
1��

Ekim Devrimi’nin 
dördüncü yýldönümü*

Vladimir Ýlyiç Lenin 
25 Ekim’in  (7 Kasým) dördüncü yýldönümü yaklaþýyor. 

Bu büyük gün bizden uzaklaþtýkça, Rusya’daki proleter devriminin önemini 
daha berrak bir biçimde görüyor ve bir bütün olarak çalýþmalarýmýzýn pratik de-
neyimleri hakkýnda daha da derinlemesine düþünüyoruz. 

  Çok kýsaca ve dolayýsýyla çok eksik ve kaba bir özetle, bu önem ve deneyim 
aþaðýdaki gibi özetlenebilir. 

Rusya’daki devrimin doðrudan ve acil amacý, bir burjuva demokratikti; baþka 
bir deyiþle, ortaçaðcýlýðýn kalýntýlarýný yerle bir edip tamamen temizlemek, 
Rusya’yý bu barbarlýktan, bu utançtan kurtarmak ve ülkemizde her türlü kültür ve 
ilerlemenin önündeki bu devasa engeli ortadan kaldýrmaktý.     

Ve bu temizliði yüz yirmi beþ yýlý aþkýn süre öncesindeki büyük Fransýz 
Devrimi’ne kýyasla daha büyük bir kararlýlýkla ve çok daha hýzlý, cesur ve baþarýlý 
bir biçimde ve kitleler üzerindeki etkileri açýsýndan da, çok daha geniþ ve köklü 
bir biçimde gerçekleþtirmiþ olmakla haklý bir gurur duyabiliriz.     

* Lenin’in 14 Ekim 1921’de yaptığı bu konuşmanın metni daha sonra 18 Ekim tarihinde Pravda 
gazetesinde yayınlanmıştır. Buradaki çeviri, Lenin’in Toplu Yapıtlarının İngilizce versiyonun-
dan Işıl Demirakın tarafından yapılmıştır. (V.I.Lenin, Collected Works, c. 33, s. 51-59, Progress 
Publishers, Moskova, 1976.)
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Gerek anarþistler, gerekse küçük burjuva demokratlarý (baþka bir deyiþle, bu 
enternasyonal sosyal tipin Rusya’daki karþýlýklarý olan Menþevikler ve Sosyalist 
Devrimciler), burjuva-demokratik devrim ve sosyalist (yani, proleter) devrim 
arasýndaki iliþki hakkýnda inanýlmayacak kadar çok gereksiz yere zýrvalamýþlardýr 
ve zýrvalamaya devam etmektedirler. Son dört yýl bu nokta konusunda Marksizm 
yorumumuzun ve önceki devrimlerin deneyimlerinden çýkarýmlarýmýzýn doðru 
olduðunu tamamýyla ispat etmiþtir. Burjuva-demokratik devrimi daha önce kim-
senin yapamadýðý biçimde sonuna kadar götürdük. Sosyalist devrimin burjuva-
demokratik devriminden Çin Seddi’yle ayrýlmadýðýný ve ayný zamanda (son tah-
lilde) ancak mücadelenin ne kadar ilerleyeceðimizi, bu büyük ve yüce görevin 
hangi kýsýmlarýný tamamlayabileceðimizi ve zaferlerimizi kalýcý kýlmakta ne ka-
dar baþarýlý olacaðýmýzý belirleyeceðini bilerek; bilinçli, emin ve þaþmaz adýmlarla 
sosyalist devrime doðru ilerliyoruz.  Bunu zaman gösterecektir. Ancak daha 
þimdiden toplumun sosyalist dönüþümü yolunda muazzam þeylerin – özellikle 
de bu yýkýlmýþ, tükenmiþ ve geri kalmýþ ülke için muazzam þeylerin – yapýldýðýný 
görüyoruz.  

Ne var ki, önce devrimimizin burjuva-demokratik içeriði hakkýnda söyleyecek-
lerimizi bitirelim. Marksistler bunun ne anlama geldiðini anlamalýdýr. Açýklamak 
üzere, bir kaç çarpýcý örneði ele alalým.  

Devrimimizin burjuva-demokratik içeriði, ülkenin toplumsal iliþkilerinin (sis-
teminin, kurumlarýnýn) ortaçaðcýlýk, serflik ve feodaliteden temizlenmesidir. 

1917’ye kadar Rusya’da serfliðin baþlýca tezahürleri, ayakta kalan kýsýmlarý 
ve kalýntýlarý nelerdir? Monarþi, toplumsal zümre sistemi, büyük toprak sahipliði 
ve toprak mülkiyeti, kadýnlarýn durumu, din ve uluslarýn baský altýnda tutulmasý. 
Bu Augias ahýrlarýndan istediðinizi ele alýn (bu arada belirtelim ki bunlar çok 
daha geliþmiþ olan devletler kendi burjuva-demokratik devrimlerini yüz yir-
mi beþ yýl, iki yüz elli yýl ve hatta daha da öncesinde [Ýngiltere’de 1649’da] 
gerçekleþtirdiklerinde büyük oranda temizlenmeden kalmýþtýr): bu Augias 
ahýrlarýndan herhangi birine bakýn, bunlarý tamamen temizlediðimizi göreceksi-
niz. 25 Ekim (7 Kasým) 1917’den Kurucu Meclis’in daðýtýldýðý 5 Ocak 1918’e 
kadar sadece on haftalýk bir sürede, burjuva demokratlar ile liberaller (Kadetler) 
ve küçük burjuva demokratlar (Menþevikler ve Sosyalist Devrimciler) tarafýndan 
iktidarda bulunduklarý sekiz aylýk süre boyunca bu alanda baþarýlanlardan bin kat 
fazlasýný baþardýk.

O korkaklar, lafazanlar, kendini beðenmiþ Narkissoslar ve küçük Hamletler 
tahta kýlýçlarýný savurup durdular; ancak Monarþiyi bile yýkmadýlar! Biz tüm o 
monarþist pislikleri eþi benzeri görülmemiþ biçimde temizledik. Britanya, Fransa 
ve Almanya gibi en ileri ülkelerin bile günümüze kadar kalýntýlarýndan tam 
anlamýyla kurtulamadýðý o köhne yapýdan, toplumsal zümre sisteminden geriye 
ayakta tek taþ, tek tuðla bile býrakmadýk.  Toplumsal zümre sisteminin derinle-
re uzanmýþ köklerini yani toprak mülkiyeti sisteminde feodalitenin ve serfliðin 
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kalýntýlarýný son haddine kadar söküp attýk. Büyük Ekim Devrimi’nin getirdiði 
tarým reformunun sonuçlarýnýn “uzun vadede” ne olacaðýna dair bazýlarýnýn (ki 
yurtdýþýnda böyle tartýþmalara girmek isteyecek çok sayýda kalem erbabý, Kadet, 
Menþevik ve Sosyalist-Devrimci bulunmaktadýr) “iddialarý” olabilir. Þu anda bu 
türden tartýþmalarla zaman kaybetmeye niyetimiz yok, çünkü bunu ve berabe-
rinde getireceði diðer tartýþmalarý mücadele içinde sonuçlandýracaðýz. Ancak 
bizler birkaç hafta içinde toprak sahiplerini tüm gelenekleri ile birlikte Rus 
topraklarýndan tamamen silip süpürürken,  küçük burjuva demokratlarýn, serflik 
geleneðinin emanetçileri olan toprak sahipleri ile sekiz ay boyunca “uzlaþmýþ” 
olduðu gerçeði reddedilemez. 

Dini veya kadýnlarýn haklarýndan yoksun býrakýlmasýný veya Rus olmayan 
uluslarýn eziliþini ve eþitsizlikleri düþünün. Bunlarýn tamamý burjuva-demokra-
tik devrimin sorunlarýdýr. Aþaðýlýk küçük burjuva demokratlarý sekiz ay boyunca 
bunlardan bahsettiler. Dünyanýn en ileri ülkelerinin tekinde bile bu sorunlar bur-
juva-demokratik çizgilerde tam anlamýyla çözülememiþtir. Ülkemizde ise bun-
lar Ekim Devrimi’nin düzenlemeleriyle tamamen çözülmüþtür. Dine karþý ciddi 
biçimde mücadele ettik ve ediyoruz. Rus olmayan tüm uluslara kendi cumhu-
riyetlerini ya da özerk bölgelerini verdik. Rusya’da artýk kadýnlarýn haklardan 
alçakça, aþaðýlýkça, iðrenççe yoksun býrakýlmasý ya da cinsiyetler arasý eþitsizlik, 
feodalitenin ve ortaçaðcýlýðýn o mide bulandýrýcý kalýntýsý mevcut deðildir; oysa 
bunlar istisnasýz dünyadaki diðer tüm ülkelerde tamahkâr burjuvaziyle idraksiz 
ve korkak küçük burjuvazi tarafýndan sürekli yenilenmektedir.        

Bunlarýn tamamý burjuva-demokratik devriminin içeriðini oluþturmaktadýr. 
Bundan yüz elli ve hatta iki yüz elli yýl öncesinde, o devrimin (ya da her birini ge-
nel bir tipin ulusal varyasyonlarý olarak düþünecek olursak, o devrimlerin) ilerici 
önderleri, insanlýðý ortaçað imtiyazlarýndan, cinsiyet eþitsizliðinden, þu veya bu 
dine (ya da “dini fikirlere”, genel anlamýyla “kilise”ye) devletçe tanýnan imtiyaz-
lardan ve ulusal eþitsizliklerden kurtarmaya söz vermiþtir. Söz verilmiþtir ancak 
tutulmamýþtýr. Sözlerini tutamamýþlardýr, çünkü “kutsal özel mülkiyet hakkýna” 
duyduklarý “saygý” onlarý engellemiþtir. Proleter devrimimiz bu melun saygý ile, 
yani kendinden üç kat daha melun ortaçaðcýlýða ve “kutsal özel mülkiyet hakký”na 
duyulan saygý ile malûl deðildi. 

Ancak Rusya halklarý için burjuva-demokratik devrimin kazanýmlarýný 
pekiþtirmek amacýyla daha ileri gitmeliydik ve gittik de. Burjuva-demokratik dev-
rimin sorunlarýný esas ve gerçekten proleter-devrimci, sosyalist çalýþmalarýmýzýn 
bir yan ürünü olarak, bu yolda ilerlerken çözdük. Biz her zaman reformlarýn 
devrimci sýnýf mücadelesinin bir yan ürünü olduðunu söyledik. Burjuva- demok-
ratik reformlarýn proleter yani sosyalist devrimin bir yan ürünü olduðunu söy-
ledik ve yaptýklarýmýzla bunu kanýtladýk. Bu arada Kautsky’ler, Hilferding’ler, 
Martov’lar, Çernov’lar, Hillquit’ler, Longuet’ler, MacDonald’lar, Turati’ler ve 
“Ýkibuçukuncu” Marksizmin diðer kahramanlarý burjuva-demokratik ve prole-
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ter-sosyalist devrimler arasýndaki bu iliþkiyi anlama kapasitesine sahip deðildi. 
Ýlki ikincisine doðru geliþir, dönüþür. Ýkincisi, ilerlerken, ilkinin sorunlarýný çözer. 
Ýkincisi ilkinin eserini pekiþtirir. Mücadele ve ancak mücadele ikincisinin ilkini 
aþma konusunda ne kadar baþarýlý olabileceðini belirler. 

Sovyet sistemi, bir devrimin diðerine doðru nasýl geliþip dönüþtüðünün en 
canlý kanýt ya da tezahürlerinden biridir. Sovyet sistemi iþçiler ve köylüler için 
azami demokrasi saðlar; ayný zamanda burjuva demokrasisinden kopuþu ve yeni, 
çýðýr açýcý bir demokrasi türünün, yani proleter demokrasisinin ya da proletarya 
diktatörlüðünün yükseliþini imler. 

Býrakýn can çekiþen burjuvazinin ve bunu peþi sýra izleyen küçük burjuva de-
mokrasisinin domuzlarýyla sokak itleri, Sovyet sistemimizi inþa ederkenki geri 
adýmlarýmýz ve hatalarýmýz için baþýmýza beddua, küfür ve alay yaðdýrsýnlar. 
Bizler, sayýsýz hata yapmýþ ve yapmakta olduðumuzu ve sayýsýz geri adýmdan 
çektiðimiz cefayý bir an bile unutuyor deðiliz. Eþi benzeri görülmemiþ tipte bir 
devlet yapýsýný inþa etme gibi dünya tarihinde çok yeni bir alanda geri adýmlar 
ve hatalardan kaçýnmak ne mümkün!  Geri adýmlarýmýzý ve hatalarýmýzý dü-
zeltmek ve Sovyet ilkelerinin mükemmellikten hâlâ çok uzak olan pratiðe 
uygulanmasýný iyileþtirmek için azimle çalýþacaðýz. Ancak bir Sovyet devleti-
nin inþasýna baþlama ve bu sayede dünya tarihinde yeni bir çaða, tüm kapita-
list ülkelerde ezilen, ancak her yerde yeni bir yaþama, burjuvaziye karþý zafe-
re, proletarya diktatörlüðüne, insanlýðýn sermayenin ve emperyalist savaþlarýn 
boyunduruðundan kurtarýlmasýna doðru yürüyen yeni bir sýnýfýn iktidar çaðýna 
öncülük etme talihinin bize düþmesinin haklý gururunu duyuyoruz. 

Emperyalist savaþlar ve günümüzde tüm dünyayý egemenliði altýna almýþ finans 
kapitalin uluslararasý politikasý – ki bu kaçýnýlmaz olarak yeni kapitalist savaþlara 
neden olacak, kaçýnýlmaz olarak uluslarýn ezilmesinin, talanýn, eþkýyalýðýn ve bir 
avuç “ileri” güç tarafýndan zayýf, geri ve küçük uluslarýn boðazlanmasýnýn aþýrý 
derecede yoðunlaþmasýna neden olacak bir politikadýr – meselesi; iþte bu mese-
le, 1914’ten bu yana dünyanýn tüm ülkelerindeki her türlü politikanýn kilit taþý 
olmuþtur. Bu milyonlarca insan için bir ölüm kalým meselesidir. Burjuvazinin 
hazýrlamakta ve kapitalizmin göz göre göre üretmekte olduðu bir sonraki emper-
yalist savaþta (1914–1918 savaþýnda ve halen sürmekte olan tamamlayýcý karak-
terde “küçük çaplý” savaþlarda öldürülen 10 milyon insan yerine bu defa) 20 mil-
yon insanýn katledilip katledilmeyeceði meselesidir. Kapitalizmin sürmesi halinde 
kaçýnýlmaz olan bu bir sonraki savaþta, (1914-1918’de sakat býrakýlmýþ 30 milyon 
insan yerine bu defa) 60 milyon insanýn sakat býrakýlýp býrakýlmayacaðý mesele-
sidir. Bu meselede de, Ekim Devrimimiz dünya tarihinde yeni bir çýðýr açmýþtýr. 
Burjuvazinin uþaklarý ve yaltakçýlarý (Sosyalist-Devrimciler ile Menþevikler ve 
dünyanýn dört bir yanýndaki sözde “sosyalist” küçük burjuva demokratlarý) “em-
peryalist savaþý iç savaþa dönüþtürün” sloganýmýzla alay ettiler. Ancak bu sloganýn 
hakikat – nahoþ, kaba, çýplak ve insafsýz olmakla beraber en ince þovenist ve pasi-
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fist yalanlar dünyasý karþýsýnda tek hakikat – olduðu kanýtlandý. O yalanlar ortaya 
çýkýyor. Brest barýþýnýn iç yüzü belli oldu. Ve her geçen gün, Brest barýþýndan da 
beter bir barýþýn – Versailles barýþýnýn – anlamý ve sonuçlarý tüm acýmasýzlýðýyla 
ortaya çýkýyor. Son savaþ ve yaklaþmakta olan savaþ üzerine kafa yoran milyon-
lar, Bolþevik bir mücadele ve Bolþevik bir devrim olmaksýzýn emperyalist savaþ 
ve kaçýnýlmaz olarak emperyalist savaþý üreten emperyalist barýþtan (eski yazým 
kurallarý hâlâ geçerli olsaydý, mir sözcüðünü iki anlamýný da verecek biçimde 
yazardým)♦ kaçmanýn olanaksýzlýðýna dair gaddar ve deðiþmez hakikati yani bu 
cehennemden kaçýþýn olmadýðýný giderek açýk bir biçimde görüyorlar.   

Býrakýn burjuvazi ile pasifistler, generaller ile küçük burjuvazi, kapitalistler ile 
darkafalýlar, dindar Hýristiyanlar ile Ýkinci ve Ýkibuçukuncu Enternasyonallerin 
silahþorlarý o devrime karþý öfkelerini kussunlar. Hiçbir küfür, iftira ve yalan 
seli bunlarýn yüzlerce, binlerce yýldýr ilk defa kölelerin köle sahipleri arasýndaki 
savaþa açýkça þu sloganla yanýt vermiþ olduðu tarihi gerçeðini saklamalarýný 
saðlayamayacaktýr: “Köle sahipleri arasýnda ganimetleri paylaþmak için yapýlan 
bu savaþý, tüm uluslardan kölelerin tüm uluslardan köle sahiplerine karþý savaþýna 
dönüþtürün.” 

Yüzlerce, binlerce yýldýr ilk kez bu slogan belirsiz ve çaresiz bir bekleyiþten 
açýk ve kesin bir siyasi programa ve proletarya liderliðinde milyonlarca ezilenin 
baþlattýðý etkin bir mücadeleye dönüþmüþtür; proletaryanýn ilk zaferine, savaþýn 
ortadan kaldýrýlmasý ve sermayenin kölelerine, ücretli iþçilere, köylülere ve emek-
çilere bedel ödeterek barýþ ve savaþ yapan burjuvaziye, farklý uluslarýn birleþmiþ 
burjuvazisine karþý tüm ülkelerin iþçilerinin birleþtirilmesi mücadelesinde ilk za-
fere dönüþmüþtür. 

Bu ilk zafer, henüz nihai zafer deðildir ve Ekim Devrimimizle akýl almaz 
zorluklar ve sýkýntýlar pahasýna, emsalsiz cefalar pahasýna ve kendi payýmýza bir 
dizi ciddi baþarýsýzlýk ve hatayla birlikte elde edilmiþtir.  Geri kalmýþ bir halkýn 
tek baþýna dünyanýn en güçlü ve en geliþmiþ ülkelerinin emperyalist savaþlarýný 
baþarýsýzlýklara uðramadan ve hata yapmadan boþa çýkarmasý nasýl beklenebi-
lir ki! Hatalarýmýzý teslim etmekten korku duymuyoruz ve bunlarý düzeltmesini 
öðrenmek için soðukkanlýlýkla inceleyeceðiz. Ancak önemli olan; yüzlerce, bin-
lerce yýldýr ilk kez köle sahipleri arasýndaki savaþa, kölelerin tüm köle sahip-
lerine karþý yönelmiþ köleler devrimiyle “yanýt verme” sözünün eksiksiz yerine 
getirilmiþ ve tüm zorluklara raðmen yerine getirilmekte olmasýdýr. 

Biz baþlangýcý yaptýk. Ne zaman, hangi gün ve saatte, hangi ülkelerin proleter-
lerinin bu süreci tamamlayacaðý önemli deðil. Önemli olan buzun kýrýlmýþ, yolun 
açýlmýþ ve yönün gösterilmiþ olmasýdýr. 

Beyler, tüm ülkelerin kapitalistleri, “yurt savunmasýna” dair riyakâr gösterinize 

♦  Rusçada, mir sözcüğü iki anlama gelmektedir (dünya ve barış) ve eski kurallara göre iki ayrı 
yazımı bulunmaktadır. (Toplu Yapıtlar’ın İngilizce basımında çevirmenin notu).
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devam ediniz – Japon yurdunu Amerikalýlara karþý, Amerikan yurdunu Japonlara 
karþý, Fransýzlarýnkini Ýngilizlere karþý vesaire! Beyler, Ýkinci ve Ýkibuçukuncu 
Enternasyonallerin silahþorlarý, pasifist küçük burjuvalar ve dünyanýn tüm 
darkafalýlarý, emperyalist savaþlara karþý nasýl mücadele edileceði sorunundan 
yeni “Bazel Manifestolarý” (1912 tarihli Bazel Manifestosu♠ örneðini izleyerek) 
yayýnlayarak “kaçýnmaya” çalýþmaya devam edin. Ýlk Bolþevik devrimi, dünyada 
bir ilk yüz milyon insaný emperyalist dünyanýn ve emperyalist savaþýn ellerinden 
çekip kurtardý. Sonraki devrimler de insanlýðýn geri kalanýný böyle savaþlardan ve 
böyle bir dünyadan kurtaracaktýr. 

Sonuncu ancak en önemli, en zor ve üzerinde en az þey baþardýðýmýz göre-
vimiz, ekonomik kalkýnma; bu yýkýlmýþ feodal yapý ve yarý yýkýlmýþ kapitalist 
yapý üzerinde yeni sosyalist bir yapýnýn ekonomik temellerinin atýlmasýdýr. Bu 
en önemli ve en zor görev alanýnda en fazla sayýda baþarýsýzlýk görülmüþ, en 
fazla hata yapýlmýþtýr. Dünya için bu kadar yeni bir göreve baþarýsýzlýklar ve 
hatalar olmaksýzýn baþlanabileceðini kim düþünebilir ki! Ancak biz bu göreve 
baþladýk. Ve bu görevi devam ettireceðiz. Þu anda Yeni Ekonomi Politikamýz ile 
hatalarýmýzýn çoðunu düzeltmekle uðraþýyoruz. Bu türden hatalar yapmaksýzýn 
küçük köylülerden oluþan bir ülkede sosyalist yapýyý inþa etmeye nasýl devam 
edeceðimizi öðreniyoruz. 

Zorluklar ölçülemeyecek büyüklükte. Ancak böyle zorluklarla boðuþmaya 
alýþýðýz. Düþmanlarýmýz boþ yere bizim için “kaya gibi saðlam” ve izlediðimiz 
politika için “sebatkâr” demiyorlar. Ancak, biz de, en azýndan biraz olsun, dev-
rimde gerekli olan baþka bir sanatý, yani esnekliði, nesnel koþullarýn gerektirmesi 
halinde hýzlý ve ani taktik deðiþiklikler yapabilmeyi ve herhangi bir anda önceki 
yolun elveriþsiz ve olanaksýz hale gelmesiyle amacýmýzý gerçekleþtirecek baþka 
bir yol seçebilmeyi öðrendik.  

Coþkunluk dalgasýna kapýlýp, halkýn önce siyasi coþkusunu ardýndan da askeri 
coþkusunu uyandýrarak, doðrudan bu coþkuya güvenip yerine getirdiðimiz siyasi 
ve askeri ödevler kadar büyük ekonomik ödevleri de baþarabileceðimizi sandýk. Bir 
küçük köylüler ülkesinde ürünlerin devlet eliyle üretimini ve daðýtýmýný komünist 
düþünce çizgisinde doðrudan proleter devlet emirleriyle düzenleyebileceðimizi 
sandýk, ya daha doðru bir deyiþle üzerinde peþin hüküm vererek böyle olacaðýný 
varsaydýk. Deneyim hatamýzý gösterdi. Komünizme geçiþe hazýrlanmak, yýllarca 
çaba sarf ederek hazýrlanmak için, bir dizi geçiþ aþamasýnýn yani devlet kapitaliz-

♠ 24–25 Ekim 1912’de Bazel’de toplanan Sosyalist Enternasyonal Olağanüstü Kongresi emperya-
list bir dünya savaşının yakın olduğuna dair halkları uyaran, söz konusu savaşın yağmacı amaçları-
nı gösteren ve tüm ülkelerin işçilerini barış için kararlı bir duruşa çağıran bir manifesto kabul etti. 
Manifesto, bir emperyalist savaşın çıkması halinde sosyalistlerin bundan kaynaklanacak ekonomik 
ve siyasi krizi kapitalist sınıfın egemenliğinin düşüşünü hızlandırmak ve sosyalist bir devrim için 
çalışmak üzere kullanacaklarına dair Lenin’in 1907 Stuttgart Kongresi karar bildirgesine eklediği 
hususu içeriyordu. (Toplu Yapıtlar’ın İngilizce basımında yayıncının notu).
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mi ve sosyalizmin gerekli olduðu görülüyor. Yalnýzca coþkuya güvenerek deðil, 
ancak büyük devrimin yarattýðý coþkunun da desteðiyle ve bireysel çýkar, birey-
sel teþvik ve iþ ilkeleriyle bu küçük-köylüler ülkesinde önce devlet kapitaliz-
mi yoluyla sosyalizme giden saðlam geçitler inþa etmek üzere iþe koyulmalýyýz. 
Diðer türlü, komünizme asla eriþemeyiz, milyonlarca insaný komünizme asla 
ulaþtýramayýz. Ýþte deneyimin, devrimin geliþiminin nesnel seyrinin bize öðrettiði 
budur. 

Ve bu üç dört yýl içinde (ani cephe deðiþiklikleri gerektiðinde) ani cephe 
deðiþiklikleri yapmayý öðrenen bizler gayretle, dikkatle ve sabýrla (her ne kadar 
yeterince gayretli, dikkatli ve sabýrlý olamasak da) yeni bir cephe deðiþikliðini 
yani Yeni Ekonomik Politika’yý öðrenmeye baþladýk. Proleter devleti temkinli, 
çalýþkan ve açýkgöz bir “iþadamý”, titiz bir toptancý tüccar olmayý öðrenmelidir, 
yoksa bu küçük köylüler ülkesinin ekonomik açýdan ayaklarý üzeride durmasýný 
asla baþaramaz. Mevcut koþullarda, (þimdilik kapitalist olan) kapitalist Batý’yla 
yan yana yaþayan bizler için komünizme doðru ilerlemenin baþka bir yolu yoktur. 
Toptancý tüccar komünizmden yýldýzlarýn dünyaya uzaklýðý kadar uzak bir tip 
olarak görünüyor.  Ancak bu, gerçek yaþamda, bizi bir küçük köylü ekonomisin-
den devlet kapitalizmi yoluyla sosyalizme götüren çeliþkilerden biridir. Bireysel 
teþvikler üretimi artýracaktýr; öncelikle ve en önemli olarak her ne pahasýna olur-
sa olsun üretimi artýrmalýyýz. Toptan ticaret ekonomik açýdan milyonlarca kü-
çük köylüyü birleþtirir: onlara bireysel teþvik saðlar, birbirine baðlar ve sonraki 
adýma yani üretim sürecinin kendisinde birleþme ve ittifakýn farklý biçimlerine 
götürür. Ekonomi politikamýzda gerekli deðiþiklikleri baþlatmýþ bulunuyoruz 
ve kendi hesabýmýza þimdiden baþarýlar kazandýk; doðru, küçük çaplý ve kýsmi 
olmakla beraber her halükarda baþarý olarak nitelendirilecek þeyler bunlar.  Bu 
yeni öðrenme alanýnda hazýrlýk sýnýfýmýzý artýk geçiyoruz. Sebatla, usanmadan 
çalýþarak; attýðýmýz her adýmýmýzý pratik deneyimimizle sýnayarak; baþladýðýmýz 
iþte tekrar tekrar düzeltmeler yapmaktan korkmayarak; hatalarýmýzý düzelte-
rek ve bunlarýn anlamýný büyük bir dikkatle inceleyerek daha üst sýnýflara da 
geçeceðiz. Her ne kadar dünya ekonomisi ve dünya siyasetinin mevcut durumu 
bu yolu istediðimizden daha uzun ve zor kýlmýþ olsa da, bu yolda ilerleyeceðiz. 
Ne pahasýna olursa olsun, geçiþ dönemi zorluklarý ne kadar aðýr olsa da (afete, 
açlýða ve yýkýma raðmen) cesaretimiz kýrýlmayacak; davamýzý muzaffer bir bi-
çimde hedefine ulaþtýracaðýz. 

14 Ekim 1921 
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