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“Sürekli Devrim” Teorisi
Üzerine Tarihsel Göndermeler*

Lev Davidoviç Trotskiy

Bu tarihin ilk cildinin ekler bölümünde, 1917 Mart’ýnda New York’ta 
yazdýðýmýz bir dizi makaleden ve Profesör  Pokrovskiy’ye karþý daha yakýn 
zamanlarda yazýlmýþ polemik metinlerimizden uzun parçalar aktardýk. Her 
iki durumda da konu, Rus Devrimi’nin ve kýsmen de uluslararasý devrimin 
itici güçlerinin bir çözümlemesini yapmaktý. Rus devrimci kampýndaki 
ana, ilkeli gruplaþmalar, yüzyýlýn baþlangýcýndan beri, bu sorun temelin-
de kristalize olmuþlardý. Devrimci dalganýn yükselmesiyle orantýlý olarak, 
bunlar giderek artan bir biçimde stratejik bir program niteliði ve sonunda 

* Bu metin Trotskiy’in Rus Devriminin Tarihi baþlýklý kitabýna yazýlan üç ek-
ten biri olarak yayýnlanmýþ, ama kitabýn Türkçe basýmýnda (Lev Troçki, Rus 
Devriminin Tarihi, iki cilt, çev. Bülent Tanatar, Yazýn Yayýncýlýk, Ýstanbul, 
1998) yer almamýþtýr. Bu eklerin birincisi, dergimizin Ýlkbahar-Yaz 2008 ta-
rihli 6-7. sayýsýnda, ikincisi yine dergimizin Kýþ 2007-2008 tarihli 5. sayýsýnda 
yayýnlanmýþtý. Bu metin kitaptaki üçüncü ek’tir. Türkçe’ye Nesrin Tura ve Ali 
Rýza Tura tarafýndan çevrilmiþtir.
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da doðrudan taktik bir nitelik kazandý. 1903-1906 arasýndaki yýllar Rus 
Sosyal Demokrasisi içindeki politik eðilimlerin yoðun bir biçimde kris-
talize olduklarý bir dönemdi.  Sonuçlar ve Olasýlýklar adlý çalýþmamýz o 
dönemde yazýlmýþtýr. Söz konusu kitap, parça parça ve farklý amaçlarla 
kaleme alýnmýþtýr. 1905 Aralýk ayýndaki tutukluluk dönemi, yazarýn, Rus 
Devrimi’nin karakteri ve olasýlýklarý üzerine görüþlerini öncekinden daha 
sistematik bir biçimde açýklamasýna olanak tanýmýþtýr. Bu derleme yapýt, 
1906 yýlýnda Rus dilinde kitap halinde yayýnlanmýþtýr. Bu yapýttan aþaðýda 
aktarýlan parçalarýn okurun kafasýnda doðru bir yere oturabilmesi için, 1904-
1905 yýllarýnda hiçbir Rus Marksistinin, genelde ve özel olarak Rusya’da, 
tek ülkede sosyalist bir toplum inþasýnýn olanaklý olduðu düþüncesini savun-
mak bir yana, aðzýna bile almadýðýný yine anýmsatmak durumundayýz. Bu 
anlayýþ, ilk olarak ancak yirmi yýl sonra, 1924 sonbaharýnda yayýnlanarak 
ifade edildi. Ýlk devrim döneminde ve iki devrim arasý yýllarda, tartýþmanýn 
konusu sosyalist bir devrimin olasýlýk ve olanaklarý deðil, burjuva devri-
minin dinamikleriydi. Tek ülkede sosyalizm teorisinin istisnasýz bugünkü 
tüm taraftarlarý, o dönem boyunca Rus Devrimi’nin olasýlýklarýný burjuva-
demokratik bir cumhuriyetle sýnýrlandýrýyorlardý ve 1917 Nisan’ýna dek, 
yalnýzca ulusal sosyalizmin inþasýnýn deðil, daha geliþmiþ ülkelerde prole-
tarya diktatörlüðü kurulmadan önce iktidarýn Rus proletaryasý tarafýndan 
ele geçirilmesinin bile olanaksýz olduðunu düþünüyorlardý.

   1905-1917 yýllarý arasýndaki dönemde, “Trotskizm”den anlaþýlan, 
Rusya’da burjuva devriminin proletaryayý iktidara getirmeden sorunlarýný 
çözemeyeceðini ileri süren devrim anlayýþýydý. Ancak 1924 sonbaharýndan 
sonra “Trotskizm”, iktidara gelen Rus proletaryasýnýn yalnýzca kendi gü-
cüyle ulusal bir sosyalist toplum inþa edemeyeceðini ileri süren anlayýþ 
anlamýna gelmeye baþladý.

   Okura kolaylýk saðlamak amacýyla, tartýþmayý þematik olarak, bir 
diyalog biçiminde sunacaðýz. T harfi “Trotskist” anlayýþýn bir temsilcisini 
gösterecek; S ise þu anda sovyet bürokrasisinin baþýnda bulunan Rus “iþ 
bitiricileri”nden birini temsil edecek.

1905 - 1917

T-  Rus Devrimi, iþçi sýnýfýný iktidara getirmeden, demokratik sorunu-
nu, öncelikle de tarým sorununu çözemez.

S-  Ama bu proletarya diktatörlüðü anlamýna gelmez mi?
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T- Tartýþýlmaz biçimde.
S- Geri kalmýþ Rusya’da? Ýleri kapitalist ülkelerde gerçekleþmeden 

önce?
T- Aynen öyle.
S- Ama Rus köyünü – yani yarý-serflik çamuruna batmýþ geri köylülüðü- 

gözardý ediyorsun.
T- Tersine, Rusya’da bir proletarya diktatörlüðünü yakýn bir olasýlýk 

haline getiren yalnýzca tarým sorununun derinliðidir.
S- Öyleyse, burjuva devrimini reddediyorsun?
T- Hayýr, yalnýzca burjuva devriminin dinamiðinin proletarya 

diktatörlüðüne götürdüðünü göstermeye çalýþýyorum.
S- Ama bu, Rusya’nýn sosyalizmin inþasý için yeterince olgun olduðu 

anlamýna gelmez mi?
T- Hayýr, gelmez. Tarihsel evrimin böylesine planlý ve uyumlu bir 

niteliði yoktur. Geri Rusya’da proletaryanýn iktidarý ele geçirmesi, burjuva 
devriminde güçlerin karþýlýklý iliþkisinden kaçýnýlmaz olarak çýkmaktadýr. 
Proletarya diktatörlüðünün hangi ekonomik olasýlýklarý gündeme getireceði, 
ülke içinde ve dünyada içine doðmuþ olduðu koþullara baðlýdýr. Rusya’nýn 
sosyalizme baðýmsýz bir biçimde ulaþamayacaðýný söylemeye bile gerek 
yoktur. Ama bir sosyalist dönüþüm çaðýný bir kez açtýktan sonra, Rusya 
Avrupa’da sosyalist bir geliþmeye ivme saðlayabilir ve böylece geliþmiþ 
ülkelerin izinde sosyalizme ulaþabilir.

1917-1923

 S- Trotskiy’in “1905 burjuva devriminin doðrudan sosyalist bir devri-
me yöneleceðini ve bir dizi ulusal devrimin ilki olacaðýný ileri sürerek, öz-
gün ve þu anda özellikle ünlü Sürekli Devrim teorisini 1905 devriminden 
bile önce geliþtirdiðini” kabul etmeliyiz. ( Alýntý, Lenin kendisi hayattay-
ken basýlan Lenin’in Toplu Yapýtlarý’nýn notlarýndan yapýlmýþtýr.)

1924-1932

S- Yani devrimimizin sosyalizme ulaþabileceðini ret mi ediyorsun?
T- Eskiden olduðu gibi bugün de, devrimimizin uluslararasý bir ka-

rakter kazandýktan sonra sosyalizme varabileceðini ve varmasý gerektiðini 
düþünüyorum.
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S- Öyleyse, Rus devriminin iç güçlerine inanmýyorsun?
T- Sizin proletarya diktatörlüðünü ütopik diye reddettiðiniz dönemde 

bunun beni onu öngörmekten ve anlatmaktan alýkoymamýþ olmasý ne tu-
haf!

S- Ama sen yine de Rusya’da sosyalist bir devrimi yadsýyorsun?
T- 1917 Nisan’ýna dek beni burjuva devrimini reddetmekle suçlu-

yordunuz. Teorik çeliþkilerinizin sýrrý, tarihsel sürecin bir hayli gerisinde 
kalmýþ olmanýzda ve þu anda onu yakalayýp aþmaya çalýþýyor olmanýzda 
yatýyor. Doðrusu, sanayi politikasýndaki hatalarýnýzýn sýrrý da bu.

Eðer okur Rus komünizmi içindeki hizipler ve gruplar arasýnda bugün 
süregelen mücadelenin gerçek konularýný doðru bir biçimde deðerlendirmek 
istiyorsa, Rusya’da devrim anlayýþlarýnýn geliþmesindeki bu üç tarihsel 
aþamayý her zaman göz önünde bulundurmak zorundadýr.

1905 yýlýndaki metinden, Sonuçlar ve Olasýlýklar’dan parçalar* 

* * * 

Komünist Enternasyonal’in ilk yýllarý sýrasýnda, yukarýda alýntýlar 
yapýlan çalýþmanýn, Ekim devriminin teorik bir yorumu olarak yabancý 
dillerde resmi biçimde yayýnlandýðýný eklemek gerekir.

* Devrimci Marksizm’in notu: Ek’te bu noktadan itibaren Trotskiy’in Sonuçlar ve 
Olasýlýklar kitabýndan kýsa parçalar yer alýyor. Bu kitap Türkçe’de hem Kardelen hem de 
Yazýn Yayýncýlýk tarafýndan yayýnlanmýþ bulunduðundan, bu parçalarý buraya almýyoruz.


