Birinci cilde önsöz
Bu cilt, yirminci yüzyılın siyasi olarak en önemli, tarihsel olarak en ilerici ve en karmaşık olayı olan
1917 Rus Devrimi üzerine konferanslardan ve makalelerden oluşan iki cildin birincisidir.
Bu ciltte, devrimin geliştiği tarihsel bağlam, Bolşevik Parti’nin stratejisinin temelini oluşturan teorik
meseleler ve Rusya’daki çarlık aristokrasisini yıkıp istikrarsız bir “ikili iktidar” rejimi kuran Şubat
Devrimi’nin patlaması ile sonrası değerlendiriliyor. İkinci ciltte ise, işçi sınıfının Ekim Devrimi’nde
Bolşevik Parti’nin önderliğinde devlet iktidarını alması da dahil olmak üzere Rus Devrimi’nin sonraki
seyri ele alınacak.
Bu cilt üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, David North ile Joseph Kishore tarafından yazılan,
“çağdaş politika ile tarihsel deneyim arasında bir önemli kesişme ve etkileşim” olduğuna dikkat çeken,
“Sosyalizm ve Rus Devrimi’nin Yüzüncü Yıldönümü: 1917-2017” başlıklı bir siyasi değerlendirme yer
alıyor. Bu değerlendirmede, Rus Devrimi’nin yüzüncü yıldönümünün, dünya kapitalizminin hızla
tırmanan siyasi, jeopolitik ve toplumsal krizi bağlamında kutlandığı vurgulanıyor.
İkinci bölüm, 11 Mart ile 6 Mayıs 2017 tarihleri arasında, iki haftada bir, küresel ölçekte bir dinleyici
kitlesine çevrimiçi yayımlanan konferanslardan oluşuyor.
David North’un verdiği “Rus Devrimi’ni Neden İncelemeliyiz?” başlıklı birinci konferansta, devrimin
benzersiz karakteri ve kalıcı önemi açıklanıyor.
“1905’in Mirası ve Rus Devrimi’nin Stratejisi” başlıklı, Fred Williams’ın verdiği ikinci konferans,
Lenin’in 1917’nin “provası” olarak betimlediği olayın geniş kapsamlı etkisini inceliyor.
Nick Beams, “Dünya Savaşı ve Devrim: 1914-1917” başlıklı üçüncü konferansta, dünya kapitalizminin
ve emperyalist sistemin, bu her iki olaya da yol açan nesnel çelişkilerini çözümlüyor. Beams, dünya
savaşının, Lenin’in –iktidarın Ekim 1917’de işçi sınıfı tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlanan– siyasi
stratejisi üzerinde neden ve nasıl büyük bir etkide bulunduğunu açıklıyor.
Joseph Kishore, “Şubat Devrimi’nde Kendiliğindenlik ve Bilinç” başlıklı dördüncü konferansta, Lev
Troçki’nin –yıllar süren çekişmeli tartışmanın ardından– 1917’deki Bolşevik politikanın stratejik
temelini sağlayan sürekli devrim teorisinin kökenlerini değerlendiriyor.
“Lenin’in Rusya’ya Dönüşü ve Nisan Tezleri” başlıklı beşinci konferansta, James Cogan, Lenin’in 3 Nisan
1917’de Petrograd’daki Finlandiya İstasyonu’na varmasının ardından Bolşevik Parti içinde yaşanan
siyasi çatışmaların ayrıntılı bir değerlendirmesini sunuyor.
Bu cildin üçüncü bölümü, David North’un Almanya Frankfurt’taki Goethe Üniversitesi’nde Ekim
2016’da vermiş olduğu “Savaş ve Devrim Çağında Felsefe ve Politika” başlıklı konferansını içeriyor. Bu
konferans, devrimci siyasal düşüncenin güncel krizini, uluslararası ölçekte “sol” siyaset olarak kabul
edilenler üzerinde çok büyük bir etki uygulayan Frankfurt Okulu ve postmodernizm ile bağlantılı
Marksizm karşıtı teorilerin yıkıcı etkisi ile ilişkilendiriyor.
David North ile Vladimir Volkov’un “Georgi Valentinoviç Plehanov’un (1856-1918) Marksizmin
Tarihindeki Yeri” adlı makalesi, “Rus Marksizminin babası”nın mirasının eleştirel bir incelemesi.
Makale, Plehanov’un Rus devrimi anlayışındaki –işçi sınıfının çarlığa karşı mücadeledeki belirleyici
rolünü öngören fakat onun burjuva demokratik devrimin sınırlarını aşıp Rusya’da proletarya
diktatörlüğü kurmaya uğraşan eylemine karşı çıkan– çelişkileri çözümlüyor.
Bu cilt, David North’un “‘Alman Altını’ ve Tarihsel Bir Yalanın Canlandırılması” adlı iki bölümlük
çalışmasıyla sona eriyor. Bu çalışmada North, Rus Devrimi’nden yüz yıl sonra devam eden, Lenin’in ve
Bolşevik Parti’nin saygınlığını sarsmaya yönelik çabaları teşhir ediyor.
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Bu eserde ileri sürülen temel düşünce, 1917’nin derslerinin son derece büyük bir güncel öneme sahip
olduğudur. North’un birinci konferansı “Rus Devrimi’ni Neden İncelemeliyiz?”de belirttiği gibi:
Kapitalizm çerçevesi içinde çözülebilecek tek bir önemli toplumsal sorun yoktur. Doğrusu,
kapitalizmin ve ulus devlet sisteminin emperyalist jeopolitiğin temelini oluşturan mantığı,
dosdoğru, bu kez nükleer silahlarla gerçekleşecek bir başka küresel savaşa gidiyor. Dünya
sosyalizmi uğruna bilinçli mücadelenin yeniden canlandırılmasından başka hiçbir şey felakete
sürüklenişi durduramaz. Rus Devrimi’ni incelemek, her şeyden önce bunun için gerekiyor.

İkinci cilde önsöz
Bu cilt, tarihin rotasını değiştiren ve dünya çapında devrimlere ve emperyalizm karşıtı mücadelelere
ilham kaynağı olan 1917 Rus Devrimi’nin tarihsel, siyasal ve teorik bağlamını irdeleyen
konferanslardan ve makalelerden oluşan çalışmanın ikinci cildidir.
DEUK, Rus Devrimi’nin yüzüncü yıldönümü olan 2017 yılı boyunca, dünya genelindeki bir dinleyici
kitlesine dokuz konferans yayımladı. Elinizdeki kitabın Şubat Devrimi ve Bolşevik Stratejinin Gelişimi
başlığını taşıyan ilk cildinde, bu serideki ilk beş konferansın yanı sıra devrimci teori ve tarihsel tahrifat
üzerine önemli konferanslar ve makaleler yer alıyor.
İkinci cilt ise üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde, 2017 sonbaharında, devrimin Temmuz Günleri’nden
Ekim’de iktidarın ele geçirilmesine doğru gelişimi üzerine verilen son dört konferans bulunuyor.
Barry Grey tarafından verilen “Temmuz Günleri’nden Kornilov Darbesine: Lenin’in Devlet ve Devrim’i”
başlıklı ilk konferans, Lenin’in, Bolşevik Parti’yi ve işçi sınıfını iktidarın ele geçirilmesine hazırlamak
için 1917 yazında saklandığı yerden yürüttüğü teorik çalışmaları inceliyor. Kornilov devrimi kanda
boğmak üzere karşıdevrimci bir darbeye hazırlanırken, Lenin, Bolşevik Parti içindeki –Lev Kamenev
dahil– tutucu unsurlara karşı polemik yürütüyor ve partinin görevlerini netleştirme mücadelesi
veriyordu.
Tom Carter tarafından verilen “Devrimin Eşiğinde: Bolşevik Parti ve Kitlesel İşçi Sınıfı Hareketi”
başlıklı ikinci konferans, devrimin Şubat ayaklanmasında çarın devrilmesinin ardından gelişmesiyle
birlikte işçi sınıfının kendi çıkarlarını savunmak için fabrikalarında ve işyerlerinde kurduğu fabrika
komitelerinin rolünü inceliyor. Carter, işçilerin Bolşevik Parti’ye doğru giderek büyüyen hareketini
belgeliyor ve fabrika komitelerinin Ekim yaklaşırken işçi sınıfına kendi toplumsal gücünü yansıtacağı
öz yönetim organları sağlamada oynadığı kritik rolü gösteriyor.
Chris Marsden tarafından verilen üçüncü konferans, “Ekim Dersleri: İktidarın Ele Geçirilmesinin
Öngününde Bolşevik Parti İçindeki Siyasi Kriz” başlığını taşıyor. Marsden, Lenin’in ve Troçki’nin,
iktidarın ele geçirilmesinin öngününde Bolşeviklerin ayaklanma planlarını ertelemesi çağrısı yapan
parti içindeki unsurlarla mücadele etme çabalarını ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Marsden, Troçki’nin
1924’te yayımlanan ve 1917’de Rus işçi sınıfını iktidara götüren siyasi önderliğin kritik rolüne dikkat
çektiği Ekim Dersleri’nin güncel önemini değerlendiriyor.
David North tarafından verilen serinin son konferansı, “Ekim Devrimi’nin Dünya Tarihindeki ve Çağdaş
Politikadaki Yeri” başlığını taşıyor. North, burada, Rus Devrimi’nin tecrit edilmesinin ve Stalin
tarafından temsil edilen karşıdevrimci bir bürokratik kastın büyümesinin doğurduğu zorlukları
çözümlüyor. Stalinist bürokrasinin giderek artan gücüne rağmen, Rus Devrimi, dünya çapında sınıf
mücadelesinin ve emperyalizm karşıtı mücadelenin yükselişine itici güç sağlayarak tarihin rotasını
değiştirmişti. North, günümüz toplumunda eşitsizliğe, savaşa ve diktatörlüğe karşı mücadeleye
girişmek isteyenler için, Ekim Devrimi’nin derslerinin ve etkisinin kavranmasının zorunlu olduğunu
açıklıyor.
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Bu cildin ikinci bölümünde, David North’un dördüncü konferansında gündeme gelen konuların birçoğu
ele alınıyor. Bölüm, North’un Rus Devrimi’nin kalıcı önemi hakkındaki dört ek konuşmasından ve
makalesinden oluşuyor. Bunlardan ilki, DEUK’un Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı’nda
North’un yaptığı “1 Mayıs 2017: Tarihin Dersleri ve Sosyalizm Uğruna Mücadele” başlıklı konuşmadır.
Petrograd’daki ayaklanmadan tam yüz yıl sonra, 7 Kasım 2017’de WSWS’de yayımlanan “Ekim
Devrimi’nin Yüzüncü Yıldönümü Üzerine”, bu bölümdeki ikinci yazı. Sırasıyla “Ekim Devrimi’nin
Yüzüncü Yıldönümünün Son Yansımaları” ve “Marx’ın Doğumunun 200. Yıldönümü, Sosyalizm ve
Uluslararası Sınıf Mücadelesinin Yeniden Canlanması” başlıklarını taşıyan üçüncü ve dördüncü yazılar,
Marksist hareketin tarihi ve günümüzde sosyalizmin olasılıkları bağlamında 2017’nin sonunu ve
2018’in başlangıcını değerlendiriyor.
Üçüncü ve son bölümde ise David North’un, 2015’te, Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl
eserinin Almanca basımının tanıtıldığı Leipzig Üniversitesi’nde verdiği konferans bulunuyor. North’un
bu kitabı, SSCB’nin dağıtılmasının ardından ortaya çıkan son derece önemli tarihsel, siyasal ve felsefiteorik meseleleri irdeliyor. North, Hitler’in suçlarını göreceleştirerek bir kariyer yapan Humboldt
Üniversitesi Profesörü Jörg Baberowski gibi aşırı sağcı figürlerin yükselişi hakkında uyarıda
bulunuyor.
Bütün bu yazılar ve konferanslar, 1917 Rus Devrimi’nin günümüzle ilgisinin ve tarihsel öneminin
zengin ve benzersiz bir sunumunu oluşturuyor.
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