci bir
sýnýf, hükümetinin yenilmesini istemekten baþka bir þey yapamayacaðý gibi, hükümetin askeri baþarýsýzlýklarý ile onu devirme olanaklarýnýn arttýðýný görmemezlik de edemez. Hükümetlerin baþlattýðý
bir savaþýn ancak hükümetler arasýnda bir savaþ olarak biteceðine
inanan ve bunun böyle olmasýný isteyen bir burjuva, bütün hasým
ülkelerin sosyalistlerinin, kendi hükümetlerinin yenilgisini istemelerini ve bunu söylemelerini gülünç ve saçma  bulur. Tersine,
bu tür bir söz, sýnýf bilincine varmýþ her iþçinin beslediði düþünceyi
doðrular, ve bizim, bu emperyalist savaþý bir iç savaþ durumuna
çevirme çabalarýmýz ile ayný doðrultuda olur.
Ýngiliz, Alman ve Rus sosyalistlerinin bir bölümünün yürüttüðü ciddi savaþ aleyhtarý propaganda, kuþku yok ki, bu hükümetlerin askeri gücünü zayýflatmýþtýr ve bu eylem, sosyalistlerin lehine bir nottur. Sosyalistler, yýðýnlara, kurtulmalarý için tek çýkar yolun kendi hükümetlerini devirmek olduðunu, ve bu amaçla, hükümetlerinin bu savaþta içine düþtükleri güçlüklerden yararlanmalarý
gerektiðini anlatmalýdýrlar. [sayfa 29]
PASÝFÝZM VE BARIÞ SLOGANI
Yýðýnlarýn barýþtan yana duygularý, çoðu zaman, bir protestonun baþlangýcýný, savaþýn gerici niteliðine karþý kýzgýnlýðý ve yýðýnlarýn bu niteliðin bilincine vardýklarýný ifade eder. Bu duygudan yararlanmak, sosyal-demokratlarýn görevidir. Bu anlamdaki her harekete, her gösteriye bütün güçleriyle katýlacaklar, ama devrimci bir
harekete geçilmeden, toprak ilhaklarý olmadan, uluslara tahakküm
edilmeksizin, yaðmasýz, þimdiki hükümetler ile egemen sýnýflar
arasýnda yeni yeni savaþlarýn tohumlarý atýlmaksýzýn barýþýn mümkün olabileceðini söyleyecek, halký kandýrmayacaktýr. Halkýn bu
þekilde aldatýlmasý hasým hükümetlerin gizli politikalarýna hizmet
etmek ve bunlarýn karþý-devrimci planlarýný kolaylaþtýrmak demektir. Sürekli ve demokratik barýþ isteyen herkes, hükümetler ile bur-
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juvaziye karþý, bir iç savaþtan yana olmak zorundadýr.
ULUSLARIN KENDÝ KADERLERÝNÝ TAYÝN HAKKI
Bugünkü savaþta halkýn burjuvazi tarafýndan en yaygýn aldatýlma biçimi, yaðmacý amaçlarýný ulusal kurtuluþ ideolojisi maskesi arkasýna gizlemeleridir. Ýngilizler Belçikalýlara, Almanlar Polonyalýlara vb. özgürlük vaad ediyorlar. Gördüðümüz gibi, bu savaþ,
aslýnda dünyadaki uluslarýn çoðunluðunu ezen ülkelerin, bu zulüm ve sömürüyü derinleþtirmek ve geniþletmek savaþýdýr.
Uluslarýn ne türden olursa olsun ezilmelerine karþý savaþým
vermeksizin, sosyalistler, asýl büyük hedeflerine ulaþamazlar. Bu
yüzden sosyalistler, ezen ülkelerin (özellikle sözde büyük devletlerin) sosyal-de-mokrat partilerinden, ezilen uluslarýn, sözcüðün
politik anlamýyla kendi kaderlerini tayin hakkýný, yani politik baðýmsýzlýk hakkýný tanýmalarýný ve bu hakký savunmalarýný istemelidirler. Büyük bir ulusun ya da sömürgeleri olan bir ulusun sosyalistleri, eðer [sayfa 30] bu hakký savunmuyorsa þove-nisttir.
Bu hakkýn savunulmasý hiçbir biçimde küçük devletlerin
kurulmasýný özendirmek deðildir; tersine, daha özgür, korkudan
uzak ve bu yüzden daha geniþ ve daha evrensel büyük devletlerin
ve devletler federasyonunun kurulmasýný hazýrlamaktýr. Bu büyük
devletler, yýðýnlar için daha yararlý olduðu gibi, ekonomik geliþmeye
de daha elveriþlidir.
Ezilen uluslarýn sosyalistleri ise, hem ezen, hem de ezilen
azýnlýklarýn iþçilerin (örgütlenme dahil) tam bir birliði için savaþým
vermelidir. Bir azýnlýðýn ötekinden yasalar yoluyla ayrýlmasý fikri
(Bauer ve Rennerin savunduklarý sözde kültürde-ulusal özerklik)
gerici bir fikirdir.
Emperyalizm, dünya uluslarýnýn bir avuç büyük devletçe
gitgide daha fazla ezilmesi çaðýdýr, bu yüzden uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký tanýnmaksýzýn, emperyalizme karþý, uluslararasý sosyalist devrim için savaþým vermek olanaksýzdýr. Baþka uluslarý ezen ulus özgür olamaz (Marks ve Engels). Kendi ulusunun
baþka uluslarý ezmesine göz-yuman bir proleter, sosyalist bir proleter olamaz. [sayfa 31]
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
RUSYADA SINIFLAR VE PARTÝLER

BURJUVAZÝ VE SAVAÞ
Rus hükümeti, bir bakýma, Avrupalý meslektaþlarýndan hiç
de geri kalmamýþtýr; onlar gibi halkýný büyük bir yalanla kandýrmayý becermiþtir. Yýðýnlara þovenliði bulaþtýrmak, çarlýk hükümetinin haklý bir savaþ sürdürdüðü, yani kardeþ Ýslavlarý hiçbir çýkar
gözetmeden savunduðu izlenimini vermek için, Rusyada da kocaman, canavarca bir yalan ve kurnazlýk makinesi iþletilmiþtir.
Büyük toprak sahipleri sýnýfý ile ticaret ve sanayi burjuvazinin üst katmaný, çarlýk hükümetinin askeri politikasýný canýgönülden desteklemiþtir. Bunlar, Türk ve Avusturya mirasýnýn paylaþýlmasýndan büyük maddi çýkarlar ve ayrýcalýklar ummaktadýrlar. Bu sý-
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nýflarýn birçok kongrelerinde [sayfa 32] çarlýk ordularýnýn zaferi halinde ceplerine akacak kârlar hesaplandý bile. Üstelik gericiler, Romanov hanedanýnýn devrilmesini ve Rusyada yeni bir devrimi geciktirecek tek þeyin, çarýn zaferi ile bitecek bir dýþ savaþ olduðunu pek
iyi biliyorlar.
Kent orta burjuvazisi ile burjuva aydýnlarýn ve serbest meslek sahibi kimselerin geniþ bir katmaný, hiç deðilse savaþýn baþýnda,
þovenizme saplanmýþtý. Kadetler Rus liberal burjuvazisinin partisi, bütünüyle ve kayýtsýz þartsýz çarlýk hükümetini destekliyordu.
Dýþ politika alanýnda kadetler, uzun süredir bir hükümet partisiydi.
Çarlýk diplomasisinin, büyük politik hilelerine birçok kez alet ettiði
panislavizm, kadetlerin resmi ideolojisi olmuþtu. Rus liberalizmi,
ulusal liberalizm biçimine girerek yozlaþmýþtý. Yurtseverlikte KaraYüzler ile yarýþ ediyor, militarizme ve askeri donanma kurulmasýna seve seve oy veriyordu. Rus liberalizminin kampýnda ise, yetmiþlerde, Almanyada özgürlük aþýðý liberalizmin, yozlaþarak, ulusalliberal partiyi doðurmasý gibi bir durum vardý. Rus liberal burjuvazisi kesin olarak karþý-devrim yolunu tutmuþtu. Bu konudaki Rus
Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin görüþü, tamamen doðrulanmýþtý.
Rus liberalizminin hâlâ Rusyadaki devrimin devindirici gücü olduðu yolundaki bizim oportünistlerin görüþünü, yaþam yerle bir etmiþti.
Yönetici klik, burjuva basýný, din adamlarý vb. yoluyla, köylüler arasýnda þovence bir duygunun yaratýlmasýný baþarmýþtý. Savaþ
alanlarýndan askerlerin dönmesi ile köylerdeki bu durum, kuþku
yok ki, çarlýk monarþisinin lehine olmayacak biçimde deðiþecektir.
Köylülerle temasa gelen burjuva demokrat partileri, þovence dalgalara karþý koyamadýlar. Devlet Dumasýndaki Trudovik partisi, savaþ
harcamalarý için oy vermeyi reddetti, ama liderleri Kerenskinin
aðzýndan yurtseverce bir bildiriyle, monarþinin ekmeðine yað sürdü. Narodniklerin bütün legal yayýn [sayfa 33] organlarý genellikle liberalleri izlediler. Burjuva demokrasisinin sol-kanadý bile Uluslararasý Sosyalist Büroya baðlý, sözde Sosyalist-Devrimci Parti kendisini bu akýntýya býrakmýþtý. Bu partinin Uluslararasý Sosyalist Bürodaki temsilcisi Bay Rubanoviç açýktan açýða sosyal-þovenist olarak
ortaya çýktý. Bu partinin delegeleri, Sosyalist Antantýn Londra Konferansýnda þovenist karar tasarýsý için oy kullandý (öteki yarýsý çekimser kaldý). Sosyalist-devrimcile-rin illegal yayýnlarýnda (Novosti
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gazetesi;[12] ve ötekilerde) þovenistler ege-men durumdaydý. Burjuva çevrelerine baðlý devrimciler, yani iþçi sýnýfý ile ilgisi olmayan
burjuva devrimcileri, bu savaþta feci bir iflasa uðradýlar. Kropotkin,
Burtsev ve Rubanoviçin kara talihleri çok dikkate deðer.
ÝÞÇÝ SINIFI VE SAVAÞ
Rusyada hükümet ile burjuvazinin þovenizm mikrobunu
bulaþtýrmadýklarý tek sýnýf proletarya oldu. Savaþýn baþlangýcýndaki
taþkýnlýklara ancak iþçi sýnýfýnýn en geri unsurlarý katýldý. Moskovada
Al-man aleyhtarý ayaklanmada iþçilerin oynadýðý rol, epeyce abartýlmýþtýr. Genellikle ve bütünüyle Rus iþçi sýnýfý, þovenizme karþý
baðýþýklýðý olduðunu ortaya koydu.
Bu, ülkedeki devrimci durum ve Rus proletaryasýnýn genel
yaþam koþullarýyla açýklanabilir.
1912-1914 yýllarý, Rusyada yeni ve büyük devrimci çalkalanmalarýn baþlangýcýna tanýklýk eder. Dünyanýn henüz görmediði ölçüde büyük bir grev hareketine yeniden tanýk olduk. 1913teki devrimci yýðýn grevine katýlanlarýn sayýsý en az yarým milyondur. Bu
rakam, 1914te iki milyonu aþtý ve 1905 düzeyine yaklaþtý. Savaþýn
öngününde St. Petersburgda iþler, ilk sokak çarpýþmalarýna kadar
geldi dayandý.
Giz1i Rus Sosya-Demokrat Iþçi Partisi, Enternasyonale karþý
ödevini tam olarak yaptý. Enternasyonalizmin [sayfa 34] bayraðý onun
ellerinde dalgalandý. Partimiz, oportünist gruplarla ve unsurlarla
uzun süre önce örgüt olarak iliþkilerini kesmiþti; ayaklarý oportünizm ile ve, ne pahasýna olursa olsun yasalarýn dýþýna çýkmama
baðlarý ile baðlý deðildi; bu durum devrimci ödevini yerine getirmede ona yardýmcý oldu; týpký Bissolatinin, oportünist partisinden
ayrýlan Ýtalyan yoldaþlara yardýmcý olduðu gibi.
Ülkemizdeki genel durum sosyalist oportünizmin iþçi yýðýnlarý arasýnda kök salmasýna elveriþli deðildir. Rusyada oportünizm
ile reformiz-min her türünü aydýnlar katmaný ile küçük-burjuva vb.
arasýnda görebiliriz, ama politik bakýmdan etkin iþçi katmanlarý
arasýnda, bu, önemsiz denecek kadar azdýr. Ülkemizde ayrýcalýklý
iþçi ve masa memuru katmaný çok ince bir katmandýr; yasalara
uyma fetiþizmi burada yaratýlamaz. Tasfiyeciler (Akselrod, Potessov, Çerevanin, Maslov ve ötekilerin yönetimindeki oportünist par-
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ti) savaþtan önce iþçi yýðýnlarý arasýnda ciddi bir destekten yoksundu. Dördüncü Devlet Dumasýna yapýlan seçimler, tasfiyeciliðin karþýsýnda olan tam altý iþçi millet vekilinin seçilmesiyle sonuçlandý.
Pet-rogradda ve Moskovada legal olarak basýlan iþçi yayýnlarýnýn
daðýlýmý ve bu yayýnlar için toplanan paralar, sýnýf bilincine varmýþ
iþçilerin beþte-dördünün oportünizm ve tasfiyeciliðe karþý olduðunu yadsýnmayacak bir biçimde tanýtlamýþtýr.
Savaþýn baþýndan beri çarlýk hükümeti, bizim gizli Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin üyesi olan binlerce vasýflý iþçiyi tutukladý
ve sürgüne gönderdi. Bu durum, ülkede sýkýyönetimin ilaný, gazetelerimiz üzerindeki baský ve benzeri nedenlerle birlikte, hareketi
geriletti. Ama gene de partimiz, gizli devrimci faaliyetini sürdürmektedir. Petrograd Parti Komitesi, gizli bir gazeteyi, Proletarski
Golosu[13] yayýnlamaktadýr. Yabancý bir ülkede yayýnlanan Merkez
Organý Sosyal-Demokratýn makaleleri Petrogradda tekrar basýlýyor
ve [sayfa 35] öteki kentlere gönderiliyor. Bildiriler gizlice basýlýyor ve
asker kýþlalarýna bile sokulabiliyor. Kent dýþýnda gözden ýrak yerlerde gizli iþçi toplantýlarý yapýlýyor. Son günlerde Petrogradda metal
iþçilerinin büyük bir grevi baþladý. Bu grevlerle ilgili olarak Petrograd Parti Komitemiz iþçilere birkaç çaðrý yayýnlamýþtýr.
DEVLET DUMASINDA RUS SOSYAL-DEMOKRAT
ÝÞÇÝ GRUBU VE SAVAÞ
1913te, Devlet Dumasýndaki sosyal-demokrat milletvekilleri
arasýnda bir bölünme oldu. Bir yanda, Çheydzenin baþý çektiði
oportünizmi destekleyen yedi kiþi vardý. Bunlar, iþçi sayýsý ancak
214.000e ulaþan ve proleter olmayan yedi eyaletten seçilmiþlerdi.
Öte yanda, iþçi sayýsý 1.008.000 olan Rus sanayi merkezlerinde
hepsi de iþçi seçmenler tarafýndan seçilen altý milletvekili vardý.
Bölünmenin ana nedeni, devrimci marksizm taktiði mi, yoksa oportünist reform taktiði mi? sorunuydu. Uygulamada, anlaþmazlýk, parlamento dýþýnda yýðýnlar arasýndaki çalýþma alanýnda kendini göstermiþti. Rusyada, eðer bu iþi yapanlar devrimci bir zemin
üzerinde kalmak istiyorsa, iþin gizli yapýlmasý gerekiyordu. Çheydze grubu, illegal çalýþmayý reddeden tasfiyecilerin sadýk bir müttefiki idi ve bunlarý iþçilerle yaptýklarý konuþmalarda ve mitinglerde
savunuyordu. Bu yüzden de bölünme oldu. Altý milletvekili Rus
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Sosyal-Demokrat Ýþçi Grubunu kurdular. Bir yýllýk çalýþma, Rus iþçilerinin büyük bir çoðunluðunun bu grubu desteklediðini yadsýnmaz biçimde tanýtladý.
Savaþýn baþlangýcýnda, iki grubun tutumu arasýndaki ayrým,
apaçýk ortaya çýktý. Çheydze grubu kendini parlamento çalýþmalarýna verdi. Savaþ harcamalarý için oy vermedi; eðer verseydi, iþçiler
arasýnda kendisine karþý büyük bir öfkenin doðacaðýný biliyordu.
(Rusyada, küçük-burjuva Tru-doviklerin bile savaþ harcamalarý lehine oy kullanmadýklarýný [sayfa 36] gördük.) Ama bu grup, sosyal-þovenizme karþý aðzýný açýp da tek söz söylemedi.
Partimizin politikasýný benimseyen Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi
Grubu ise böyle hareket etmedi. Savaþa karþý protestoyu iþçi sýnýfýnýn derinliklerine kadar yaydý; Rus proletarya yýðýnlarý arasýnda
anti-emperyalist propagandayý yönetti.
Ýþçiler arasýnda büyük bir sempatiyle karþýlanan bu tutum,
hükümeti öylesine korkuttu ki, hükümet, kendi yasalarýný ayaklar
altýna alarak, milletvekili arkadaþlarýmýzý tutuklamak ve Sibirya ya
sürgüne göndermek zorunda kaldý. Yoldaþlarýmýzýn tutuklandýðýný
bildiren ilk resmi bildiride çarlýk hükümeti þöyle diyordu:
Çalýþmalarýnýn amacý, gizli bildiriler ve sözlü propagandalar
yoluyla yýðýnlarý savaþ aleyhine tahrik ederek Rusyanýn askeri gücünü sarsmak olan sosyal-demokrat kuruluþlarýn bazý üyelerinin tutumu, bu bakýmdan baþkalarýndan tamamen farklýydý.
Vanderveldenin, çarlýða karþý savaþýmýn geçici olarak durdurulmasý konusundaki ünlü çaðrýsýna çarýn Belçika elçisi Prens
Kudaþevin yeni açýklamalarýndan, Vanderveldenin bu çaðrýyý tek
baþýna deðil, çarýn adý geçen elçisiyle birlikte kaleme aldýðý anlaþýlmýþtýr, yalnýz bizim partimiz, Merkez Komitesi aracýlýðý ile olumsuz yanýt vermiþtir. Tasfiyecilerin yönetildiði merkez, Vandervelde
ile anlaþmýþ ve çalýþmalarýnda savaþa karþý çýkmayacaðýný basýnda resmen açýklamýþtýr.
Çarlýk hükümetinin milletvekili yoldaþlarýmýza karþý baþlýca
suçlamasý, Vanderveldeye verilen bu olumsuz yanýtý iþçiler arasýnda yaymak olmuþtur.
Mahkemede çarlýk savcýsý Bay Nenarokomov, yoldaþlarýmýza,
Alman ve Fransýz sosyalistlerini örnek olarak göstermiþtir. Alman
sosyal-demokratlarý demiþtir savcý savaþ harcamalarý lehinde oy
kullanmýþlar ve hükümetin [sayfa 37] dostu olduklarýný tanýtlamýþlardýr.
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Ýþte Alman sosyal-demokratlarý böyle hareket ettiler, ama Rus sosyal-demokrasisinin þövalyeleri böyle davranmadýlar. ... Belçika ve
Fransa sosyalistleri öteki sýnýflarla kavgayý, parti çekiþmelerini hep
birlikte unutmuþlar ve bayrak çevresinde birleþmekte duraksamamýþlardýr.. Ama savcý, Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi üyelerinin,
Parti Merkez Komitesinin emrini yerine getirerek, bu þekilde hareket etmediðini de sözlerine eklemiþtir.
Mahkemede, partimizin proleter yýðýnlarý arasýnda yürüttüðü
yoðun ve gizli, savaþ karþýtý çalýþmalarýnýn etkileyici bir manzarasý
gözler önüne serilmiþtir. Þurasýný söylemeye gerek yoktur ki, çarlýk
mahkemesi, yoldaþlarýmýzýn bu alanda giriþtikleri faaliyetlerin hepsini de ortaya çýkaramamýþtýr; ama ortaya çýkarýlanlar bile birkaç
ay içinde nelerin yapýlabildiðini göstermeye yetmiþtir.
Grup ve komitelerimizin savaþa karþý ve uluslararasý taktikler kullanýlmasý için yayýnladýðý gizli bildiriler mahkemede açýklandý. Bütün Rusyadaki sýnýf bilinci olan iþçilerden RSDÝP [Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi] üyelerine gizli baðlar uzanmýþ ve parti
üyeleri, savaþý, marksizm açýsýndan deðerlendirmede iþçilere yardým etmek için ellerinden gelen her þeyi yapmýþlardýr.
Harkov eyaleti iþçi milletvekili Muranov yoldaþ mahkemede
þöyle demiþtir:
Halkýn beni Devlet Dumasýna, meclisin koltuklarýný aþýndýrayým diye göndermediðine inandýðýmdan, iþçi sýnýfýnýn duygularýný
öðrenmek için ülkeyi dolaþtým. Muranov, mahkemede, partimizin gizli ajitatörlük görevini yüklendiðini, Urallarda, Verkneysetski
iþyerlerinde ve baþka yerlerde, iþçi komitelerini örgütlediðini kabul
etmiþtir. Mahkeme, savaþýn çýkmasý üzerine RSDÝP üyelerinin propaganda amacýyla hemen hemen bütün Rusyayý dolaþtýklarýný,
Muranovun, Petrovskinin, Babayevin ve diðerlerinin [sayfa 38] savaþ
aleyhinde kararlarýn kabul edildiði birçok iþçi toplantýlarýný düzenlediklerini göstermiþtir. Çarlýk hükümeti yargýlananlarý idam etmekle
tehdit ediyordu. Bu yüzden, yargýlamada bütün üyeler Muranov
yoldaþ gibi cesur davranmadýlar. Bunlar, çarlýk savcýsýnýn kendilerini mahkum ettirmesini güçleþtirmek istiyorlardý. Rus sosyal-þovenleri, þimdi, þu sorunun özünü gözden kaçýrmak için bu olayý
adice istismar ediyorlar: iþçi sýnýfýna ne tür bir parlamentarizm
gerekli?
Parlamentarizmi, Südekum ile Heine, Sembat ile Vaillant,
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Bissolati ile Mussolini, Çheydze ile Plehanov da tanýyor. Dumanýn
RSDÝP grubunu oluþturan yoldaþlar da tanýyorlar; þovenistlerle baðlarýný kopartan Bulgar ve Ýtalyan yoldaþlar da. Çeþit çeþit parlamentarizm var. Bazýlarý parlamento kürsüsünü, kendi hükümetinin gözüne girmek için ya da en azýndan Çheydze grubunun yaptýðý gibi,
her türlü sorumluluktan kurtulmak için kullanýyorlar. Diðerleri ise,
parlamentarizmi, sonuna kadar devrimci kalmak, en zor koþullar
altýnda bile sosyalist ve enternasyonalist olarak görevlerini yerine
getirmek için kullanýr. Parlamento çalýþmalarý, bazýlarýna bakan
koltuðu saðlar, bazýlarýný ise hapishaneye, sürgüne, kürek cezasýný
çekmeye gönderir. Kimileri burjuvaziye, kimileri proletaryaya hizmet eder. Kimisi sosyal-emperyalisttir, kimisi devrimci marksist.
[sayfa 39]
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ENTERNASYONALÝN YENÝDEN KURULMASI

ENTERNASYONAL yeniden nasýl kurulabilir? Ama, her þeyden
önce, Enternasyonalin yeniden kurulmasýnýn nasýl olmamasý gerektiði üzerine birkaç söz.
SOSYAL-ÞOVENLERÝN VE MERKEZÝN YÖNTEMÝ
Bütün ülkelerin sosyal-þovenleri hepsi de büyük enternasyonalisttir! Savaþýn hemen baþýndan beri enternasyonalin durmadan tasasýný çekmiþlerdir! Bir yandan bize, enternasyonalin çöküþü
üzerine olan sözlerin abartýlmýþ olduðunu söylemiþlerdir. Aslýnda
ortada önemli bir durum olmadýðýný söylemiþlerdir. Kautskyye bakýnýz: diyor ki, enternasyonal, barýþ zamanýnýn bir aracýdýr; bu
aracýn [sayfa 40] savaþ döneminde biraz arýza göstermesi doðaldýr.
Öte yandan bütün ülkelerin sosyal-þovenleri bugünkü çýkmazdan
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kurtulmak için pek basit ve neredeyse uluslararasý bir yol bulmuþlardýr. Bulduklarý çare hiç de çapraþýk deðil; yapýlacak tek þey savaþýn
bitmesini beklemek; savaþ bitene kadar her ülkenin sosyalisti kendi anayurdunu savunmalý ve kendi hükümetini desteklemelidir; savaþ bitince hepsi birbirini affetmeli, herkesin haklý olduðu
kabul edilmeli; barýþta kardeþ gibi yaþarýz, savaþta ise þu ya da bu
karar gereðince Alman iþçilerini Fransýz kardeþlerinin, Fransýz
iþçilerini Alman kardeþlerinin üzerine saldýrtýrýz.
Bu konuda, Kautsky de, Plehanov da, Victor Adler de, Heine de ayný düþüncede. Victor Adler þöyle yazýyor: Bu güç zamanlarý atlatýnca ilk yapacaðýmýz þey , birbirimizin gözündeki merteði
baþa kakmaktan sakýnmak olacaktýr. Kautsky de diyor ki, Enternasyonalin kaderi üzerinde hiç bir ülkenin ciddi sosyalisti, kaygý
verici bir þey söylememiþtir. Plehanov da þöyle der: Masumlarýn
kanýna bulanmýþ (Alman sosyal-demokratla-rýnýn) ellerini sýkmak
pek cansýkýcý. Ama hemen ardýndan bir af ilanýný öneriyor: burada diye yazýyor, kalbin sesini kafanýn sesine baðýmlý tutmak çok
yerinde olur. Büyük dava adýna, enternasyonal, gecikmiþ bile olsa
piþmanlýklarý dikkate almalýdýr. Heine, Sozialistische Monatsheftede Vanderveldenin davranýþýný cesurca ve aðýrbaþlý olarak niteliyor ve onu, Alman sollarýna örnek gösteriyor .
Kýsacasý, savaþ sona erince Kautsky ile Plehanov, Vandervelde ile Adlerden kurulu bir komisyon atanacak ve karþýlýklý baðýþlama havasý içinde oybirliði ile bir karar hazýrlanacak. Anlaþmazlýðýn üzeri bir güzel örtülecek. Olup biteni anlamalarý için iþçilere
yardým edilecek yerde, kaðýt üzerinde kalan bir birlik numarasý
ile iþçiler kandýrýlacak. Bütün ülkelerin sosyal-þovenleri ile ikiyüzlülerinin [sayfa 41] biraraya gelmesine, Enternasyonalin yeniden kurulmasý denilecek.
Böyle bir yeniden kurulmanýn çok büyük bir tehlike olduðu gerçeðini kendi kendimizden saklamamalýyýz. Bütün ülkelerdeki sosyal-þovenler bununla ilgileniyor. Ýþçi yýðýnlarýnýn sosyalizm
mi yoksa [þoven] milliyetçilik mi? sorununu kendi kendilerine
çözümlemeye çalýþmalarýný da istemiyorlar. Hepsi de birbirlerinin
günahýný örtmek çabasý içinde. Hiçbiri, ikiyüzlü enternasyonalin
o ünlü virtüözü Kautskynin önerisinden baþka bir öneri getirme
yeteneðine sahip deðildi.
Ne var ki, bu tehlike pek az biliniyor. Savaþ çýkalý bir yýl ol-
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duðu halde, uluslararasý baðlarýn yeniden kurulmasý için bir dizi giriþimler oldu. Genelkurmaylar ile kendi anayurtlarýnýn burjuvazisine yardým amacýyla açýksözlü þovenlerin biraraya geldiði Londra
ve Viyana konferanslarýnýn burada sözünü bile etmiyoruz. Bizim
demek istediðimiz, Lugano[14] ve Kopenhang[15] toplantýlarýyla, Uluslararasý Kadýnlar Konferansý[16] ve Uluslararasý Gençlik Konferansýdýr.[17] Bu konferanslar en iyi niyetlerle yapýldý, ama hiçbirisi de
bu tehlikeyi göremedi. Enternasyonalistler için bir cephe hattý çizmediler. Hiçbiri, proletaryaya, enternasyonalin sosyal-þovenlerin
yöntemleriyle canlandýrýlmasýnýn getireceði tehlikeleri anlatmadý.
Olsa olsa, sosyal-þovenlere karþý bu savaþým verilmeksizin sosyalizm davasýnýn kazanýlamayacaðý iþçilere anlatýlmaksýzýn, eski kararlarýn yinelenmesiyle yetinildi. Yani yerlerinde saydýlar.
MUHALEFETÝN DURUMU
Bütün enternasyonalistleri en çok ilgilendiren þeyin Alman
sosyal-demokrat muhalefet içindeki durum olduðu konusunda hiçbir kuþkuya yer yoktur. Eskiden II. Enternasyonalin en güçlü ve önde gelen partisi olan legal Alman Sosyal-Demokrat Partisi, uluslararasý iþçi örgütüne en aðýr [sayfa 42] darbeyi vurdu. Ne var ki, en güçlü muhalefet de gene Alman sosyal-demokrasisi içinde. Bütün Avrupanýn büyük partileri içinde, sosyalizme sadýk kalan yoldaþlarýn
protesto seslerini ilk yükseltenler bu partidendi. Lichstrahlen ve
Die lnternationale dergilerini sevinçle okuyoruz. Asýl Düþman Ýçimizde gibi gizlice basýlmýþ bildirilerin Almanyaya daðýtýldýðýný da
daha büyük bir sevinçle öðrendik. Bütün bunlar, sosyalizm ruhunun Alman iþçileri arasýnda hâlâ canlý olduðunu, Almanyada hâlâ
devrimci marksizmi yüceltmeye yetenekli kimselerin bulunduðunu gösteriyor.
Sosyalist hareketlerdeki bugünkü bölünme en çarpýcý biçimde Alman sosyal-demokrasisinde oldu. Burada belirli biçimde birbirinden farklý üç eðilim var: oportünist-þovenler, bunlar Almanyada
düþtükleri bayaðýlýk ve döneklik düzeyine hiçbir yerde düþmediler;
kautskici merkez, bunlar oportünistlere hizmetkarlýk etmekten
baþka bir rol oynamaya yetenekli olmadýklarýný gösterdiler; ve sol 
Almanyadaki biricik sosyal-demokratlar.
Elbette bizi burada en çok ilgilendiren Alman solu içindeki
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iþçilerin durumudur. Bunlarýn içinde, biz, bütün enternasyonalist
unsurlarýn umudu olan yoldaþlarýmýzý görüyoruz.
Ýþler burada ne durumda?
Alman solunun henüz bir mayalanma durumunda olduðunu, ilerde yeniden gruplaþmalar olacaðýný, içlerinde az ya da çok
kararlý unsurlara raslandýðýný yazan Die Internationale tamamen
haklý.
Rus enternasyonalistleri, yoldaþlarýmýz Alman sollarýnýn içiþlerine karýþmayý akýllarýndan bile geçirmezler. Zaman ve yer koþullarýný gözönünde bulundurarak savaþým yöntemlerini kararlaþtýrmada tam bir yetenekleri olduðunu biliyoruz. Biz, yalnýzca, durumlarý üzerine düþüncelerimizi açýkça söylemeyi bir ödev sayýyoruz.
Kautskici merkezin, marksizme açýksözlü [sayfa 43] sosyalþovenlerden daha zararlý olduðunu söyleyen Die Internationale dergisindeki baþyazýnýn yazarýnýn tamamen haklý olduðuna inanýyoruz. Þu anda, anlaþmazlýklarý gizleyen ve iþçilere marksizm elbisesi
içinde kautskiciliði öðreterek onlarý uyutan herkes, sorunu açýkça
ortaya koyan ve iþçileri sorunu kavramaya zorlayan Südekum ile
Heineden daha zararlýdýr.
Kautsky ile Haasenin, son günlerde resmi makamlara itirazlarda bulunmasý kimseyi þaþýrtmamalý. Bunlarla Scheidemannlar
arasýndaki anlaþmazlýk, ilkeler üzerinde deðildir. Birinci grup, Hindenburg ile Mac-kensenin zaferine þimdiden inanýyor ve toprak
ilhaklarýna karþý çýkmak gibi lüks bir hevesi tatmak istiyorlar. Ýkinciler ise, Hindenburg ile Macken-senin henüz zaferi kazanmadýðýna inandýklarýndan iþin sonunu beklemeyi gerekli görüyorlar.
Kautskicilerin resmi makamlara karþý bu kayýkçý dövüþüne
giriþmelerinin nedeni, savaþtan sonra asýl anlaþmazlýk konusunu
iþçilerin gözünden kaçýrmak, sözde solcu bir anlayýþla yazýlmýþ
binbir þiþirme kararla (II. Enternasyonalin diplomatlarý, allah için,
böyle karar tasarýlarý hazýrlamakta pek de ustadýrlar) sorunu örtbas
etmektir.
Resmi makamlara karþý giriþtikleri gerçek savaþýmlarýnda,
Almanyadaki muhalefetin, kautskicilerin bu saçma-sapan muhalefetlerinden bile yararlanmalarýný anlayýþla karþýlamak gerekir. Ama
gene de her enternasyonalist için denek taþý, yeni-kautskiciliðe
karþý düþmanlýk olmalýdýr. Ancak kautskiciliðe karþý savaþým ver-
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enler ile, liderlerinin sahte bir dönüþünden sonra bile merkezin
aslýnda þovenlerin ve oportünistlerin müttefiki olduklarýný anlayanlar gerçek birer enternasyonalisttir.
Enternasyonaldeki sallantýda olan unsurlara karþý takýnacaðýmýz tutumun büyük bir önemi vardýr. Bu unsurlar, yani pasifist eðilimli sosyalistler, hem yansýz ülkelerde, [sayfa 44] hem savaþan ülkelerin bazýlarýnda (örneðin, Ýngilterede Baðýmsýz Ýþçi Partisi gibi)[18]
bulunmaktadýr. Bu unsurlar, bizim yoldaþlarýmýz olabilir. Sosyalþovenlere karþý savaþýmda bunlarla yakýnlaþmamýz gerekir. Ama
þurasýný da unutmamak gerekir ki, bunlar ancak yoldaþlarýmýzdýr 
ve enternasyonalin yeniden kurulmasý gibi bellibaþlý ve temel sorunlarda bunlar bizden yana deðil, bize karþý olacaklar, Kautsky, Scheidemann, Vandervelde ve Sembat ile birlikte yürüyeceklerdir. Eðer
bu sallantýlý pasifistlerin tutsaðý olmak istemiyorsak, uluslararasý
konferanslarda programlarýmýzý bunlarýn kabul edebileceði þeylerle
sýnýrlandýrmamalýyýz. Örneðin, Berndeki Uluslararasý Kadýnlar Konferansýnda böyle oldu. Clara Zetkin yoldaþýn görüþlerini destekleyen Alman temsilcileri, aslýnda merkezin tutumunu savunmuþ
oldular.
Kadýnlar Konferansý, yalnýzca, Troelstranýn liderliðindeki
oportünist Hollanda partisinin delegeleri ile Londrada yapýlan
Antant þovenleri konferansýnda Vanderveldenin karar tasarýlarýna oy veren (bu olayý unutmamamýz gerekir) Baðýmsýz Ýþçi Partisinin delegeleri için kabul edilebilir þeyleri söylemekle yetindi. Baðýmsýz Ýþçi Partisinin savaþ sýrasýnda Ýngiliz hükümetine karþý verdiði
cesur savaþým için bu partiye karþý duyduðumuz saygýyý belirtmek
isteriz. Ama bu parti, marksist tutumu benimsemedi. Gene de biz,
bugünkü harekette sosyal-demokrat muhalefetin ilk görevinin, devrimci marksizmin ilkelerini yüceltmek, iþçilere emperyalist savaþa
ne gözle baktýðýmýzý kesinlikle anlatmak, devrimci yýðýn hareketleri için sloganlar ortaya atmak, yani kýsacasý emperyalist savaþ dönemini bir iç savaþýn baþlangýcý dönemi, durumuna getirmek olduðuna inanýyoruz.
Ne olursa olsun birçok ülkede devrimci sosyal-demokrat
unsurlar vardýr. Almanyada, Rusyada, Ýskandinavyada (Högland
yoldaþýn temsil ettiði etkili bir grup), [sayfa 45] Balkanlarda (Bulgaristanda Tesniyaki[19] Partisi), Ýtalyada, Ýngilterede (Ýngiliz Sosyalist Partinin bir kesimi),[20] Fransada (Vaillant, enternasyonalist-
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lerden protesto mektuplarý aldýðýný lHu-manitede kendisi itiraf etti,
ama bunlardan hiçbirini bütünüyle yayýnlamadý), Hollandada (Tribunistler)[21] sosyal-demokrat unsurlar vardýr. Baþlangýçta sayýlarý
ne kadar az olsa da, marksist unsurlarý birleþtirmek, bütün ülkelerin iþçilerini þovenlerle baðlarýný kopartmaya ve bunlarý marksizmin bayraðý altýna toplanmaya çaðýrmak, günün ödevleridir.
Þimdiye kadar, sözde eylem programlarý ile toplanan konferanslar aþaðý yukarý yalnýzca pasifizmin programýnýn ilaný ile sonuçlandý. Marksizm, pasifizm demek deðildir. Savaþýn hýzla sonuçlanmasý için savaþým, kuþku yok ki gereklidir, ama barýþ isteði
ancak devrimci bir savaþým çaðrýsý ile proleterce bir öz kazanýr.
Devrimler birbirini izlemezse, sözde demokratik bir barýþ, bir küçükburjuva ütopyasýdýr. Gerçek bir eylem programý, ancak yýðýnlara
olup bitenleri olduðu gibi ve açýkça anlatan; emperyalizmin ne olduðunu ve onunla savaþým yollarýný gösteren; oportünizmin II. Enternasyonali yýkan þey olduðunu herkese ilan eden ve iþçileri oportünistler olmadan ve oportünistlere karþýn marksist bir enternasyonali kurmaya çaðýran marksist bir programdýr. Kendimize ve marksizme güvenimizi gösteren, oportünizme karþý bir ölüm-kalým savaþý
verdiðimizi ilan eden böyle bir program, eninde-sonunda bize gerçek proletarya yýðýnlarýnýn güven ve sevgisini kazandýrabilir.
RUS-SOSYAL-DEMOKRAT ÝÞÇÝ PARTÝSÝ
VE III. ENTERNASYONAL
Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi, oportünist kanadýndan ayrýlalý çok oldu. Rus oportünistleri üstelik þimdi bir de þovenist oldular. Bu durum, bunlarla ayrýlmamýzýn [sayfa 46] sosyalizmin yararý için
gerekli olduðu inancýmýzý kuvvetlendirdi. Sosyal-demokratlar ile sosyal-þovenler arasýndaki bugünkü anlaþmazlýklarýn, sosyal-demokratlarýn anarþistlerden ayrýldýklarý zaman aralarýndaki anlaþmazlýktan
daha az olmadýðýna inanýyoruz. Monitor adýnda bir oportünist, Prensische Jahrbucherde, bugünkü birliðin oportünistler ile burjuvazinin yararýna olduðunu, çünkü solu, þovenistlere boyun eðmeye
zorlayarak iþçilerin anlaþmazlýðýn temeline inmelerini ve kendi gerçek iþçi partilerini, yani gerçek bir sosyalist partiyi kurmalarýný engellediðini söylerken tamamen haklýydý. Bugünkü koþullar altýnda,
oportünistler ile þovenistlerden ayrýlmanýn bir devrimcinin baþlýca
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görevi olduðuna inanýyoruz. Bu, týpký sarý sendikalardan, Yahudi
düþmaný ve liberal iþçi sendikalarýndan ayrýlmamýz kadar gereklidir. Böylece, geri kalmýþ iþçileri daha çabuk aydýnlatmak ve bunlarý sosyal-demokrat partilerin saflarýna çekmek mümkün olacaktýr.
Bizce, III. Enternasyonalin böyle devrimci bir temel üzerine
kurulmasý gerekir. Partimiz için, acaba sosyal-þovenlerle ayrýlmamýz kaçýnýlmaz mý, diye bir sorun yoktur. Partimizin karþýlaþtýðý tek
sorun, bunun en yakýn gelecekte ve uluslararasý bir ölçekte nasýl
gerçekleþtirilebileceði sorunudur. Uluslararasý marksist bir örgütün
kurulabilmesi için her ülkenin kendi baðýmsýz marksist partilerini
kurmasý gereði açýkça ortadadýr. En eski ve en güçlü iþçi hareketinin yurdu olan Almanya, bu bakýmdan pek önemlidir. Yakýn gelecek, yeni bir marksist enternasyonalin kurulmasý için koþullarýn olgunlaþýp olgunlaþmadýðýný gösterecektir. Eðer koþullar elveriþli ise,
partimiz, oportünizm ve þovenizmden arýnmýþ bir üçüncü enternasyonale sevinçle katýlacaktýr. Deðilse, bu arýnma iþleminin tamamlanmasýndan önce þu ya da bu uzunlukta bir evrim döneminin gereði ortaya çýkacaktýr. Bu durumda partimiz, eski enternasyonal [sayfa 47] içinde tam bir muhalefeti sürdürecek ve bu, çeþitli
ülkelerde devrimci marksizm temeline dayanan uluslararasý bir
emekçiler birliði kurulana kadar sürecektir. Gelecek bir- kaç yýl
içinde uluslararasý alanda ne gibi geliþmeler olabileceðini kestiremeyiz ama, þurasý bizim için kesindir ki, partimiz ülkemizde, proletaryamýz arasýnda yukarda belirtilen yönde yorulmadan çalýþacak
ve bütün günlük eylemleriyle marksist enternasyonalin Rusya kesimini kuracaktýr.
Þimdi Rusyada da, sadýk sosyal-þovenler ve merkez gruplarý eksik deðil; bunlar bir marksist enternasyonalin kurulmasýna
karþý savaþým vereceklerdir. Plehanovun temelde Südekum ile ayný fikirde olduðunu ve ona elini uzattýðýný biliyoruz. Akselrodun
yönettiði sözde Örgütlenme Komitesinin Rusyada kautskiciliði
yaydýðýný da biliyoruz. Ýþçi sýnýfýnýn birliði perdesi ardýnda, bu kimseler oportünistler ile ve bunlar aracýlýðýyla da burjuvazi ile birliði
savunuyorlar. Gene de, bugünkü Rus iþçi hareketi hakkýndaki bilgimiz, bize, Rusyada sýnýf bilincine ulaþmýþ proletaryanýn þimdiye
kadar olduðu gibi, bizim partimizde kalacaðý inancýný veriyor. [sayfa
48]

V. Ý. Lenin
Sosyalizm ve Savaþ

41

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BÖLÜNMENÝN TARÝHÝ VE RUSYADA
SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN BUGÜNKÜ
DURUMU

RUS Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin savaþla ilgili olarak izlediði ve yukarda anlatýlan taktik, Rusyada sosyal-demokrasinin otuz
yýllýk geliþmesinin kaçýnýlmaz bir sonucuydu. Partimizin tarihinin
derinliklerine inilmeksizin, ne bu taktiklerin, ne de sosyal-demokrasinin ülkemizdeki bugünkü durumunun doðru olarak anlaþýlmasý
mümkündür. Ýþte bu nedenle, okurlara partimizin tarihindeki belli
baþlý noktalarý anýmsatmak zorunluluðunu duyuyoruz.
Ýdeolojik bir eðilim olarak sosyal-demokrasi, Rusyada uygulandýðý biçimiyle, sosyal-demokratik görüþlerin ilk kez Emeðin Kurtuluþu Grubu tarafýndan yurtdýþýndan sistematik olarak iþlenmesi
ile 1883te doðdu. 20. yüzyýlýn [sayfa 49] baþlarýna kadar sosyal-demokrasi, Rusyada iþçi sýnýfý hareketiyle hiçbir baðlantýsý olmayan
ideolojik bir eðilim olarak kaldý. Yüzyýlýn baþlarýnda toplumsal hareketlerin hýzlanmasý, iþçiler arasýnda huzursuzluk ve grevler, sos-
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yal-demokrasiyi, iþçi sýnýfýnýn (hem ekonomik, hem politik) savaþýmý
ile sýký sýkýya baðlý, etkin bir politik güç durumuna getirdi. Ýþte tam
bu andan baþlayarak, sosyal-demokraside, ekonomistler ile iskracýlar biçiminde bir bölünme baþladý.
EKONOMÝSTLER VE ESKÝ ÝSKRA[22]
(1894-1903)
Ekonomizm, Rus sosyal-demokrasisinde oportünist bir eðilimdi. Hareketin politik görüþü þu ilkede özetleniyordu: Ýþçiler için
ekonomik savaþým; liberaller için politik savaþým. Ekonomizmin
bellibaþlý teorik dayanaðý, devrimci ruhundan tamamen sýyrýlmýþ
ve liberal burjuvazinin gereklerine uyarlanmýþ bir tür marksizmi
kabullenen, sözde legal marksizm ya da struvecilik idi. Rusyada
iþçi yýðýnlarýnýn geriliðini öne sürerek ve yýðýnlara ayak uydurma
bahanesine sýðýnarak ekonomistler, kendilerine baðýmsýz hedefler
çizmeksizin ya da hiçbir devrimci görev yüklenmeksizin, iþçi hareketinin görev ve amacýný ekonomik savaþým ve liberalizmin politik
olarak desteklenmesi olarak görüyorlardý.
Eski Ýskra (1900-1903), devrimci sosyal-demokrasinin ilkeleri adýna, ekonomizme karþý baþarýyla savaþým verdi. Sýnýf bilincine
ulaþmýþ proletaryanýn bütün seçkin kiþileri Iskranýn yanýný tuttu.
Devrimden önceki yýllarda sosyal-demokrasi, en tutarlý ve en ödün
vermeyen programý savundu. 1905 devrimi sýrasýndaki sýnýf savaþýmý
da, yýðýn halindeki eylemde bu programýn doðruluðunu tanýtladý.
Ekonomistler kendilerini yýðýnlarýn geriliðine uydurdular. Ýskra ise,
yýðýnlarý ileri doðru yöneltmeye yetenekli [sayfa 50] iþçi öncülerini eðitti.
Sosyal-þovenlerin bugünkü iddialarý (yýðýnlara ayak uydurma gereði, emperyalizmin ilericiliði, devrimcilerin hayalciliði gibi), hepsi de ekonomistlerce öne sürüldü. Marksizmin, struvecilik biçimindeki oportünistçe tahrifini, Rus sosyal-demokrasisi yirmi yýl önce
tanýmýþ oldu.
MENÞEVÝKLER VE BOLÞEVÝKLER
(1903-1908)
Burjuva demokratik devrim dönemi, sosyal-demokrasi eðilimleri arasýnda daha önceki savaþýmýn devamý olan yeni bir sa-
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vaþýmý doðurdu. Ekonomizm, menþevizme dönüþtü. Eski lskranýn devrimci taktikleri savunmasý, bolþevizmi doðurdu.
Fýrtýnalý 1905-1907 yýllarýnda menþevizm, liberal burjuvazinin desteklediði oportünist bir eðilimdi ve liberal burjuvazi eðilimlerini iþçi sýnýfý hareketine taþýdý. Özü: iþçi sýnýfý savaþýmýný liberalizme uygun duruma getirmekti. Bolþevizm ise, tersine, liberalizmin
uyuþturmasýna ve ihanetine karþýn, sosyal-demokrat iþçileri, demokrat köylü katmanlarýný devrimci savaþýma katma amacýna yöneltti. Menþeviklerin kendilerinin de çoðu zaman kabul ettikleri
gibi, iþçi yýðýnlarý, devrim sýrasýnda, bütün büyük eylemlerde, bolþeviklerle birlikte yürüdü.
1905 Devrimi, ödünsüz devrimci sosyal-demokrat taktikleri
doðruladý, güçlendirdi, derinleþtirdi ve çelikleþtirdi. Sýnýflarýn ve partilerin açýk eylemleri, sosyal-demokrat oportünizm (menþevizm)
ile liberalizm arasýndaki baðý tekrar tekrar gözler önüne serdi.
MARKSÝZM VE TASFÝYECÝLÝK
(1908-1914)
Karþý-devrim dönemi, tekrar , oportünizm sorunu ile sosyaldemokrasinin devrimci taktiklerini büsbütün yeni bir [sayfa 51] biçimde günün sorunu durumuna getirdi. Menþevizmin ana gövdesi, en
iyi temsilcilerinin birçoðunun itirazlarýna aldýrmaksýzýn tasfiyecilik
eðilimini doðurmuþ; gizli örgüt ve eylem býrakýlmýþ, yeraltý
çalýþmalarý, cumhuriyet gibi sloganlar küçümsenmiþ vb.. Legal dergi
Naþa Zaryanýn yazarlarýndan bazýlarý (Bay Potressov, Çerevanin
vb.) eski sosyal-demokrat partiden baðýmsýz bir grup kurarak, Rus
liberal burjuvazisini, Rus iþçilerinin devrimci savaþým alýþkanlýklarýný
kaybettirme çabalarýnda binbir yoldan desteklemiþ, kýþkýrtmýþ ve
beslemiþtir.
Bu oportünistler grubu, RSDÝPnin 1912 Ocak Konferansýnda[23] partiden atýldý, ama yurtdýþýndaki irili ufaklý birçok grubun
þiddetle karþý koymalarýna karþýn, bir parti kurdular. Ýki yýldan fazla
bir süre (1912den baþlayarak 1914 ortalarýna kadar) iki sosyal-demokrat parti arasýnda inatçý bir savaþým sürdü gitti: Ocak 1912de
seçilen Merkez Komitesi ile Ocak Konferansýný tanýmayan ve Naþa
Zarya grubu ile iþbirliðini sürdürerek partiyi farklý bir temel üzerinde yeniden kurmak isteyen Örgütlenme Komitesi arasýndaki sa-
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vaþým devam etti. Günlük iki iþçi gazetesi (Pravda ile Luç[24] ve
onu izleyenler) ve Dördüncü Devlet Dumasýndaki iki sosyal-demokrat grup (pravdacýlarýn ya da marksistlerin grubu ile Çheydzenin
baþý çektiði tasfiyeci Sosyal-Demokrat Grubu) arasýnda da gene
amansýz savaþým sürüp gidiyordu.
Partinin devrimci ilkelerine baðlý kalan, (özellikle 1912 ilkyazýndan sonra) iþçi sýnýfý hareketindeki yeni ve huzursuz dalgalanmalarý destekleyen, legal ve illegal örgütlerle basýný ve propagandayý birarada yürüten pravdacýlar, çevresinde sýnýf bilincine ulaþmýþ
iþçi yýðýnlarýnýn büyük bir çoðunluðunu topladýðý halde, tasfiyeciler
politik bir güç olarak Naþa Zarya grubu aracýlýðý ile çalýþýyorlardý
yalnýzca liberal burjuva unsurlarýn desteðine dayanýyorlardý .
Ýþçi gruplarýnýn, iki partinin gazetelerine yaptýðý açýk [sayfa 52]
para yardýmlarý (bu yardým, o sýralarda sosyal-demokrat partisi üye
ödentisinin Rusya koþullarýna uydurulmuþ, yasalara uygun ve herkes tarafýndan serbestçe denetimi olanaklý ödeme biçimiydi) pravdacýlarýn (marksistlerin) proleterce kuvvet ve etki kaynaklarýný, ve
tasfiyecilerin (ve onlarýn Örgütlenme Komitelerinin) burjuva-liberal kaynaklarýný apaçýk gösterir. Marksizm ve Tasfiyecilik[25] kitabýnda bütünüyle ve Alman sosyal-demokrat gazetesi Leipziger
Volkszeitungun[26] 21 Temmuz 1914 tarihli sayýsýnda kýsaltýlarak
verilen bu yardýmlardan bazý rakamlarý buraya alýyoruz.
St. Petersburgun gazetelerine marksist (pravdacý) ve tasfiyeci günlük gazetelerine 1 Ocak ile 13 Mayýs 1914 tarihleri arasýnda
yapýlan para yardýmlarýnýn sayýsý ve miktarý:
Gruplar

Pravdacýlar
Yardým
Sayýsý

Ýþçi gruplarýndan
Ýþçi olmayan gruplardan

2.873
713

Tasfiyeciler

Miktarý
(Ruble)

18.934
2.650

Yardým
Sayýsý

671
453

Miktarý
(Ruble)

5.296
6.760

Görüldüðü gibi, 1914te,. partimiz, Rusyadaki sýnýf bilincine
ulaþmýþ iþçilerin beþte-dördünü devrimci sosyal-demokrat taktikler
çevresinde birleþtirmiþ bulunmaktadýr. 1913 yýlýnda, pravdacýlar
2.181, tasfiyeciler 661 iþçi grubundan yardým aldýlar. 1 Ocak 1913te
13 Mayýs 1914e kadar olan rakamlar þöyle olacaktýr: iþçi gruplarýndan 5.054 adet yardým pravdacýlar (yani bizim parti) için, 1.332
adet yardým (yani %20,8) tasfiyeciler için. [sayfa 53]
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MARKSÝZM VE SOSYAL-ÞOVENÝZM
(1914-1915)
1914-1915 büyük Avrupa savaþý, hem Avrupalý, hem de Rus
sosyal-demokratlara, dünya ölçüsünde bir bunalým karþýsýnda izledikleri taktikleri sýnama olanaðýný verdi. Bugünkü savaþýn gerici,
yaðmacý ve köleci niteliði, öteki hükümetlere bakýþla, çarlýk için
daha göze batýcýdýr. Böy1e olduðu halde, tasfiyecilerin çoðunluðu
(liberal iliþkileri yüzünden, Rusyada bizim dýþýmýzda ciddi etkisi
olan tek grup) sosyal-þovenizme saptýlar! Oldukça uzun bir süre
yasalar içinde çalýþmanýn tekelinden yararlanan bu Naþa Zarya
grubu, yýðýnlar arasýnda, savaþa karþý direnmeme, üçlü (þimdi
dörtlü) antantýn zaferi için, ve Alman emperyalizmini pek þeytanca
günahlar iþlemekle suçlayan vb. propagandalar yaptýlar. 1903ten
beri politik belkemiðinden yoksunluðunu tekrar tekrar ortaya koyan ve çoðu zaman oportünistlerin saflarýna katýlan Plehanov, bu
tutumu daha da açýk bir biçimde takýndý ve bu hareketi yüzünden,
Rusyadaki burjuva basýný tarafýndan pek övüldü. Plehanov, çarlýðýn haklý bir savaþ verdiðini ilan edecek, Ýtalyadaki hükümet gazetelerine Ýtalyayý savaþa girmeye özendirici demeçler verecek
kadar küçüldü.
Böylece, tasfiyecilik konusundaki görüþlerimizin ve tasfiyecilerin ana gruplarýný partimizden atmamýzýn haklýlýðý yeterince
tanýtlanmýþ oldu. Tasfiyecilerin gerçek programlarý ve tuttuklarý yolun gerçek anlamý, þimdi artýk yalnýzca genel anlamýyla bir oportünizm deðil, Büyük-Rusya toprak beyleri ile burjuvazinin emperyalist ayrýcalýklarýnýn ve çýkarlarýnýn savunulmasýdýr. Bugün tasfiyecilik, iþçi hareketi içinde ulusal-liberal bir eðilimdir, radikal küçükburjuvazinin bir kesimi ile küçük bir ayrýcalýklý iþçi kesiminin proleter yýðýnlara karþý kendi ulusal burjuvazileri ile ittifakýdýr. [sayfa 54]
RUS SOSYAL-DEMOKRASÝSÝNDE BUGÜNKÜ DURUM
Yukarda da söylediðimiz gibi ne tasfiyeciler, ne dýþ ülkelerdeki topluluklar (yani Plehanov, Aleksinski, Trotski ve ötekiler), ne
de (Rus-olmayan azýnlýklarýn) sözde ulusal sosyal-demokratlar,
bizim 1912 Ocak Konferansýmýzý tanýmadýlar. Bize karþý en sýk kullandýklarý suçlama zorbalýk ve bölücülük idi. Biz, bunlara,
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Rusyadaki sýnýf bilinci olan iþçilerin beþte-dördünü partimizin birleþtirdiðini gösteren, doðruluðu nesnel olarak tanýtlanabilir rakamlarý
yineleyerek karþýlýk verdik. Bu oran, karþý-devrimci bir dönemde
yeraltý çalýþmalarýnýn güçlüðü gözönüne alýnýrsa, hiç de küçük deðildir.
Eðer Rusyada, Naþa Zarya grubunu partiden atmaksýzýn,
sosyal-demokrat taktikler temeline dayanarak bir birlik kurmak
olanaklýysa, bu birliði, bizim sayýsýz karþýtlarýmýz hiç deðilse kendi
aralarýnda niçin baþaramadýlar? Ocak 1912den beri üçbuçuk yýl
geçti, bütün bu süre içinde karþýtlarýmýz çok istedikleri halde, bize
karþý bir sosyal-demokrat parti kurma durumuna gelemediler. Bu
gerçek, partimizin en iyi savunmasýdýr.
Bizim partimize karþý savaþým veren sosyal-demokrat gruplarýn tarihi, bir çöküþün, çözülmenin tarihidir. Mart 1912de istisnasýz hepsi de bizi suçlamada birleþtiler. Gene de, Aðustos 1912de
bize karþý sözde Aðustos Bloku kurulduðu anda çözülme de baþladý. Bazý gruplar ayrýldýlar. Bir türlü, bir parti ve merkez komitesi
kuracak duruma gelemediler. Bütün yapabildikleri birliðin saðlanmasý için bir Örgütlenme Komitesi kurmak oldu. Gerçekte bu
Örgütlenme Komitesi, Rusyadaki tasfiyeci grup için yetersiz bir
kalkan olabildi. Rusyada iþçi hareketinin büyük dalgalanmalar gösterdiði dönem boyunca ve 1912-1914 yýðýn grevlerinde Aðustos Blokuna baðlý gruplardan yýðýnlar arasýnda bir þeyler yapabilen tek
grup, bütün gücünü [sayfa 55] liberal iliþkilerden alan Naþa Zarya
grubu oldu. 1914 yýlý baþlarýnda Letonyalý sosyal-demokratlar Aðustos Blokundan resmen çekildiler (Polonyalý sosyal-demokratlar
bloða zaten girmemiþlerdi), öte yandan bloðun liderlerinden Trotski, kendisi ayrý bir grup kurarak, resmi olmayan bir biçimde, bloktan ayrýldý. Temmuz 1914te Uluslararasý Sosyalist Büro Yürütme
Komitesinin, Kautskynin ve Vanderveldenin katýlmasýyla Brükselde
yapýlan konferansýnda bize karþý Brüksel Bloku denilen topluluk
kuruldu ise de, buna Letonyalýlar katýlmadýðý gibi, Polonyalý muhalif sosyal-demokratlar da bu bloktan hemen çekildiler. Savaþ çýkýnca da bu blok büsbütün daðýldý. Naþa Zarya, Plehanov , Aleksinski
ve Kafkasyalý sosyal-demokratlarýn lideri An,[27] açýktan açýða sosyal-þoven oldular ve Almanyanýn yenilgisinin nasýl arzu edilir bir
þey olduðunu anlatmaya koyuldular. Örgütlenme Komitesi ile Bund,
sosyal-þovenleri ve sosyal-þovenizmin ilkelerini savundular.
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Çheydzenin Duma grubu savaþ harcamalarýna karþý oy verdiði
halde (Rusyada burjuva demokrat trudovikler bile bu harcamalara karþý oy vermiþlerdi), Naþa Zaryanýn en içten müttefiki olarak
kaldýlar. Bizim sosyal-þovenler, Plehanov, Aleksinski ve ortaklarý,
Çheydze grubundan pek memnundular, Pariste, baþlýca yazarlarý
Martov ve Trotski olan bir gazete, Naþa Slovo (eski Golos) kuruldu;
bunlar enternasyonalizmin platonik bir savunmasýný, Naþa Zarya,
Örgütlenme Komitesi ya da Çheydze grubuyla kayýtsýz þartsýz birleþme isteðini birarada yürütmek istiyorlardý. 250 sayý çýktýktan sonra, bu gazete kendi çözülüþünü kabullenmek zorunda kaldý: yazýkurulunun bir bölümü partimize doðru yöneldi; Martov, Naþe Slovoyu açýktan açýða anarþizm ile suçlayan (bu suçlama, týpký Almanyadaki oportünist David ve hempalarýnýn Internationale Korrespondenz[28], Legien ve hempalarýnýn, Liebknecht yoldaþý anarþizmle suçlamalarýna benziyor) Örgütlenme Komitesine baðlý kaldý; Trotski, [sayfa 56] Örgütlenme Komitesiyle iliþkisini kestiðini bildirdi, ama Çheydze grubu ile yürümeyi sürdürdü. Çheydze grubunun
programý, liderlerinin birisinin ifadesiyle þöyle: Plehanov ve Aleksinskinin düþüncelerini yansýtan Sovremenni Mir[29] dergisinin 1915
te çýkan 5. sayýsýnda Çenkeli diyor ki: Alman sosyal-demokrasisinin, ülkesinin savaþa girmemesine engel olabilecek durumda olup
da bunu yapmadýðýný söylemek, yalnýzca onun barikatlarda son
nefesini vermesini deðil, anayurdunun da son nefesini vermesini
gizliden gizliye istemek, ya da yakýnýmýzdaki þeylere anarþist bir
teleskop ile bakmak demektir.*
Bu birkaç satýr, sosyal-þovenizmin özünü ortaya koyuyor:
bugünkü savaþta ilke olarak anayurdun savunulmasý fikrini haklý
göstermek ve askeri sansürün izniyle, devrim hazýrlýðýný ve devrimin savunulmasýný alaya almak, Alman sosyal-demokrasisinin savaþa engel olup olamayacaðý ya da devrimcilerin genel olarak bir
devrimin baþarýya ulaþacaðý güvencesini verip veremeyecekleri konunun dýþýndadýr. Bütün sorun, sosyalistlere yakýþan bir biçimde
mi hareket edeceðiz, yoksa emperyalist burjuvazinin kucaðýnda
son nefesimizi mi vereceðiz? sorunudur.
PARTÝMÝZÝN GÖREVLERÝ
Rusyada sosyal-demokrasi, (1905) burjuva demokratik de-
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vrimden önce ortaya çýktý, devrim ve karþý-devrim sýrasýnda güçlendi. Rusyanýn geriliði, ülkemizde oportünist küçük-burjuva akýmlarýnýn ve düþünce türlerinin bolluðunu açýklar, buna karþýlýk marksizmin Avrupadaki etkisi ve savaþ-öncesi legal sosyal-demokrat
partilerin saðlamlýðý bizim örnek liberallerimizi, akla-yatkýn Avrupai [sayfa 57] (devrimci olmayan) marksist teorinin ve sosyal-demokrasinin hayranlarý haline getirdi. Rus iþçi sýnýfý, partisini, otuz
yýl oportünizmin bütün türlerine karþý savaþa savaþa kurdu. Avrupada, oportünizmin utanç verici bir biçimde yýkýlmasýný ve bizdeki ulusal liberaller ile sosyal-þoven tasfiyeciler arasýndaki ittifakýn
imzalanmasýný saðlayan Dünya Savaþý denemesi, partimizin ilerde
de ayný devrimci yolu izlemesi gereði hakkýndaki inançlarýmýzý doðruladý. [sayfa 58]
Temmuz-Aðustos 1915
1915 güzünde Cenevrede
broþür olarak yayýnlandý.
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AÇIKLAYICI NOTLAR

Sosyalizm ve Savaþ adlý broþür Eylül 1915te Almanyada basýlmýþ,
Zimmerwald Sosyalist Konferansý delegelerine daðýtýlmýþtýr.
[2]
Sosyal-Demokrat.  Þubat 1908den Ocak 1917ye kadar gizli olarak
yayýnlanan Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi Merkez organý. Önce Rusyada
sonra Paris ve Cenevrede olmak üzere 50 sayý yayýnlandý. 1911de editörlüðü
üzerine alan Leninin, gazetede 80 makalesi yayýnlandý. -9.
[3]
Bern Konferansý.  27 Þubat-4 Mart 1915de Ýsviçrede Bern kentinde
toplanan RSDÝP þubeleri konferansý. Leninin giriþimiyle toplanan bu konferansýn genel bir bolþevik partisi konferansý özelliði vardý, çünkü savaþ sýrasýnda bütün Rusyayý temsil eden bir konferansýn toplanmasý olanaksýzdý. Konferansa,
partinin Paris, Zürih, Cenevre, Bern, Lozan bolþevik þubelerinin temsilcileri katýlmýþtý. Lenin, Merkez Komitesi ile merkez organý (Sosyal-Demokrat) temsil
ediyor ve konferansý yönetiyordu. Gündemdeki esas madde olan Savaþ ve
Partinin Görevleri konusunda bir rapor hazýrlamýþ ve konferansa sunmuþtu.
Konfernas, Leninin hazýrladýðý savaþ üzerine karar tasarýlarýný kabul etmiþtir. 9.
[4]
Zimmerwald Konferansý.  Ýsviçrenin Zimmerwald kentinde 5-8 Eylül
1915te toplanan ilk uluslararasý sosyalist konferans. Konferansta kautskici
çoðunluk ile Leninin öncülük ettiði devrimci enternasyonalciler arasýnda bir
savaþým baþgösterdi. Lenin, devrimci enternasyonalcileri Zimmerwald Solu
halinde örgütledi.
Konferans, dünya savaþýnýn emperyalist niteliðini ortaya koyan bir bil[1]
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diriyi kabul etti ve savaþ harcamalarýna oy veren, burjuva hükümetlerine katýlan sosyalistleri takbih etti. Avrupa ülkelerinin iþçilerini savaþa karþý savaþýma
ve toprak ilhaklarý yapýlmaksýzýn ya da tazminat ödenmeksizin barýþýn saðlanmasýna çaba göstermeye çaðýrdý. Konferans, ayrýca savaþ kurbanlarýna sempati ifade eden bir kararý kabul ederek Uluslararasý Sosyalist Komiteyi seçti. -10.
[5]
Bkz. Karl von Clausewitz, Vom Kriege (Savaþ Üzerine), Berlin 1957,
c. I, s. 34. -17.
[6]
Basle Bildirisi.  Ýkinci Enternasyonalin 24-25 Kasým 1912de Ýsviçrenin
Basel kentinde düzenlediði özel kongrede oybirliði ile kabul edildi. Bildiri emperyalistlerin hazýrlamakta olduklarý savaþýn yaðmacý amaçlarýný açýklýyor, ve
iþçileri savaþ tehlikesi ile savaþýma çaðýrýyordu. Emperyalist bir savaþ çýkmasý
halinde, sosyalist bir devrimin çabukçaltýrýlmasý için sosyalistlerin ekonomik ve
politik bunalýmlardan yararlanmalarýný salýk veriyordu.
Basle Kongresinde Kautsky ile Vandervelde ve II. Enternasyonalin öteki liderleri bildiriye oy verdilerse de, 1914te savaþ çýkar çýkmaz sözlerinde
durmadýlar ve kendi emperyalist hükümetlerinden yana çýktýlar. -20.
[7]
Stuttgart Enternasyonal Sosyalist Kongresi.  18-24 Aðustos 1907de
toplandý. Bu kongrede RSDÝP 37 delege ile temsil edildi. Lenin, Lunaçarski,
Litvinov ve diðerleri bolþevikleri temsil ettiler. Komisyonlar halinde çalýþan kongrede Lenin Militarizm ve Uluslararasý Anlaþmazlýklar hakkýndaki kararý hazýrlayan komisyonun üyesiydi. Rosa Luxemburg ile birlikte Lenin, Bebelin hazýrladýðý kararda büyük ve tarihi bir deðiþiklik yaptý ve kapitalizmi devirmek
amacýyla yýðýnlarý ayaklandýrmada savaþýn yarattýðý bunalýmlardan sosyalistlerin yararlanmalarýný öne sürdü. Kongre bu öneriyi deðiþik þekliyle kabul etti. 24.
[8]
Aðustos Oylamasý.  Alman Reichtagýndaki sosyal-demokrat grup, 4
Aðustos 1914te II. Wilhelm hükümetine savaþ harcamalarý yetkisi verilmesi
için oy verdi ve emperyalist savaþý destekledi. Alman sosyal-demokrat liderler,
iþçi sýnýfýna ihanet ederek sosyal-þoven bir tutum benimsediler ve kendi emperyalist burjuvazilerini savundular. -25.
[9]
Struvecilik.  Bu kitabýn 49-50. sayfalarýna bakýnýz. -25.
[10]
Brentanoculuk.  Leninin sözleriyle, kapitalizm okulunu tanýyan,
ama devrimci sýnýf savaþýmý okulunu reddeden reformcu bir burjuva teorisi.
Bir Alman burjuva ekonomisti olan Lujo Brentano bir çeþit sözde devlet sosyalizmini öne sürüyor, reformlarla ve kapitalistler ile iþçilerin çýkarlarýnýn
uzlaþtýrýlmasý yoluyla kapitalist sistemde toplumsal eþitliðin saðlanabileceðini
tanýtlamaya çalýþýyordu. Marksist terminoloji kisvesi altýnda Brentano ve onun
izleyicileri, iþçi sýnýfý hareketini burjuvazinin çýkarlarýna baðýmlý duruma getirmeye çalýþýyordu. -25.
[11]
Karl Marks ve Friedrich Engels, Der Sozialismus in Deutschland,
Werke, Berlin 1963, c. XXII, s. 251. -28.
[12]
Novosti (Haberler).  Pariste Aðustos 1914 ile Mayýs 1915 arasýnda yayýnlanan devrimci-sosyalist parti gazetesi. -34.
[13]
Proletarski Golos (Proleterin Sesi).  Þubat 1915 ile Aralýk 1916
arasýnda gizli olarak basýlan RSDÝP St. Petersburg Komitesi organý. Dört sayý
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çýktý. Ýlk sayýsýnda, Merkez Komitesinin, Savaþ ve Rus Sosyal-Demokrasisi
baþlýklý bildirisi yayýnlandý. -35.
[14]
Ýsviçrenin Lugano kentinde 27 Eylül 1914te Ýtalyan ve Ýsviçreli sosyalistler arasýnda yapýlan konferansa deðiniliyor .-42.
[15]
Kopenhag Konferansý.  Ýkinci Enternasyonali yeniden kurmak amacýyla 17-18 Ocak 1915te Ýsveç, Norveç, Danimarka ve Hollanda gibi tarafsýz
ülkelerin düzenledikleri konferans. Konferans, tarafsýz ülkelerin sosyalist partilerinin parlamento temsilcileri aracýlýðý ile düþman ülkelerin arasýnda arabuluculuk etmek ve savaþý sona erdirmek amacýyla hükümetlere baþvurmak kararýný aldý. -420.
[16]
Uluslararasý Sosyalist Kadýnlar Konferansý.  26-28 Mart 1915te
Bernde savaþa karþý takýnýlacak tutumu görüþmek üzere toplandý. Konferans,
uluslararasý kadýn hareketi lideri Clara Zetkinin iþbirliðiyle RSDÝP Merkez Komitesine baðlý kadýn kuruluþlarýnýn giriþimiyle yapýlmýþtý. Ýngiltere, Almanya,
Fransa, Hollanda, Ýsviçre, Ýtalya, Rusya ve Polonyayý temsilen 25 delegenin
katýldýðý konferansta Rus delegesi olarak N. K. Krupskaya ve Ýnessa Armand da
bulunuyordu.
Konferans hakkýnda geniþ bir rapor, 1 Haziran 1915 tarihli Sosyal-Demokrat gazetesinin eki olarak yayýnlanmýþtýr .-42.
[17]
Uluslararasý Sosyalist Gençlik Konferansý.  2-6 Nisan 1915te Bernde
savaþa karþý izlenecek yolu görüþmek için toplanmýþtýr. Rusya, Norveç, Hollanda, Ýsviçre, Bulgaristan, Almanya, Polonya, Ýtalya, Danimarka, Ýsveç gençlik
örgütlerinden temsilcilerin katýldýðý konferansta, her yýl uluslararasý gençlik gününün kutlanmasýna karar verildi ve seçilen Uluslararasý Gençlik Bürosunun,
Jugend-Internationale adlý bir dergi yayýnlamasý öngörüldü. Bu dergiye Lenin
ve Karl Liebknecht yazýlar yazmýþtýr. -42.
[18]
Baðýmsýz Ýþçi Partisi.  1893te James Keir Hardie ve Ramsay MacDonald gibi kimselerin öncülüðünde kuruldu. Burjuva partilerinden baðýmsýz
olduðunu iddia ediyordu, ama Leninin deyiþiyle Sosyalizmden baðýmsýz, liberalizme baðýmlýydý, 1914-18 Emperyalist Dünya Savaþý baþlangýcýnda savaþ
aleyhinde bir bildiri yayýnladýysa da, sonra, Þubat 1914te Londrada yapýlan
Sosyalist Antantý Konferansýnda, temsilcileri sosyal-þoven bir kararý desteklediler. Bu tarihten sonra da parti liderleri pasifist sözlere sýðýnarak sosya1-þoven
bir tutumu benimsediler. 1919da Üçüncü Enternasyonalin kurulmasýyla, parti
liderleri tabandan gelen baskýya boyun eðerek sola kaymak zorunda kaldýlar
ve Ýkinci Enternasyonalden çekildiler. 1921de parti, Ýki-buçuðuncu Enternasyonal denilen örgüte girdi ve bunun yýkýlmasýyla yeniden Ýkinci Enternasyonale
katýldý. -45.
[19]
Tesniyaki.  1903te kurulan Bulgaristan Devrimci Sosyal-Demokrat
Ýþçi Partisi. Kurucu Dimitri Blagoyevi, lider olarak Georgi Dimitrov ve Vasil
Kolarov izlediler. 1914-18de Tesniyaki, emperyalist savaþa karþý çýktý; 1919da
Üçüncü Enternasyonale katýldý ve Bulgar Komünist Partisi adýný aldý. -46.
[20]
Ýngiliz Sosyalist Partisi, 1911de kuruldu, marksist propaganda ve
ajitasyon yapýyordu. Lenin bu partiyi, oportünist deðil, liberallerden gerçekten
baðýmsýz diye deðerlendiriyordu. Üye sayýsýnýn azlýðý ve yýðýnlardan kopmuþ
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olmasý, partiye sekter bir nitelik veriyordu. 1914-18 Emperyalist Dünya Savaþý
sýrasýnda partide iki eðilim ortaya çýktý: birisi Henry Hyndmanm öncülük ettiði
açýk bir sosyal-þoven eðilim, diðeri Albert Inkpinin öncülüðünde enternasyonalist eðilim. Hyndman ile arkadaþlarý azýnlýkta kalarak partiden çekildiler. Bundan sonra enternasyonalciler partinin liderliðini ele almýþlar ve 1920de Büyük
Britanya Komünist Partisini oluþturmuþlardýr .-46.
[21]
Tribünistler.  1907de De Tribune adlý bir gazete yayýnlayan Hollanda Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinde sol bir grup. 1909da tribünistler partiden
atýldýlar ve Hollanda Sosyal-Demokrat Partisini kurdular. Bu parti, tutarlý bir
devrimci parti olmadýðý halde, Hollandada sol-kanat iþçi sýnýfý hareketini temsil
ediyordu. 1918de ayný grup Hollanda Komünist Partisini kurdu. - 46.
[22]
Ýskra (Kývýlcým).  1900de Leninin kurduðu bu gazete, Rusya
çapýnda yayýnlanan ilk marksist gizli gazete idi. RSDÝP Ýkinci Kongresinden
sonra, gazete, partinin merkez organý oldu. Lenin, Ýskradan sözederken 51.
sayýya kadar olanlarý kastediyor; 52. sayýdan sonra gazete menþiviklerin eline
geçti. 52. sayýdan sonraki Ýskradan Lenin, yeni Ýskra diye sözeder. -50.
[23]
RSDÝP 1912 Ocak Konferansý.  Pragda 5-17 Ocak 1912de yapýlan
RSDÝP Altýncý Büyük Konferansýdýr. Menþevikler, konferans kararý ile partiden
atýldýlar ve bolþevikler ile menþeviklerin ayný partinin bünyesi içinde bulunduklarý dönem sona erdi. Prag Konferansýnda yeni bir parti, Bolþevik Partisi
doðmuþ oldu. -52.
[24]
Luç (Iþýn).  St. Petersburgda Eylül 1912 ile Temmuz 1913 arasýnda yayýnlanan legal menþevik tasfiyecilerin gazetesi. Leninin deyiþi ile, gazete,
burjuvalar arasýndaki zengin dostlarýn parasýyla yayýnlanýyordu. -52.
[25]
Marksizm ve Tasfiyecilik. Bugünkü Ýþçi Sýnýfý Hareketinin Temsil
Sorunlarý Üzerine Makaleler. Kýsým II. - 1914te parti yayýnevince yayýnlanmýþtýr.
Kitapta tasfiyecilere karþý makaleler vardýr .-53.
[26]
Leipziger Volkszeitung (Leipzig Halk Gazetesi).  Alman SosyalDemokrat Partisi sol kanadýnýn yayýn organý. 1894ten 1933e kadar günlük
olarak yayýnlandý. Yazýkurulunda uzun süre Franz Mehring ve Rosa Luxemburg
da vardý. 1917-1922 arasýnda gazete baðýmsýzlarýn ve 1922den sonra, sað kanadýn yayýn organý oldu. -53.
[27]
An.  N. N. Jordania, Kafkas menþeviklerinin lideri. -56.
[28]
International Korrespondenz.  Uluslararasý politika ve iþçi sýnýfý
hareketi sorunlarýyla yakýndan ilgilenen Alman sosyal-þovenlerinin haftalýk gazetesi. 1914-1917 yýllarý arasýnda Berlinde yayýnlandý. -56.
[29]
Sovremenni Mir (Çaðdaþ Barýþ).  St. Petersburgda 1906-1918
arasýnda yayýnlanan aylýk, bilim, edebiyat ve siyaset dergisi. Dergide, G. V.
Plehanov dahil, menþevikler de yazýyordu. 1914 yýlý baþýnda ve Plehanov grubu
ile bir blok kurulduðu sýralarda, dergiye, bolþevikler de yazýlar yazmýþlardýr.
1914-18 savaþý sýrasýnda dergi sosyal-þovenlerin organý oldu. -57.
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