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Latin Amerika ve Meksika Devrimi

“Altın sayesinde. ruhları Cennet’e göndermek bile mümkündür’ . Knstof Kolomb

19. yüzyıl boyunca Latin Amerika’yı sarsacak bütün toplumsal mücadelelerin tohumlan, daha
16. yüzyılda, kıtanın Avrupalılar tarafından istilası sırasında atılmıştı. Daha 15. yüzyılın 
sonunda, sömürgeleştirme yalnızca adalarla sınırh iken, fethedilecek kıtalann hukukî statüsü, 
1494’teki Tordesillas Andaşması ile beUrlendi. Bu anlaşmaya göre bugünkü Brezilya’nın bir 
kısmı Portekiz’e, kıtanın geri kalan bölgeleri ise Ispanya’yı elinde tutan Kastilya Krallığı’na 
bağlandı. Bunu izleyen yıllarda kıtanın sömürgeleştirilmesi, İspanyolca conquistadores (fatihler) 
diye anılan, değerli madenler peşindeki maceracılara bırakıldı. Bu dönemde kıtada geçimlik 
tanm ve hayvancılıkla uğraşan sayısız kızılderili topluluklannın yanısıra, iki büyük uygarlık 
hüküm sürüyordu: Bugünkü Peru’da And dağları boyunca toplam 15 bin km.’lik bir yollar 
şebekesi inşa etmiş olan İnka İmparatorluğu ile bugünkü Meksika bölgesine egemen olan 
Aztek İmparatorluğu. Aztek İmparatorluğu Hemando Cortes önderliğindeki 500 asker 
tarafından, İnka İmparatorluğu ise Francisco Pizzaro önderliğinde 106 piyade ve 62 süvari 
tarafından yıkıldı. Her iki durumda fetihin bu kadar kolay olmasının benzer nedenleri vardı. 
Özellikle Meksika’da Aztek yönetiminden hoşnut olmayan tâbî kabileler ayaklanarak, İspanyol 
istilacılara katıldı. Diğer yandan, kuşkusuz, ilk zaferi mümkün kılan en önemli faktörlerden 
biri, ateşli silahlara ve atlara sahip olmanın İspanyollara sağladığı üstünlüktü. Bu üstünlüğün 
yanısıra, beyazların anlamsız zulmünün, her tür törenin dışında davranmalannın, hiçbir 
sözleşmeye sadık kalmalannınm yarattığı şaşkınlık da onlara yardımcı oldu. Daha Antiller’de, 
Kolomb önderliğindeki beyazlann zulmü karşısında kızılderililer Kolomb önderliğindeki 
beyazlardan kurtarmak için çocuklarını öldürmeye, kendilerini zehirlemeye başlamışlardı. İnka 
İmparatoru Athaulpa, boğazlanmadan önce fatih Pizzaro’ya kurtulmalık olarak beş bin kilo 
ağıriığmda saf gümüş ve bir milyon üç yüz yirmi bin altın vermişti. Cortes’in kendi 
tahminine göre Azteklerin başkentinin ele geçirilmesi sırasında 100 bin kişi öldürülmüştü. 
Ancak özellikle ilk zaferden sonra kızılderililerin bir daha toparlanamamasmı sağlayan en 
önemli faktör, çiçek başta olmak üzere, kızılderililerin bağışıklık sistemlerinin onlan 
hazırlamadığı salgın hastalıklardı. Bütün bu faktörlerin ortak etkisiyle, kesin rakamlar 
bilinmemekle birlikte, kıtadaki kızılderili nüfusun belki de yüzde 95 oranında azalmış olduğu 
tahmin ediliyor.

Sömürge Dönemi
Fatihler ve Kral

Kızılderililerin, özellikle beyaz nüfuzu dışında kalanları, kendi geçimlik tanm ve 
hayvancılıklanna geri döndüler. Ancak hayat tarzları, Aztek ve özellikle İnka

1929’da Diego Rivera’ya Cuernavaca şehrindeld 
Cortez Sarayı için duvar resimleri ısmarlanır. 16. 

yüzyıldan kalmış olan bu sarayın inşasına 
Conquistador Hernân Cortez, Azteklerin başkenti olan 

Tenochtitiân’ın ele geçirilmesinden yaklaşık on yıl 
sonra başladı. 2 Ocak ile 16 Eylül 1930 arasında 
tamamlanan freskler yaklaşık 150 metrekarelik bir 
alana yayıldılar.Rivera bu freskler için Cuernavaca 
bölgesinin eski kızılderili kültüründen, 'sömürgecilik 

dönemlerine, ve 20. yüzyılın başındaki Zapatacı köylü 
ayaklanmalanna kadar geniş bir tarihsel dönemi 

kendine konu olarak seçti. Bu geniş tarihsel yelpaze 
görsel olarak sürekliliğe sahip olan ve bir bütünlüğü 

oluşturan sekiz bölümü içermektedir. Başlangıçta 
Aztekier ile ispanyollar ve onların kızılderili müttefikleri 
arasındaki 1521’de yaşanan çarpışma resmedilmektedir 

(solda). Cuernavaca’nm istilası Tenochtitlân’dan 
sürülen İspanyolların tekrardan geri dönmeleri ve orayı 

ele geçirmeleri tarihsel bağlamında ilginçtir Çarpışma 
esnasında hayvanların da savaşçı olarak 

canlandırılmalan bu istila sürecindeki vahşiliği 
vurgulamaktadır. İkinci olarak İspanyollann 

Cuernavaca'yı ele geçirmek için Amanalco geçidini 
aşmaian konu ediliyor. Bunun ardındaki bölümde ise 

ispanyollann Cuernavaca’daki Tlahuican yedilerini 
yaşadıkları yerlerden sürmeleri işleniyor. Dördüncü 

bölüm İspanyol tahtının Cortez’e unvan vermesi, 
beşinci bölümde ise kızılderililerin Cortez’e bir saray 

inşa etmeleri ve sözcülerini ona göndermeleri 
canlandırılıyor. Altıncı bölümde ise Cortez’in şeker 

kamışı plantasyonlarında çalışan kızılderililer görülüyor 
(sağda). Emek gücünün ekonomik olarak sömürülmesi, 

istila ve şiddetin yerini alıyor. Bu kez büyük toprak 
sahiplerinin kırbaç yoluyla egemenliklerini kurmaian 
canlandırılıyor. Bu sahnede Rivera’nın emperyalizmi 

resim sanatı aracılığı ile son derece çarpıcı bir 
biçimde resmettiği görülüyor. Yedinci bölüm 

kızılderililere Incil’i anlatan va tanıtan rahip dolayımı 
ile Ispanyol Kilisesi’ni işliyor Sekizinci ve son 

bölümde ise köylülerin ezilmeleri ve Zapata önderliği 
altında 1911'de ayakL.ımalan resmediliyor. Son 

derece renkli ve çarpıcı bir biçimde canlandırılan bu 
tarihsel süreç Diego Rivera’nın ürünleri içindeki en 
önemli ve anlamlı parçalardan biri olarak devrimci 
sanat ürünleri tarihinde seçkin bir yer kazanmıştır





Km ldenH kulW H eri ve 
Avrupa m edeniyeti

“Papaz Vicente de Vaiverde göigelerin arasından çı- 
l<ar ve Atahualpa ile buluşmaya gider. Açıl< denizlerde 
fırtmayı dualarla Icovuyormuşçasma bir eliyle Incil’i, di
ğer eliyle haçı Itaidınr ve “Tanrı, gerçek Tanrı burada 
işte, başka her şey anlamsız,” diye haykırır. Çevirmen 
bu sözleri çevirince, kalabalığın öte yanında duran Ata
hualpa sorar: “Kim söyledi bunu size?”

“Incil söyledi. Kutsal Kitap.”
“Öyleyse ver de, bana da söylesin.”

Birkaç adım ötede, Pizarro kılıcını kınından sıyırır.

Atahualpa Incil’e bakar, evirip çevirir, konuşturmak 
için sallar, kulağına dayar: “Hiçbir şey söylemiyor. Boş 
bu.”

Sonra yere bırakıverir.

Pizarro haykırır ve saldırır. Bu işaretle birlikte tuzak 
açılır. Pusuya yattıkları yerden borazancılar borularını 
öttürür, tüfekler kükrer ve süvariler şaşkınlıktan don
muş silahsız kitlenin üzerine saldırır.”

“Medeniyet” böyle gelmişti Latin Amerika’ya!

Kristof Kolomb, Aragon Kralı II. Ferdinand ile birleşip 
son Müslüman kalıntılarını ülkesinden atan, Hıristiyanlı
ğa avdet etmeyen bütün Yahudileri ülkesinden süren. 
Kraliçe Izabella’nın önünde diz çöktüğünde, savaşlarla 
boşalmış hâzinesine altınlar, mücevherler, yiyeceklerin 
korunması ve tatlandınlması için baharatlar getirmeyi va- 
adediyordu Asya kıyılarından. Böylece aracılardan kurtu- 
lunmuş olacak, bu kaynaklara doğrudan ulaşılacaktı. Iza
bella, bu izni ve desteği verdi ona.

“Hint Denizleri”ne doğru yolaldığı inancıyla yola çıktı 
Kolomb. Tayfalarınınsa inançtan ziyade korkuları vardı. 
Endülüs hapishanelerinden, işkenceden kurtulmalarına 
karşılık bu yolculuğa çıkma seçeneği tanınmıştı onlara. 
Gözlerinde ne altın vardı, ne gümüş, yol boyunca deniz
den çıkıp onları yutacak canavarları, gemiyi devirecek 
fırtınayı bekleyip durdular. En büyük dehşetleriyse şuy
du: Her gece (düz olduğuna inandıkları) dünyanın bitive- 
receğini ve ucundan aşağı yuvarlanacaklarını bekliyor
lardı.

Oysa güzel bir kara parçasına vardılar. Yeşillikler, 
tadı bilinmedik cennet meyvaları içinde, para, elbise 
ve günahtan habersiz yerliler çıktı karşılarına. Ne yazık 
ki yerlilerin efsanelerinde, doğudan gelecek beyaz Tan
rılar bulunmaktaydı. Ve yerlilerin ilk tepkisi, bu gökten 
gelen adamları yemeye, içmeye davet etmek oldu. Hint 
adalarına indiği inancındaki Kolomb'un çevirmeni, (Ja
ponya’ya gelmiş olabileceklerini de düşünmüşlerdi) az- 
buçuk Ibranicesi, Arami dili, Japoncası ya da Çincesiyle 
boşu boşuna denedi onlarla konuşmayı. Sonunda ortak 
bir dil bulundu: Kızılderililerin misafirperverlikleri ve dost
lukları.

15. yüzyılın sonunda Güney Amerika’da henüz Taş 
Devri’ni yaşayan insanlardan, gökbilimle uğraşan bilgi
nine kadar çok çeşitli bir nüfus mevcuttu. Yukatan’da, 
şimdiki Peru civarında yerleşmiş bulunan Mayalar tarı
ma dayalı bir hayat sürüyorlardı. Oldukça düzenli bir 
çalışma ve savaş örgütlenmesi içindeydiler, nitekim Ma
yaları oluşturan 16 küçük devlet sürekli birbirleriyle sa
vaş halindeydi.

Kakao çekirdeklerinin para gibi kullanıldığı bir pazar

Kızılderili avcılar, avlarına, giyindikleri geyik kürklerine gizlenerek yaklaşıyorlar. (Th’eodore de Bry’ın bir gravüründen)

sistemleri vardı. Tuz, bal, pamuğun yanısıra, savaşlarda 
esir aldıkları soylu sınıfa dahil olmayan köleleri de satı
yorlardı. Hiyeroğlif tarzı bir yazıları ve kalıtımsal seçkin
lerin iktidarı ellerinde tuttukları sınıflı bir toplumları var
dı. Soylular özel toprak sahipleri, siyasetin üst kademe- 
lerlndekilerden oluşuyor, avam sınıfı özgür işçilerden, 
alt sınıf da kölelerden oluşuyordu. Esir edilen soylular 
köleleştirilmiyor, kalpleri çıkarılarak Tanrılara kurban 
ediliyordu. Genelde tek eşlilik hüküm sürüyor, doğan 
çocuklar topluluğun yaşlılarından birine vaftiz ettirili
yordu. Tufan ve kıyamete inanan Mayalar oruç tutuyor, 
günah çıkartıyorlardı. Son derece gelişmiş gökbilim ça
lışmaları, zaman ve mekân ölçümleri yapıyorlardı. Tarih
te “O” sayısının değerini ilk bulan onlardı, ayrıca olduk
ça karmaşık bir takvim de geliştirmişlerdi. Savaşlarında 
piyadeler, taş uçlu mızraklar, ok ve yay kullanıyorlardı. 
“Gerilla” tarzı, pusular, tuzaklar kurarak savaşıyorlardı.

Peru, Bolivya, Ekvador ile Kuzey Arjantin, Kolombiya, 
Şili ve Brezilya’nın bir bölümünde yerleşmiş bulunan 
Inkaların teokratik bir imparatorluğu vardı. Inka dininde 
toprak kutsaldı, bu nedenle hiçbir uygarlıkta görülmedi
ği ölçüde bütünleştikleri toprağın en kullanılamaz yerle
rini işleyebilmiş, sulama kanalları, teraslar sayesinde 
kendilerine tarım alanları yaratmışlardı. Dinsel törenler
de ve ağır maden işleri sırasında, devlet denetimi altın
da koka kullanımı yaygındı. Bu alışkanlıkları daha sonra 
onları zorla çalıştıracak olan “ fatih” lerin elinde önemli 
bir koz olacaktı.

Meksika vadisine yerleşmiş olan Azteklerse temelde 
klanlara dayalı bir imparatorluk sistemiydi. Kabile kon
seyi toprağı klanlara bölüyor, klan şefi de bunu ailelere 
adil bir biçimde dağıtıyordu. Her klan kendini besleyen 
toprağın doğal sahibi sayılıyordu. Toprak son derece 
kısıtlı olduğu için suya ağaçlar dikip kökleriyle toprağı 
sıkıştırmalannı sağlayarak yapma adacıklar “chinampa”- 
1ar oluşturmuş, bunlar üzerinde tarım yapmaya çalış
mışlardı. Piramitleriyle tanınan bu kültürün savaş anla
yışı bizim anladığımız şekliyle gerçekçilikten uzak, tö
rensel bir gösteriydi. 15. ve 16. yüzyılın başında impara
torluk gelişmişti, Meksika vadisiyle kıyı arasında yer 
alan şehir devletleri imparatora zorla vergi ödüyorlardı. 
Bu nedenle sistemdeki çatlaklar ilerde işgalcilerin çok 
işine yaradı.

Dünyanın sonuna gelip aşağı düşmekten korka korka 
gelen “fatihlerin” , yerlilerin gözüyle “ Kireç gibi beyaz.

vücutlarını sarıp sarmalamış, sakallı” beyazlar, işte bu 
demir, saban, cam ve baruttan habersiz insanlarla karşı
laşmışlardı. Gördükleri bir cennet köşesiydi, korkulann- 
dan kurtulur kurtulmaz ilk akıllarına gelen bu cennetin 
meyvalarını toplamak oldu. Nitekim papalık kararname
leriyle Afrika Portekiz Hanedam’na, “Tüm bilinmeyen, 
keşfedilecek bölgeler” de Castilla Hanedam’na bahşe
dilmişti. Böylece bulunan topraklar Krallçe’nin doğal 
mülkü sayıldı.

Kutsal Kilisenin izni ve onayıyla süren fetih hareketle
rinde Hernan Cortâs çok az asker ve silahla Veracruz’a 
geldiğinde, Azteklerin başkenti Tenochtitlan’ın nüfusu 
3 milyon kadardı. Ancak görünüşteki bu güç dengesizli
ği Azteklerin yenilgisini engellemedi. Aztek imparatoru 
Moctezuma, hediyelerle karşısına çıkan Cortâs’in, ka
hinlerinin kendisine müjdelediği doğudan gelen Tanrı 
olduğunu sandı önce. Hatasını anladığında çok geçti, 
esir alınmıştı. Aztek imparatorluğuna hınç duyan ona 
bağh kabile şeflerinin Cort6s’i desteklemesiyle, Mocte- 
zuma’ya bağlı birlikler Tenochtitlan’da bir zafer kazan- 
dılarsa da, sonuçta yenildiler, imparator da öldürüldü. 
1521’de başkent düştü, binlerce kızılderili vahşetle öl
dürüldü. İşgalden sonra ilk iş, kızılderili kültürünü Avru
pa kültürüne çevirmeye çalışmak oldu. İşgalcilere kızıl- 
derililerin elinden alınan topraklar bağışlandı ve yeni 
yerler fethetmeleri bildirildi. Fetih sırasında yardımcı 
olan TIaxcala gibi kabilelere yararlılık beratlannın yanı- 
sıra, topraklarını ellerinde tutma hakkı verildi. Kilise, 
yerlilerin eğitimini, ahlaki ve bedensel sağlıklarını sağla
mayı üstlendi. Gönderilen misyonerler önce Azteklerin 
dillerini öğrendiler, sonra onların teokratik düzenini yı
kıp, yeni bir teokratik düzen kurulmasını sağladılar. Ta
pınaklar yıkılıp kiliseler kuruldu, kızılderili şeflerin ço
cukları Incil’i öğretmek üzere yetiştirildi. İspanyollar şef
lerin ailelerine evlilik yoluyla girerek durumlarını sağ
lamlaştırdılar. Bir yüzyıl içinde madencilik gelişti. Ol
dukça bakir durumdaki altın, gümüş madenleri “keşfe
dildi” , topraklarından çıkarılan yerliler burada çalışma
ya sürüldü. Encomienda sistemi kuruldu, yani yerlilere 
verilen dinsel eğitim ve bakım karşılığında onların emek
lerinden bedava yararlanma hakkı. Köleliğin adı da böy
lece “ kutsal bir amaç için karşılıklı yardımlaşma” olarak 
konmuş oldu. Madenlerde çalıştırılmayan yel'liler de ha- 
cienda'larda çalıştırılıp serfleştlrildiler.

Hernandez de Cordoba 1517’de Yucatan’ı “keşfetti
ğinde” , “ orman gerillası” taktikleriyle savaşan, savaşa



tışık Mayalarca öldürüldü. 1528’de “fethi” sürdürmek 
steyen Francisco de Montejo, karşısında esir alıp öldü- 
ecek bir imparator bulamadığı, parçalar halinde yayıl- 
nış küçük devletlerle uğraşmak zorunda kaldığı için 
olay bir zafer elde edemedi. Geceleri saldıran, tuzak- 
îr, pusular kuran Mayalar onu çok uğraştırdı. Başkent 
llerida’yı ancak 1542’de kurmaya başladı, yollarında 
ızılderili kanından oluşmuş nehirler akıtmak pahasına, 
tuna rağmen 16. yüzyıl boyunca ayaklanmalar sürdü.

1537’de Papa III. Paul, kızılderililerin de insan oldukla- 
ını İlan etmişti. Ancak bu o kadar çabuk kabul edilmedi, 
'a 1957 yılında Paraguay Yüksek Mahkemesi “kızılderi- 
lerin de ülkedeki diğer vatandaşlar gibi insan olduğunu” 
leyan etmek zorunda kalacaktı.

Fatihlere toprakla biriikte dağıtılan kızıMerililer, 1536’da 
mcomendero’lara din eğitimi karşılığında hizmet etmek 
izere teslim edildiler. Bunların çocuk ve torunlarının 
la köle olacağı kabul ediliyordu. 1629’da kalıtımsal kö- 
elik sistemi üç kuşağı, 1704’te de dört kuşağı kapsaya- 
;ak şekilde geliştirildi.

16. yüzyılda Avrupa’daki dinbilimcilerin köleleştirme
ce karşı seslerini yükseltmeleri üzerine şöyle bir karara 
ranidı: Kızılderililer esir alınmadan önce onlara bir İhtar 
Metni (Requerimiento) okunacak, kutsal Katolik dinine 
javet edileceklerdi. Bu baş eğdirme metnini reddetme- 
eri halinde başlarına gelecek felaketleri de kabul etmiş 
jlacaklan söyleniyordu. Ancak bu metin çoğu kez bir 
çevirmenin yardımı olmadan, kızılderililerin anlamadık- 
arı bir dille okunuyor, kimi kez de “fatih”ler bir yere 
saldırmadan önce, yeriilerin uzağındayken âdet yerini 
lulsun diye okuyup, sonra iç rahatlığıyla saldırıyoriardı. 
(öleleştirme işi böylece yasal ve kutsal bir kimliğe bü- 
ünmüş oldu.

1601’de ili. Felipe kızılderililerin zorla madenlerde ça
lıştırılmalarını yasakladı, ancak küçük bir kayıt koyarak: 
Zorunlu durumlar hariç! Yazılı yasalar böylece kızılderi- 
lilere doğal topraklarını kullanma hakkı tanır, madenler 
üzerinde eşit haklan olduğunu söylerken, gerek yeril 
ruhundaki şeytaniliğin temizlenmesi gerektiğine inanan 
din adamları, gerekse mal mülk kıymeti bilen tüccarlar 
sayesinde yasalar hiçe sayılarak kızılderililer zoria en 
zor koşutlarda çalışmaya sürüldüler. Örneğin 1550’de 
Potosi’ye gönderilen yeriilerin yüzde 75’i can verdi. 
Güney Amerika’nın fethinde yeriiler oldukça büyük bir 
bedel ödediler. 1492’den önce bu kıtanın nüfusu, Mek
sika civarında 30 ilâ 35 milyon. And Dağlan’nda 30 
milyon, Orta Amerika'da 10 ilâ 13 milyon, Aztek, Maya 
lie İnka topraklarında 70 ilâ 90 milyon olmak üzere yak
laşık 150 milyondu. Bir buçuk yüzyıl içinde yerli nüfusu 
3,5 milyona düşmüştü.

Güney Amerika halkının büyük bir kısmı böylece çok 
jaha iyi işleyebildikleri toprağı “efendileri” için hantal 
aletlerle işlemeye çalışırken, kendileri için anlamsız olan 
madenleri Avrupa’nın refahı için çıkartmaya uğraşırken, 
töleleştiriimenin acısına, Avrupa kökenli mikroplara ya 
da top ve tüfeklere dayanamadıkları için ezilip yok oldu. 
Kutsal inançlan ve imparatorluk kasası için bu görevi 
/erine getiren İspanyollar, savaş borçları ve ticareti kü
çümsemeleri nedeniyle bu servetin yüzde 65’ini diğer 
Avrupa ülkelerine aktardılar. Latin Amerika ticaretinin 
yüzde 95’ini de HollandalIlar, Flamanlar, Fransızlar, Ce
nevizliler, İngilizler ve Almanlara bıraktılar. Böylelikle 
İspanya, Avrupa’da “kapital” in, kapitalizmin gelişmesi
ne büyük katkılarda bulunmuş oldu. Madenleri sökülüp 
alınan, üzerinde hiçbir yatırım yapılmayan, sermaye bi
rikimi sözkonusu olmayan Latin Amerika’nın yerlilerinin 
teri ve kanı da, bu topraklarda çalışmak üzere getirilen 
Afrika kökenli kölelerinkiyle biriikte, başka birçok hal- 
kınki gibi yüce “Avrupa medeniyeti” adına kendine dü
şen hizmeti yerine getirmiş oldu.

MÜGE GÜRSOY

İmparatorluklannm sağladığı, artığın yeniden bölüştürülmesine ilişkin işlevlerin yokluğunda, çok 
daha fazla kapalı bir ekonomiyi andırmaya başlamışü. Özelikle And Dağlan yöresinde, 
İnkalann inşa etmiş olduğu sulama kanallarının tahribatı geçimlik tanmı bile tehlikeye 
düşürdü. Kıtlık karşısında bu kızılderililerin nüfusu azalmaya devam etti.

Diğer yandan, savaş alanındaki katliamın yerini altın ve gümüş madenlerindeki katUam aldı. 
Ancak büyük vurgunlar peşinde koşan, düzenli iktisadi alışkanlıklan olmayan fatihlerle, borca 
batmış durumda olan ve dolayısıyla azami ölçüde değerli maden ve vergi ihtiyacında olan 
İspanya tahtı arasında, kısa sürede çelişkiler çıkması kaçınılmazdı. Kimi zaman. Kraliyetin yeni 
yerleşimler kurmak, tanm  alanlan açmak için tahsis ettiği kaynaklan, fatihler, El Dorado gibi 
efsanevi beldeleri bulmak için seferler düzenlemeye harcıyorlardı, Cortes örneğinde olduğu 
gibi, fatihler başanh bir hacienda  (üzerinde hem ticari tanmm hem de geçimlik tanmm 
yapıldığı, kimi zaman küçük ölçekte zanaat ve sanayi faaliyetlerinin de sürdürüldüğü büyük 
maUkâne topraklan) sahibi olduklannda ise, bu kez Ispanya’dan bağımsız yerel yönetimler 
kurmaya çalışıyorlardı. 1566’da ünlü conquitador^lardan birinin oğlu Alonso de Avila’nın, 
Cortes’in oğlu Don Martin’i Meksika kralı ilan etmek üzere başlattığı ayaklanma, daha ilk 
aşamalannda bastınidı ve Don Alonso’nun dahil olmak üzere bütün elebaşlannm başı 
kesilerek mızraklann ucunda teşhir edildi. Bu ayaklanmada, özellikle 18. yüzyılın sonunda 
sertleşerek sonunda bağımsızlık savaşlannda patlak verecek olan criollo (Latin Amerika’da 
doğmuş beyazlar) İspanyol çelişkisinin ilk işarederini görmek mümkün.

Kızılderili Ayaklanmalan

Kuşkusuz conquistadores Kraliyet çeUşkisi, yeni topluma içkin olan yegâne çelişki değildi. 
Kızılderililer maruz bırakıldıklan soykınma pasif bir biçimde razı gelmediler. “Uygarlığın” kıta 
içine yayılmasına her zaman kızılderili ayaklanmalan eşlik etti.

Ayaklanmalann çarpıcı özelliklerinden biri, süreklilikleriydi. Örneğin daha fetih sırasında 
Meksika’da Panuco İrmağı yöresinde yaşayan Huasteca kızılderilileri, diğer kabilelere göre çok 
daha uzun süre direnmişler ve ancak binlercesi diri diri yakıldıktan sonra sindirilebilmişlerdi. 
Ancak burada sindirilme, kabile bağlannın yitirilmesi, beyazlann dayattğı maden işçiliği ya da 
borç köleliği olmadı. 1880’lerde Huasteca kızılderilileri hâlâ ayaklanıyorlardı. 1910’da Meksika 
Devrimi’ni başlatan taraflar arasmda onlar da vardı.

Daha güneyde Yukatan’da, fetih sırasında yüksek uygarlık dönemini çoktan geride bırakmış 
olan eski Maya kültürünün varisleri ise fetihe birkaç kuşak boyunca direnebildiler. Onlar da 
ancak kabile reislerinin diri diri yakılmasından, erkek esirlerin kol ve bacaklannm kesilip 
kadmlann boğularak ya da asılarak öldürülmesinden sonra sindirilebildiler ve beyazlara bir 
haraç yükümlülüğüyle bağlandılar; 1761’de haracın aşırılığına karşı yeniden ayaklanan Maya’lar 
1846’da yine savaşıyorlardı.

Bunlar geleneksel düzenlerini koruyabilmiş kabilelerin ayaklanmalan... Maden ya da 
hacienda'larda  çalışmaya zorlanan kızılderililer daha uysal değildi. Batı Meksika’da Tepic 
madenlerinde çalışmaya zorlanan kızılderililer ilk kez 1598’de ayaklandılar. Aynı yöre ISOl’de 
yine bir kızılderili ayaklanmasına sahne oldu. 19. yüzyıl sonunda, dağlara çıkan kızılderililer 
bu kez büyük toprak sahiplerine karşı düzenli saldırılara giriştiler.

Tûpac Amaru’nun Geri Dönüşü

Kızılderih ayaklanmalan içinde belki de en dikkate değer olanı, 18. yüzyılın sonundaki 
Condorcanqui ayaklanması idi. Latin Amerika’da, koşullan değiştirmeyi hedefleyen ezilen ve 
muhalif kesimlerin karşılanndaki en büyük engel, kıtadaki nüfusun kültürel ve etnik 
farklılıklardan kaynaklanan parçah ve çoğulcu yapısıydı. Bu, sömürge düzeninden zarar gören 
çeşitli kesimlerin sömürgecilere (daha sonra komprador burjuvaziye) karşı ortak bir blok 
oluşturmasını güçleştiriyordu. 1780 yıhnda Jose Gabriel Condorcanqui adlı bir mestizzo 
(İspanyol kızılderili melezi) 60 bin Quechua kızılderilisinin başına geçerek, Bolivya’dan 
Arjantin’e kadar uzanan bir bölgede bir ayaklanma başlattı. Condorcanqui, Latin Amerika’daki 
en ünlü okullardan biri olan San Boıja’da eğitim görmüştü. Böylece ilk kez bir kızılderih 
ayaklanması, beyazlann eğitim kurumlanndan geçmiş bir melezin yönetimine giriyor, kabile 
smırlannm dışına taşmış oluyordu. 1579’da İspanyollara karşı apkIandığı için başı kesilmiş 
olan İnka kahramanı Tûpac Amaru’nun adını ve II. Felipe’nin İnka hanedanına bahşetmiş 
olduğu Oropesa Markisi ünvanını alan Condorcanqui kendini “bütün yoksullann, sefillerin ve 
öksüzlerin İjabası” olarak tanıtıyordu. Peru’nun en büyük merkezlerinden biri olan Cuzco’nun 
kapılanna dayanan asiler, yine de İspanyol süvarilerine karşı altı aydan fazla direnemediler. 
1781 başında, kansı, çocuklan ve en yakın arkadaşlarının idamım izlemeye zorlandıktan sonrı 
Tûpac Amaru’nun önce dili kesildi, sonra vücudu yabani atlara parçalattırıldı.

Kölecilik

İspanya Kralı, 1523’te yayınladığı bir fermanla sadece bütün fatihlerin ve soylannın değil, 
kızılderililerin de kendi tebası olduğunu bildirdi. Bu, hukuken kızılderililerin 
köleleştirilemeyeceği anlanıına geliyordu. Ancak kuşkusuz bu karar çoğunlukla kâğıt üzerinde
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kaldı. Sömürge koşulları, müayo (zorunlu ücretli emek) gibi kendi içinde çelişkili kavramlara 
fiiliyat kazandırıyordu. Mita, Bolivya’daki efsanevi gümüş madeni Potosi’deki, kurayla hangi 
kızılderiliierin ücredi olarak madende çalışacağına karar veren şirketin adıydı. Kurada çıkan 
kızılderililer zorla köylerinden almıyor ve en uzun yaşama süresinin yedi yıl olduğu gümüş 
madenlerinde ücretli olarak çalıştınlıyorlardı. Potosi madenleri, ilk açılmaları ile tamamen 
tüketilmeleri arasında geçen üçyüz yıl boyunca, bu şekilde çalıştınlan 8 milyon kızılderilinin 
canını aldı.

Ancak, nüfusun giderek azalmasına yolaçan bu gibi uygulamalar, sömürgecilerin işgücü iştahını 
doyurmuyordu. Madenlerde mitayo sistemi ile çalıştırılan kızılderiliierin yanısıra, Afrika’dan 
getirilmiş zenci köleler çalışıyordu. Ama köle ticaretinin yoğunlaşmasına yol açan asıl faktör, 
ticari amaçlarla yapılan şeker kamışı tanmıydı. Gerek, şeker kamışı ekilen büyük 
plantasyonlarda, gerekse kamıştan şeker elde edilen rafinerilerde çoğunlukla sadece köle 
emeğinden yararlanılıyordu.

Şeker kamışı tanmına ilk önce, Antil ve Karayib adalannda geçildi, dolayısıyla kölelerin 
özellikle yoğunlaştığı ve ilk köle ayaklanmalarının çıktığı bölgeler de buralan oldu. 1522 
yılında Kristof Kolomb’un oğlu Diego’nun topraklannda çalışan köleler ayaklandı. Ayaklanan 
kölelerin hepsi asıldı ama ayaklanma diğer adalara sıçrad ı, ve uzun yıllar sürdü.

17. yüzyılda şeker kamışı tanmının kıtaya da yayılmasıyla, köle ticareti görülmemiş boyutlara 
ulaştı. Ömeğin 1680-1688 yıllan arasında Afrika’dan yalnızca İngiliz gemilerine yüklenen köle 
sayısı 70 bindi. Bunlardan ancak 46 bini Latin Amerika’ya ulaşabildi. Ulaşamayanlann çoğu 
yolda hastalıktan ya da aşın çahştınimaktan ölüyor, bir kısmı ise intihar ediyordu.

Tarihin en uzun, yaklaşık bir yüzyıl süren köle ayaklanması da bu dönemde yaşandı. 
Brezilya’da çeşidi plantasyonlardan kaçan köleler, yüzyıl başında ülkenin kuzeydoğusunda, Los 
Palmares’te bir zenci devleti kurdular. Toplumsal yapı ve yönetim biçimi bakımından dönemin 
Afrika’daki örneklerine çok benzeyen bu devlette, toprak mülkiyeti ortaktı ve büyük reis, 
kabile şefleri arasından bütün kabileler tarafından seçiliyordu. Yürüttükleri gerilla savaşı 
sayesinde, Portekiz ordulanna karşı yüzyıl dayanan devlet ancak 1693’te ortadan kaldmlabildi. 
Yüzbaşı Bartolomeo Bueno do Prado seferden üç bin dokuz yüz çift kulakla geri döndü.
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Sömürgelerde yaşayan Avrupalılann metropol ülkeleri 
iktisadi egemenliğine karşı yürüttükleri muhalefet 
Amerika kıtasındaki bağımsızlık hareketlerine yol açtı 
Bu hareketleri besleyen bir faktör de 18. yüzyılda 
Fransa ve Ingiltere'de yükselen liberal ideolojilerdi. 
I775'de 13 Ingiliz sömürgesinde patlak veren devrim 
1783'de Birleşik Devletler'in bağımsızlığını 
kazanmasına yol açtı. Bu devrim^ hareketi diğer 
sömürgelerdeki özgürlük mücadelelerini teşvik etti. 
Toussaint Louverture'ün önderliğindeki ilk köle 
ayaklanması 1804'de Haiti'nin bağımsızlığını 
kazanmasıyla son buldu ve ayaklanma geleneği 
Ispanya ve Portekiz egemenliği altındaki sömürgeleri 
yayıldı. 1808’de ispanya monarşisinin çöküşü 
1810'dan başlayarak devrimci bir dalga doğurdu, 
tJleksika’da iki rahip Hidalgo ve Morelos ayaklanmai 
başına geçti. Güney Amerika’da ayrılıkçı hareketler 
patlak verdi. Venezüela’da önce Francisco l^iranda, 
sonra Simön Bolivar, Şili’de Bernardo O’Higgins 
ayaklanmaların önderleri oldular. Ancak 1814’de 
Ispanya'da Bourbon hanedanının restorasyonu, 
metropolün Amerika kıtasındaki egemenliğini pekiştin 
1817'de Ingiltere ve Birleşik Devletler'in desteğindek 
ayaklanmalar sonucu. San Martin Şili ve Peru, BoH\ 
ise “ Büyük Kolombiya" adı altında birleşen üç kuze 
devletinin bağımsızlığını ilan ettiler. Agustin de Iturbi 
1821'de Meksika'nın bağımsızlığının yanısıra kendini
19 Mayıs 1822'de imparator ilan etti. Orta Amerika 
ise 1821-1824 arası Ispanyollardan temizlendi ve 
federal bir cumhuriyet kuruldu. 12 Ekim 1822'de 
İmparatorluk tahtını kabul eden, Portekiz tahtının vai 
don Pedro, Brezilya'nın metropolden tam kopuşuna 
engel oldu. Latin Amerika’nın bağımsızlığını kazanmı 
yerel senyörlerin yerliler üzerindeki siyasal ve 
ekonomik iktidarını güçlendirdi. Ordunun siyasal 
hayatta artan rolü milliyetçiliği körükleyerek savaşlar 
birbirini izlemesine yol açtı. Sınıriar Paraguay ve 
Bolivya gibi devletlerin zararına, Şili, Peru ve özellil 
Brezilya gibi devletlerin yararına değişti. 5 Temmuz 
1811’de Venezüela'nın bağımsızlığını ilan eden Boliv 
ve Miranda ilk cumhuriyeti kurdular. İspanyolların 
karşı saldırısı sonunda Miranda teslim oldu. Bolivar 
ise Cartagena'ya kaçıp ancak 1813’de geri dönebilc 
6 Ağustos’da Caracas'a girerek ikinci Venezüela 
Cumhuriyeti’ni kurdu. İspanyolların artan baskılan 
karşısında Yeni-Grenada’ya kaçmak zorunda kalan 
Bolivar, 1817'de geri dönüp 1819’da Angostura 
Kongresi’ni topladı ve 24 Haziran 1821 Carabobo 
zaferiyle 1822'de Yeni-Kolombiya Cumhuriyeti'nin 
kurulmasını sağladı.
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Kölelerle efendileri arasındaki mücadelenin yegâne ifadesi böylesi ayaklanmalar değildi. 
Mücadele hayatın (ve ölümün) her alanında görülüyordu. Örneğin Küba’daki zenciler arasında, 
bu umutsuzluk koşullannda, öldükleri takdirde Afrika’da yeniden dirilecekleri inancı yayılmıştı. 
Bu inanç onlan “ebedî bir grev” uygulamasına, topluluklar halinde intihar etmeye yöneltti. Bu 
durum karşısında efendiler cesetleri kesip biçerek, dirilenlerin sakat, topal ve kafasız doğacağı 
inancını yaymaya çalıştılar.

Kölecilikle ilgili uygulamalar bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösteriyordu. Örneğin, iş 
disiplinini sağlamak için kullanılan yöntemler bakımından... İngiliz yönetimindeki adalarda 
disiplinsiz köleler şeker değirmenlerinde öğütülürken, Fransız yönetimindekilerde yakılıyor ya 
da tekerleklerde kemikleri kırılarak öldürülüyordu. Diğer yandan, köle emeğinin iktisadi 
hayatta tuttuğu yer ve bu yerin evrimi de yine bölgesel farklılıklar gösteriyordu. Brezilya’da 
köle emeği 19. yüzyılın sonuna kadar merkezî yerini korudu; köle emeğinin başlangıçtan beri 
daha çok madenlerde kullanıldığı Orta Amerika ve özellikle Meksika’da ise, kölecilik kısa 
zamanda yerini borç köleliği gibi uygulamalara bıraktı. Peru’da 19. yüzyılın ortasında zencilere 
özgürlükleri verildi ancak daha sonra büyük toprak sahiplerinin baskısıyla, köle statüsünde 80 
bin Çinli ithal edildi.

Bağımsızlık
“Halkın ilan etmesinin doğuracağı ürkütücü sonuçlan önlemek üzere bağımsızlık ilan edilmiştir.”

Guatemala Bağımsızlık Bildirisi’nden.

Modern anlamda “millet” (la nation) kelimesi ilk kez devrim sırasında Fransa’da kullanıldı. 
Ama Fransız milletini Fransız Devrimi yaratmadı; 1789’a gelindiğinde Fransa halklanmn 
milletleşmesi tamamlanmıştı bile. Fransız burjuvazisi, merkezî devletin yardımıyla ulaşım 
engellerini, eyaletler arası idari, kültürel, tarihsel farklan, gümrük vergilerini aşarak, Fransa 
toprağı üzerinde yaşayan halklann çıkarlannı tek bir ulusal pazar içersinde birbirleriyle 
ilişkilendirmişti. Artık Champagne vadisinde bağ bozan bir köylünün gelirinin ne olacağını 
tayin eden bölgedeki yerel otoritelerden çok, Parislilerin o sezon şarap konusundaki 
tercihleriydi. Devrim, Fransız burjuvazisinin maddi düzeyde yarattığı bu ilişkiler ağı ile tutarh 
bir politik sistem yaratma girişimiydi. Kuşkusuz, “millet” kavramı tasarlanan bu politik sistemin 
yegâne unsuru değildi; “bağımsızlık”, “cumhuriyet” ve “liberalizm”le birlikte gevşek örgülü bir 
kavramsal sistemin içinde yer alıyordu. Ancak “millet” kelimesinin ilk kez Fransa’da telaffuz 
edilmesine rağmen, bu kavramsal sistemin “milliyetçilik” adı altında militan bir ideolojiye 
dönüşmesi öncehkle Almanya’da gerçekleşti. Büyük ölçüde Rönesans alışkanlıklan ve şehir 
ölçeğiyle yetinen Alman burjuvazisinin cılızlığından ötürü, ideoloji ile politika arasındaki ilişki 
burada daha farklı bir şekilde kuruldu; burjuva devrimi politik düzeyden önce felsefî ideolojik 
düzeyde yaşandı (bkz. 1; M odem  Sosyalizmin Doğuşu)

Hazırlık Yılları

Almanya’da aydınlanmanın kozmopolit kültürünün milliyetçiliğe doğru evrilmekte olduğu 
yıllarla yaklaşık aynı sırada ailelerin, altın, gümüş ve şeker kamışından edinmiş olduklan 
olağanüstü servetlerle, Avrupa’da askerî ve kültürel eğitimlerini tamamlamakta olan genç 
subaylar arasmda da benzer bir süreç yaşanıyordu. Örneğin, 1784’te daha sonra bütün Latin 
Amerikalılar tarahndan El Precursor (Öncü) diye anılacak olan Francisco de Miranda Londra’da 
Grand Reunion Am ericana  (Muhteşem Amerikan Birliği) adı altında bir demek kurmuştu. 
Sonraki yıllarda bağımsızlık savaşlannda rol alacak nerdeyse bütün önderler, bir zaman bu 
dernekle ilişki kurmuş, faaliyetlerine katılmıştı.

Ancak bu çevrelerde yaygınlaşmakta olan milliyetçilik Latin Amerikan burjuvazisinin kendine 
özgülüğünü yansıtıyordu. Latin Amerikan burjuvazisi, sözgelimi Alman burjuvazisinin aksine, 
daha o zamanda alabildiğine komprador bir nitelik taşıyordu. Servetlerinin başlıca kaynağı, 
değerli maden ■ ve şeker kamışı ticaretiydi ve bu servet yatınma dönüşmüyor, bir sermaye 
birikimi yaratmıyor, gösterişli tüketime harcanıyordu. Örneğin daha 16. yüzyılın sonunda, 
nüfusu 120 bin olan efsanevi Potosi’de 800 profesyonel kumarbaz, Avrupa çapında ün yapmış 
120 fahişe vardı. Potosi’nin liman şehri olan Sucre’de 18. yüzyılda soylu Criollo bayanlar, 
Fransız aydınlanmasının salonlanna öykünerek büyük şölenler verirlerdi. Şölenin sonunda, 
kullanılan gümüş kap kacak balkondan fırlatihrdı.

Kuşkusuz, bu tüketim alışkanlıklannın çeşitli nedenleri vardı. En başta gelen iktisadi neden, 
değerli maden ve şeker kamışı ticaretinin sağladığı kânn, herhangi bir sınai yatınmm 
sağlayacağından kıyaslanamayacak kadar daha fazla olmasıydı. Diğer yandan, İspanya da, çağın 
korumacı anlayışı ile tutarlı olarak, anavatanda sanayileri güçlendirmek ve onlara pazar 
yaratmak için, hem her türlü sınai faaliyeti yasaklıyor, hem de sömürgelerin kendi aralannda 
kurabilecekleri ticari ilişkilere hoş gözle bakmıyordu. Sorun sadece sınai faaliyetierin yokluğu 
da değildi; şeker kamışı yüzünden tanmın tamamen ticarileşmiş olması, kıtanın temel besin 
maddelerini de vahim ölçüde azaltmıştı. Dolayısıyla yerli nüfus ile komprador burjuvaziyi 
biraraya getiren, onlan eşitsiz de olsa karşdıklı bir ilişkiye sokan geleneksel veya modem



hiçbir pazar yoktu. Meksika’nın altın ve gümüş şehirlerinden, “Babil’inkileri andınr bahçeleri, 
görkemli tapınaklan, tiyatrosu, arenalan ve kuleleriyle” ünlü Guanajuato’da 1784’te kötü geçen 
tek bir mevsim, 8 bin kişinin kıdıktan ölmesine yolaçmıştı. Dolayısıyla, Avrupa’daki Latin 
Amerika entelecensiyasınm benimsediği şekliyle milliyetçilik bir ulusal pazar yaratma iradesini 
yansıtmıyordu. Fichte gibi sonunda K apalı Ticaret Devleti öneren, korumacı Prusya devletinde 
görev alan Wilhelm von Humboldt gibi Alman aydınlan için, aydınlanmanın kozmopolit 
kültüründen milliyetçiliğe geçişi son derece çileli ve çelişkiU bir süreç olmuştu. Ulusal pazar 
yaratma kaygısı olmayan Latin Amerikalılann böyle bir sorunlan yoktu; onların esin kaynağı 
hâlâ eklektik bir biçimde de olsa, aydınlanma kültürüydü. Bir yandan Latin Amerika’da 
Rousseau’nun betimlemiş olduğu “doğal durum”un bir benzerini görür, kendilerini uygarlık 
tarafından yozlaştırılmamış, erdemli kiş’iler addederken, bir yandan da Rousseau dışındaki 
neredeyse bütün aydmlanmacılann inanmış olduğu “aydın despotizmi”ne inanmak onlara son 
derece doğal geliyordu. Hedefledikleri Latin Amerika Konfederasyonu için çoğunun düşlediği 
ideal yönetim biçimi, meşruti bir monarşi ya da aristokratik bir cumhuriyetti. İküsadi düzeyde 
Komprador burjuvazinin, onlan desteklemek için tek bir gerekçesi vardı: Ispanya’nın koymuş 
olduğu ticaret sınırlılıklanndan kurtularak, Britanya ile kaçak olarak sürdürmekte oldukları ve 
daha kârlı olan ticarete yasallık kazandırmak. Tasanlan yerli ve zenci nüfusu o kadanna 
içermiyordu ki, nüfusun yaklaşık onda birinin köle olduğu, neredeyse yansının çeşitli

Kuzey Amerika'yı sömürgeleştiren Protestanların 
aksine, Güney Amerika’yı sömürgeleştiren Katoliklerin 
yerlilerle evlenmelerini ya da sevişmelerini engelleyen 
ırkçı önyargıları yoktu. (Ancak, sömürge koşullan 
düşük kişinin statüsünün düşüklük derecesini ten 
renginin koyuluğuyla eşleştiren bir ırkçılığın 
gelişmesine kısa zamanda yol açtı.) Kıtanın 
fatihlerinden ilki ve en ünlüsü Hernando Cortes’e, 
karaya ilk çıktığında karşılaştığı kabile, ona, egemen 
Azlederden tutsak almış oldukları bir prensesi hediye 
etmişlerdi. ispanyoUar güzel bulmadıktan, ancak 
çekiciliğini teslim ettikleri bu kadını Dona Marina diye 
adlandırdılar: Aztecler için ise ‘ ‘Malinche”ydi. Dona 
Marina kısa zamanda Cortes'in sevgilisi, çevirmeni ve 
danışmanı haline geldi.Cortes'le Moctezuma arasındaki 
ilişkilerde tayin edici bir rol oynadı; Moctezuma'yi 
gönüllü olarak Cortes'in tutsağı olmaya ikna etti. 
Ölene kadar Cortes'in sevgilisi olmayı sürdüren Dona 
Marina, o öldükten sonra Cortes'in subaylarından 
biriyle evlendi. Resimde Jose Clemente Orozco'nun 
Cortes ve Malinche freski görülüyor.

Cizvitler Latin Amerika'nın sömürge döneminde çok 
önemli bir rol oynadılar ve silinmesi güç bir iz 

bıraktılar. Cizvitlerin topraklarında tarımsal emeğin 
üretkenliğini arttırıcı teknikler kullanılıyor; ürün 

çeşitliliğine önem veriliyordu. Kuşkusuz, kızılderili 
işgücü buralarda da sömürülüyordu ama kızılderililerin, 
fetih öncesi döneme kıyasla, hiç değilse maddi refah 

açısından daha iyi koşullarda bulunduktan yegâne 
yerler de buralarıydı. Bu durum, diğer büyük toprak 

sahiplerinin ve maden işletmecilerinin tepkisini 
çekmekte gecikmedi; Cizvitlerin sağladığı koşulların, 

onları kendi topraklarından kaçmaya teşvik ettiklerini 
iddia ettiler. Sonunda 1746 yılında Cizvitler Latin 

Amerika'nın çeşitli ülkelerinden kraliyet emriyle 
kovuldular. Latin Amerika’nın bağımsızlık savaşını 

yürüten liberal ve Kilise karşıtı önderler için Cizvitler 
hem bu eski rekabetten ötürü, hem de Kilise'yi temsil 

ettikleri için, kötülerin kötüsü nitelemelere layık 
görüldüler. Kimileri de Cizvitler hakkında fantastik 

teoriler ürettiler; onların sosyalist teorlsyen oldukları ya 
da Arjantin'in kovboylan gauchoVann kovulan 

Cizvitlerin torunlan olduktan gibi... Cizvitler hakkındaki 
olumsuz nitelemeler bağımsızlık hareketinin 

önderlerinden, resmî tarih yazımı tarafından devralındı. 
Ancak, popüler bellek onları başka türlü hatırlamayı 
sürdürdü. Morelos'un halk ayaklanmasının taleplerini 

dile getiren anayasası'sı, Meksika'da Cizvit 
tarikatlerinin yeniden kurulmasını öngörüyordu.



iVieRsiRa uevrım ı

Bartolomeo de las Casas’ın manzum olarak yazdığı 
İspanyolların fetih ve telef ettiği haliyle/Hint ülkelerinin 

l<apsamlı ve hakiki tarifi adh eseri için yapılmış 
illüstrasyonlardan biri. Resmin altındaki manzume 
şöyle: "Büyük zorba yakıyor şehri/yakalayıp şehit 

ediyor kızılderill yerliyi/geriye kalanı köle 
yapıp/zincirlerle sürüklüyor peşinden”  Bir Dominiken 

papazı olan Bartolomeo, kızılderitilerin ilk büyük beyaz 
koruyucularından biriydi. Şahit olduğu zulüm 

karşısında sık sık tekrarladığı vecizlerden biri “ eğer 
orada Hıristiyanlaria karşılaşacaklarsa kızılderililer 

cehenneme gitmeyi tercih ederler" idi. Propagandası, 
Papa'yı "kızılderiliierin de bir ruhu olduğuna" ikna 

etmekte çok etkili olmuştu.

angaryalara zorlandığı bir ülkede El Liberator  (Kurtarıcı) unvanını kazanacak olan Simon 
Bolivar, sık sık başvurduğu “köle” kavramım komprador burjuvazinin ülke ve kıta çapında 
politika belirlemekten dışlanmışlığını ifade eden edebi bir benzetme olarak kullanıyordu.

Britanya Umudu

Fransız Devrimi adalar dışında Latin Amerika’da çok yankı bulmadı (Bkz. Haiti çerçevesi). 
Gerek kıtadaki liberaller, gerekse Avrupa’daki entelecensiya zaten Devrim’in ilkelerine yakınlık 
duymuyordu. Miranda Girondin, General Dumorriez’nin ordusunda tümgeneral rütbesiyle görev 
almış, daha sonra da Girondinlerle ilişkisi yüzünden birkaç kez hapse atılmış. Latin 
Amerika için gördüğü en büyük tehlike, Fransız ilkelerinin kıtaya girmesiydi. Bağımsızlık 
savaşlanna hız kazandıran Devrim değil, Napoleon’un Ispanya’yı istilası oldu.

1802 yılında Napoleon’la Britanya önderliğinde ona karşı ittifak yapmış güçler arasında 
imzalanan Amiens Banşı, bütün Avrupah güçler tarafından geçici bir ateşkes olarak 
değerlendiriliyordu. 1803’te ateşkes Fransa ve İngiltere tarafından ihlal edildi. 1804’te İspanya 
Fransa yanında savaşa katıldı. Savaş Latin Amerika’yı etkilemekte gecikmedi. 1806 yılında 
Miranda ABD’de özel bazı şahısların finansmanı ile temin ettiği üç gemi ile Venezuela’ya bir
çıkartma yapmayı denedi ama yolda İspanyollar tarafından durdurulunca, diğer iki gemiyi
terkederek kendi gemisiyle Karayip adalanna kaçtı. Kalan gemilerdeki 60 tayfa İspanyollar 
tarahndan idam edildi. Güney’de ise bir İngiliz filo komutanı, Britanya hükümetinin açık emri 
olmaksızın Buenos Aires’i istila etti ve şehri birbuçuk ay sonra İspanyollar tarafından geri 
almana kadar Britanya Kralı adına yönetti. Benzer bir operasyon bir yıl sonra, bu sefer 
Britanya hükümetinin resmî emirleri ile tekrarlandı, daha da başarısız oldu.

1807’de Napoleon’un ordulan Portekiz’i işgal etmek üzere Ispanya’ya girdiler. Ülke içinde
yarattıH^'^ tepki öylesine büyük oldu ki, 1808 Mart’mda Madrid’de halk saraya saldırarak 
Fransızlarla ilişki kurmuş olan IV. Carlos’u, tahtı oğlu VII. Ferdinand’a terketmeye zorladı. 
Napoleon’un tepkisi sert oldu. Nisanda Ferdinand’ı babasıyla birlikte Bayonne’a çağırdı; 5 
Mayıs’ta Ferdinand tahtı Napoleon’a terkettiğini ilan eti ve İtalya’ya sürüldü; Napoleon kardeşi 
Joseph Bonaparte’ı İspanya ve Latin Amerika kralı ilan etti. İspanya, olay duyulur duyulmaz 
bir dizi şehir devletine ayrıştı. Her şehrin başına ileri gelenlerden oluşan bir junta  geçti ve 
Napoleon’un hiçbir zaman sindiremeyecği bir gerilla savaşı başladı. Joseph Bonaparte’m 
emrindeki kuvvetler üstüste yenilgilere uğramaya başlayınca Napoleon büyük bir orduyla 
Ispanya’yı işgal ederek, Aralık’ta Madrid’e girmek zorunda kaldı. Latin Amerikalılann çoğu bu 
olaylan 1809 başında Times’dan öğrendiler. Çok geçmeden Bonaparte’m temsilcileri çeşitli 
eyaledere gelerek. Naip ve askeri valilere yeni rejime sadık kalmalannı buyurdular, çoğu kabul 
etti. Ama gerek güneyde gerek kuzeyde liberaller ayaklanmalar başlatarak, Ispanya’daki cuntalar 
içinde en güçlüsü olan Sevil cuntasına ve sürgündeki kral VII. Ferdinand’a bağh olduklannı 
ilan eden cuntalar kuruldu ve 1810’da kraliyetçi güçlerle liberaller arasında silahlı 
çatışmalar başladı.

Daha baştan liberaller Sevil cuntasına, İspanya temsilciler meclisine (Cortes) ve VII.
Ferdinand’a sadakatlerinin sözde kalacağını biliyorlardı. Cortes’in verdiği bütün tavizlere 
(örneğin eşit temsil hakkı) karşın, ayaklanma hızla ispanya ile bütün ilişkilerin kesilmesine 
doğru ilerliyordu. Asilerin gözü Britanya’nın üzerindeydi. 1810’da Venezuela’ya geri dönen 
Miranda’nm cebinde ütiliteryen filozof Jeremy Bentham’m hazırlamış olduğu bir basın yasası 
tasarısı vardı. Buenos Aires’te kurulan cuntayı, limanda demirlemiş olan İngiliz gemisi top 
atışlanyla selamladı. Ama Britanya bundan ötesine geçmeye niyeüi değildi; İspanya ile açık 
bir savaşa girmekten kaçınıyordu. Daha da önemlisi Britanya’nın politik egemenliğe ihtiyacı 
yoktu. Dışişleri Bakanı Lord Canning’in 1824’te diyeceği gibi “özgür topraklar İngihz 
sayılabiUr”. 1814’te Britanya’nın İspanya ile imzaladığı banş anlaşması ve Britanya’nın 
İspanya’nın sömürgeleri ile olan ihtilafı konusunda tarafsız kalacağını ilan etmesi Britanya’ya 
bağlanan umutların büyük ölçüde sönmesine yol açtı. Yine de 1815 yılında Montevideo’nun 
kınn popüler önderi Artigas’ın kontrolüne girmesi tehlikesi karşısında, şehrin yöneticisi Carlos 
Maria de Alvear Britanya Dışiişleri Bakam’na “Birleşik Eyaletler’in (bugünkü Arjantin ve 
Uruguay) Büyük Britanya’ya ait olmak, onun yasalanna sahip olmak, onun hükümetine itaat 
etmek ve onun güçlü etkisi altında yaşamak istediğini” yazabiliyordu.

Bir Macera Olarak Bağımsızlık

Ulusal bir pazara değil dışa bağımlı olmak komprador burjuvaziyi yalnızca popüler bir blok 
oluşturmak, temsflî bir sınıf olmak iradesinden yoksun bırakmıyordu; onu, kendi içinde 
bütünleşmiş bir sınıf olarak davranmaktan da alıkoyuyordu. Politikayı, iktisadi olarak rekabet 
içinde oldukları ancak sınıfsal müttefikleri olan, burjuvazinin diğer çıkar gruplan ile aralannda 
uzlaşmalann sağlanabileceği bir zemin olarak görmüyor, doğal müttefikleri zaten ülke dışında 
olduğundan, iktidarla ancak sağlayacağı ek rantlar için ilgileniyorlardı. Bu yüzden bağımsızlığa, 
Latin Amerika burjuvazisi hiçbir zaman toptan angaje olmadı; her iki tarafı da desteklemeye, 
vaktinde taraf değiştirmeye önem verdi. Bağımsızlık savaşlan da bir ulusal yurttaşlar ordusu 
ya da milis tarafından değil, içinde yabancı maceraperestlerin hatın sayılır bir oran 
oluşturduğu paralı askerlerce kazanıldı. Ortalama olarak iki ila dört bin insandan oluşan bu 
orduların mevcudu hiçbir zaman on bin kişiyi aşmadı.



Güney ve Jose de San Martın

fine de, Güney ve Kuzey arasında bir derece farkı olduğunu hesaba katmak gerekir, 
spanya’nm koyduğu bütün kısıtlamalara rağmen Şili, Arjantin, Bolivya ve kısmen Peru’da 
latın sayılır bir dokuma sanayi gelişmişti. Gerçi Peru’da sömürge döneminde dokunan kaba 
(umaşlar, İnka’lar zamanında dokunmuş olanlann kalitesini tutturamıyordu ama sözgelimi 
Aıjantin’de yılda yetmiş bin panço, yirmi bin battaniye ve kırk bin metre pamuklu 
üretiliyordu. Arjantin’de dokumacılığın yanısıra, dericilik, şarap ve kurumuş hayvan eti üretimi 
de yaygındı. Ama sanayide özellikle gelişmiş olan, anakıtaya en uzak bölge olan Şili’ydi.
Güney Denizi’ndeki bütün gemilerin halat ihtiyacı Şili’den karşılanırdı. İmbikten topa her türlü 
nadenî eşya üretilir, tekne yapılırdı. Kuyumculukta, porselende, saatçilikte de ilerlemişti.
İktisadi yapılar arasındaki bu farklar, yerel cuntalann siyasal uygulamalarına da yansıdı.
1810’da diğer bütün önemli eyaletlerde olduğu gibi Şili’de de bağımsızlık yanlısı bir yerel 
;unta kurulmuştu. Ancak I S l l ’de bu cunta Şili’de köleliği yasaklayan ilk eyalet oldu. Sanayi 

yatınmlan yapan bir buıjuvazi özgür işgücü ile çalışmaya daha yatkındı.

Ancak 1812’de bütün kıtada bağımsızlık hareketi bir gerileme dönemine girdi. 1812’de 
İspanya’daki bağımsız Cortes (temsilciler meclisi), o dönemin belki de en liberal anayasasını 
kabul etmişti. Bu anayasa kıtadaki buıjuvazinin Ispanya’ya bağımlılığı daha tahammül edilebiUr 
görmeye başlamasına yol açtı ve kraliyetçileri güçlendirdi. Şili ve Bolivya’da bağımsızlık yanlısı 
cunta devrildi ve kraliyetçi güçlerin sıkıyönetimi başladı. Bağımsızlık hareketi askerî bir

Latin Ameril<a'da bağımsızlık hareketinin en ünlü 
önderlerinden ikisi. Solda Diego de Rivera’nın Hidaigo 
freski: üstte And Dağian'nı geçtiği sırada Jose de San 
Martin. Her ikisi de mutsuz, kırgın ve yaptıklannın 
değerinden, kısmen de olsa kuşku duyarak öldüler. 
San Martin, Bolivar’ın da yardımıyla Peru’nun 
bağımsızlığı sağlama alındıktan sonra, kendisine 
önerilen başkomutanlık görevini reddetti ve "bana 
tiran denmesinden, kendimi kral, imparator ya da 
Şeytan yapmak istediğimin söylenmesinden usandım" 
diyerek Mendoza’daki çiftliğine çekildi. Anca.k, 
bağımsızlığı izleyen yıllarda sürmekte olan 
çatışmalarda, bütün tarafların kendi itibarından 
yararlanmak istemesi üzerine Avrupa’ya gitti. 1829’da 
geri dönmeyi denediğinde, gemisi limana girince 
Buenos Aires’de yeni bir ayaklanmanın çıkmış olduğu 
haberini aldı ve bir kere daha ülkesine, kıtaya, 
dönemeden 71 yaşında Avrupa’da öldü. Ama 
kuşkusuz ikisi arasında daha bahtsız olanı 
Hidalgo’ydu. Yakalanınca kendi idamından önce en 
yakın arkadaşlarının kurşuna dizildiğini görmek 
zorunda kaldı. Engizisyon’daki davası sırasında 
pişmanlığını ifade etmiş olup olmadığı hâlâ süren bir 
tartışma konusu. Dava tutanaklarında, kendisine yapıp 
ettiklerinin eninde sonunda ya despotizme ya da 
anarşizme varmak zorunda olduğunu kabul edip 
etmediği sorulduğunda, bunu kabul ettiğini söylediği 
yazılı. Ama diğer yandan Kilise ile arasındaki ihtilafın 
kaynağının, ülkesini baskıdan kurtarmak, yoksulluğa 
son vermek ve Meksika'nın bereketli toprağının 
işlenmesini sağlamak istemesi olduğunu söylediği de 
yazılı. Engizisyon, onu ayaklanmaya teşvikten. 
Engizisyon'a hakaret etmiş olmaktan ve kışkırtıcı 
şeyler yazmış olmaktan suçlu buldu. 30 Temmuz 
1811 sabahı kurşuna dizildi. Ispanyol adetlerine göre 
sırayla üç dizi asker üzerine kurşun sıktı. İlk 
kurşunlardan üçü karnına isabet etti, biri kolunu kırdı. 
Ve manga subayının tanıklığına göre, gözlerini örten 
bağ çözüldü ve “o güzel gözleriyle cellatlarına baktı. 
İkinci dizi, her ne kadar başına nişan aldıysa da 
kurşunlar yine karnına isabet etti. Gözlerinden birkaç 
damla yaş döküldü ama bakışlarını kaçırmadan ve 
ses çıkarmadan bakmaya devam etti. Üçüncü dizideki 
askerler artık ‘cıva gibi' öylesine titriyorlardı ki 
tutturamadılar. Bu zor ve talihsiz durumda, iki askere 
tabancalarıyla ‘kablbine ve başına ateş etmelerini' 
söylemiş ve böylece konu kapandı."



Meksika Uevrımı

gerileme süreci içine girdi. Bu noktada Güney’deki bağımsızlık hareketinin belki en ilginç 
yönü olan önderi, Jose de San Martin kıtaya geri döndü. Kan dökmekten hoşlanmayan bir 
asker olan San Martin, daha sonra yaptıklanyla da iktidardan hoşlanmayan bir diktatör 
olduğunu kanıtlayacaktı. 1814’te Birleşik Eyaleder’in kuzey ordusunun başına geçerek başanh 
bir geri çekilme harekâtı ile, Tucuman’ın güneyindeki bölgelerin bağımsızlık yanlısı güçlerin 
ehnde kalmasını sağladı. BöyleUkle cuntaların yerini seçilmiş bir kongrenin alması mümkün 
oldu. 1816’da toplanan Tucuman Kongresi Bağımsızlık Bildirgesini onayladı ve San Martin’i 
“Birleşik Eyaletlerin En Yüce Yöneticisi” ilan etti. Bu görev yerine San Martin And Dağlannm 
doğu yamaçlanndaki küçük Cuyo eyaletinin valiliğini tercih etti ve burada, Mendoza şehrinde 
bütün bağımsızhk savaşlannın en ilginç askerî harekâtını planlamaya başladı. Özel 
olarak seçtiği 2 bin askeri modem yöntemlerle tahm ettirerek eğitti, her biri ile tek tek 
ilgilenerek aralannda bir esprit de corps’un  (ekip ruhu) doğmasını sağladı ve 3 bin ila 4 bin 
metre arasında yeralan sürekli karlarla kaplı And Dağlan’nm geçilmesine hazırlandı. ŞiU’den 
kaçmış olan asilerin de katılımıyla harekât 12 Ocak 1817’de başladı. 12 Şubat’ta yalnız 150 
kişilik kayıpla kraliyet güçleri kesin bir şekilde yenilgiye uğranidı.

Güney’deki bağımsızhk harekâtının bundan sonraki evresi, Peru’nun kurtaniması idi. Ancak 
Peru yerel bağımsızlık hareketinin nisbeten daha zayıf olduğu bir eyaletti. “Peru’nun fatihi 
olmak gibi bir hırsım yok; sadece ülkeyi baskıdan kurtarmak istiyorum. Sâkinleri pohtik 
duyarlıklara karşı kayıtsızsa, Lima’yı, ya da hatta bütün ülkeyi askerî işgale tâbi tutmanın ne 
yaran var?” diyen San Martin yandaşlannm tepkisini çekti. Ama San Martin’m hedeflediği 
gerçek, kamuoyu aracılığıyla kurulmuş bir burjuva egemenliğiydi: “Kamuoyu, bu ülkeye yeni 
girmiş bir makinadır; onu kullanmaktan âciz olan İspanyollar, kullanılmasını yasakladılar; ama 
şimdi önemi ve gücüne maruz kalacaklar”. Şili seferinde düşmanı yanıltmak için yararlandığı 
istihbarat servisinden San Martin Peru’da kamuoyu oluşturmak için yararlandı. 1819 başında 
başlayan Peru harekâtı 1821 ortasında bağımsızlık taraftarlannm Lima’ya girmesiyle sonuçlandı; 
Peru’nun bağımsızlığı ilan edildi. Ama gereksiz yere kan dökmekten hoşlanmayan San Martin, 
harekâtı geri çekilmekte olan ordulan yoketmek üzere sürdürmedi; dolayısıyla savaş iç 
bölgelerde ve güneyde sürmeye devam etti. Peru’dan kraliyetçi güçlerin temizlenmesi ancak 
Simön Bolivar yönetimindeki kuzeydeki asilerin katkısıyla olacaktı. Ve iki grubun birleşmesiyle, 
bir an için bile olsa, bağımsızhk yanlılannm 1810’dan önce düşünü kurduklan Latin Amerika 
konfederasyonu sanki gerçekleşiyormuş gibi olacaktı.

Kuzey ve Simön Bolivar

Kuzey’de bağımsızlık hareketinin 1812’de İspanyol Cortes’inin liberal bir anayasa kabul 
etmesinden ötürü maruz kaldığı güçlüklere doğal afetler de eklenmişti. 26 Mart 1812’de bir 
deprem Venezuela’nm başkenti Karakas’ta 20 bin kişinin ölümüyle sonuçlandı. İnsanların 
düzen ihtiyacının daha da artmasına yol açan bu olaydan kısa bir süre sonra bağımsızlık
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kuvvetleri yenildi. “Öncü” Miranda yakalanarak Ispanya’da hapsedildi, daha sonra El Liberator 
(kurtancı) unvanını alacak olan Bolivar sürgüne gönderildi. 1812 sonuna doğru kıtaya dönen 
Bolivar, 1813 başında parah askerlerden oluşan bir Fransız bölüğünün başına geçti.
Kamuoyunda bağımsızlığa verilen desteğin hâlâ cılız olduğunun farkında olan Bolivar 
benimsediği taktik San Martin’inkinden farklıydı. Bütün İspanyollar’a karşı bir “ölümüne savaş” 
ilan ederken, hain de olsalar crioilolann affedileceklerini ilan etti. Ancak Venezeula’da 
başansızlığa uğrayınca, operasyonlannı doğu ve güneye doğru genişletmesine rağmen kıtada 
tutunamadı. 1815’te İngiliz yönetimindeki adalara kaçmak zorunda kaldı. 1816’da Haiti’dan 
300 gönüllüyle giriştiği çıkartma harekâtı da başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu sırada, Avrupa’da Waterloo savaşından geri dönen askerler ciddi bir işsizlik sorunu ile 
karşı karşıya kalmışlardı. Bolivar’ın İngiltere’deki temsilcisi Lopez Mendez, “yurtseverlerin 
yabancı subayların tecrübesinden yararlanabileceğini” önerdi. Öneri kabul edildi ve Bolivar 
elverişli koşullarda (terfi, yüksek ücret vs.) sayısız lejyoner toplamaya başladı. Bu lejyonerlerle 
1817’de denediği ikinci çıkartma, Orinoco nehri üzerindeki Angostura şehrini ele geçirmesini 
sağladı. 1817-19 yıllan arasını bu şehirde kısmî atalet içinde geçiren Bolivar’ın bu dönemde 
yazdıklan, temsil ettiği criolo kimliğinin çarpıcı bir ifadesini içerir: “Doğumumuz itibariyle 
Amerikalı, hukuken Avrupalı olarak kendimizi, bize can vermiş olan ülkede bir aykınlık 
karşısında buluyoruz - bir yandan yerliler bizim mülkiyet hakkımızı sorguya çekerken, diğer 
yandan kendimizi istilacılara karşı savunmak durumunda kalıyoruz”.

1819 yılında Bolivar Angostura’da yeni bir Venezuela kongresi topladı. Bu kongreden sonra, 
iki yıl önce San Martin’in yapmış olduğu gibi. And Dağian’nı geçmeye karar verdi. Harekât, 
büyük zayiatlara rağmen başanlı oldu ve 1820 sonbahannda Venezuela ve Kolombiya Gran 
Colombia adı altında birleşerek cumhuriyetçi bir anayasayı kabul etti. Ancak anayasa bir Latin 
Amerika Konfederasyonu’nu ve dolayısıyla bağımsızlık savaşlannmm sürmesini öngörüyordu. Bu 
yüzden Bolivar’a ordu üzerinde mutlak yetki ve bağımsızlaşürdığı eyaletleri, Cumhuriyet’e 
katıhncaya dek, dilediği gibi düzenleme hakkı verildi. Bolivya ve Ekvator hâlâ İspanyol 
yönetimindeydi; Peru’da ise San Martin’e rağmen İspanyol askerî mevcudiyeti henüz sona 
erdirilmemişti. Bolivar Peru üzerine doğru ilerledi ve kanh bir iki savaştan sonra İspanyollan 
mutlak bir şekilde yenilgiye uğrattı (1822). Peru ile Kolombiya arasında bir ittifiak anlaşması 
imzalandı ve Gran Colombia Bolivar, Latin Amerika Konfederasyonunu oluşturmak üzere 
Birleşik Eyaletler, Peru, Şili ve Meksika hükümetlerini Panama’da bir kongreye çağırdı.

İlk Özgür Zenti

Fransız Devrimi'nin Latin Amerika’da ilk yankı buldu
ğu yer Haiti oldu. Daha doğrusu, belki de yankı bulduğu 
yegâne yer demek gerekiyor. Çünkü Latin Amerika’daki 
bağımsızlık hareketlerini yönlendiren “özgürlük, eşitlik, 
kardeşlik” değil, hem Aydınlanma düşüncesinin hem 
de o zamanın İngiliz propagandasının içerdiği libera
lizmdi. Devrim’in İkinci yılında, adanın o zaman Saint- 
Domingue adını taşıyan Fransız yönetimindeki kesimin
de bir köle ayaklanması çıktı. (Adanın batısındaki üçte 
biri 1697’de ispanya tarafından Haiti’ye terkedilmişti.) 
Eylül ayında şeker kamışı çiftlikleri yakıldı. 556 bin kişi
lik nüfusun 500 bininin köle olduğu bir ortamda beyaz 
askerler çaresiz kalıyordu. Fransız biriikleri karşısında 
önemli zaferier kazanıldı. Ancak bütün bunlar ayaklan
mayı geçmişte yaşanmış binlerce köle ayaklanmasın
dan ayırdetmiyordu. Bütün adanın bağımsızlığıyla so
nuçlanacak bu ayaklanmanın ayırdedici özelliklerini, ön
deri Toussaint-Louverture’nin kimliğinden hareketle 
özetlemek mümkün.

Toussaint-Louverture adadaki 24 bin özgür zenciden 
biriydi; efendisinin güvenini kazanarak 34 yaşında ser
best bırakılmıştı. Okuma yazması vardı ama Cizvitlerden 
öğrendiği Fransızcası zayıftı. Sofu bir katolikti ve zenci
lerin Afrika’dan beraberinde getirdikleri vudu inanışlan- 
nı batıl itikat addediyordu. Ayaklanma çıkınca önce eski 
efendisinin kaçmasına yardım ettikten sonra asilere ka
tıldı. Ancak kısa sürede asilerie arasına mesafe koyarak, 
gerilla taktiklerinde eğittiği zencilerden düzenli ve disip
linli bir ordu kurmaya girişti. Ayaklanmanın bu ilk evre
sinde radikal beyazlaria kurulan IşblrilMerine karşıydı. 
Yine de 1793’te ordusuyla biriikte adanın İspanyol kesi

mine geçerek oradaki Ispanyol ordusuna katıldı; askeri 
başarılarından ötürü kendisine İspanyoUar tarafından 
asalet payesi ve general rütbesi verildi. Karayip denizle
rinde İngiliz donanmasının, adada ise Ispanyollann ve 
Louverture'ün kazandığı başanlar karşısında, adayı ta
mamen kayljetme tehlikesinden ürken Konvansiyon 
1794’te bütün kölelerin özgürleştirildiğini ilan etti ve 
Louverture tekrar Fransız saflarına geçti.

Bu, savaşın gelişmesinde tayin edid oldu. İngilizler 
ağır zayiat verdi: İspanyollar püskürtüklü. Adanın Fran
sız valisi Louverture’ü vali yardımcısı yaptı. Bu noktada 
Louverture artık beyazlaria zenciler arasında işbiriiği 
ve dayanışmayı, zencilerin beyazlar tarafından eğitilme
si gerekliliğini savunuyordu. Bu yüzden Konvansiyon’- 
un buyruManna karşı geldi ve 6mlgr6 toprak sahipleri
nin adaya geri dönmesine izin verdi. Kâr ortaklığı esası
na göre yeniden çalıştınimaya başlanan plantasyonlar
da, hukuken özgür bir statü kazanmış olan zencilerin, 
buna rağmen askeri bir disiplin içinde çalıştırılması ge
rektiğine inanıyordu. 1796’da Louverture artık valinin 
aynimasını talep edecek kadar güçlü bir hale gelmişti. 
Onun yerine gönderilen müfettiş. Terör yanlısı Jako- 
benleıden biriydi. Louverture’ü genel vali ilan etmekle 
kaimdi, onu adadaki bütün AvrupalIları öldürmeye kış
kırttı. Öneriyi reddeden Louverture onu da adadan aynl- 
maya zorladı. Bundan sonra sıra 1798 yılında Plansızlar
dan gizli olarak İngilizlerie yaptığı anlaşmalara gelmişti. 
Bu anlaşmalaria İngilizler adadan çekikliler. Böylelikle 
hem Fransa hem de Britanya gayn-resmf olarak da olsa 
ilk zenci hükümdan tanımış oluyordu. Ancak Avrupalı 
güçlerie vanlan bu anlaşmalar adada huzur sağlamaya 
yetmedi. Louverture’ün zenci güçleri, Fransa’daki Di- 
rectoire yönetimin yolladığı yeni müfettişin kışkırtma
sıyla, adanın güneyinde yan-bağımsız bir devlet inşa 
etme sürecinde olan melezlerie kanlı bir çatışmaya gir
di. Louverture’ün müfettişi adadan ayrılmaya zoriaması 
bir işe yaramadı. Bu çatışmanın ve melez devletinin 
yıkılmasını izleyen katliamın şiddeti, Louverture’ün um

duğu, beyaz-melez-zenci dayanışmasının 19. yüzyıl bo
yunca adada gerçekleşemeyeceğinin bir işareti gibiy
di. Yine de bu zaferden sonra, adanın doğu kıyısında 
kalmış olan İspanyoUar da yenilince ada ilk kez tek 
bir yönetim attında birieştirilmiş oldu. 1801'de Louver
ture kendisini ömür boyu genel vali ilan eden ve Dev- 
rim’den esinlenmiş bir dizi ilke içeren bir anayasanın 
kabul edilmesini sağladı. Napolten anayasayı ve Lou
verture’ün konumunu resmen tanıdı. Ama Devrim’den 
önce Saint-Domingue Fransa’nın sömürge yatınmlan- 
nın yaklaşık üçte ikisinin yapıldığı yerdi ve üstelik Napo
l i  zencilerden nefret ederdi. Adanın başına asıl bü
yük felaket Amiens Banşı ile gelecekti. Savaş sırasında 
girdiği taahhütlere banşta uymaya ya da köle emeğin
den vazgeçmeye niyeti olmayan Napolton kayınbiraderi 
General Leclerc komutasında tecrübeli ve kalabalık bir 
orduyu 1802’de adaya yolladı. Leclerc’in niyeti açıktı: 
“dağlarda yaşayan on iki yaşından büyük kadın erkek 
bütün zencilerin kökünü kazımak, ovalardaki zencilerin 
yansını yoketmek ve rütbesi olan bütün melezlerin ri»- 
belerini geri almak’’. Bunu gerçekleştirmek için elinden 
geleni ardına koymadı. 1803 Kasım’ında ada kül ve yı
kıntıdan ibaret bir mezariiğa dönüşmüştü. Louverture 
köleliğin yeniden yasallaştınimaması koşuluyla teslim 
olmaya razı oldu. Onu gösterişli bir törenle karşılayan 
Leclerc, önce bir plantasyona çekilmesine izin verdi 
ama birtcaç hafta sonra tutuklattırarak Fransa İsviçre 
sınınnda Jura Dağlan’nda bir şatoda hapse gönderdi. 
Sürekli olarak sorguya çekildiği şatoda Louverture 7 
Nisan 1803’te, rivayete göre soğuktan öldü.

Leclerc köleliğin yeniden yasailaştınimaması vaadini 
bozmadan önce, araya san humma girdi. Leclerc’in ken
disi de dahil olmak üzere 25 bin Fransız telef oklu. 
Bunun üzerine ayaklanan Toussaint’in generalleri onüç 
ay süren bir savaştan sonra Fransızlan adadan atmayı 
başardılar. 1 Ocak 1804’te bütün ada, fetihten önce 
orada konuşulan Arawak dilindeki adıyla Haiti adı altın
da bağımsızlığını ilan etti.



Meksika Devrimi

"Kara Jakoben" ToussainI Louverture. Fransız 
Devrimi’nin en dolaysız ve gecikmesiz etkisi, Haiti'de 
kendisini gösterdi. 1791'de Fransız Devrimi'nin 
sloganlarıyla köleciliğe karşı ayaklanan Haitili köleler. 
Ekonomik ve siyasal doktrinleri, kararlı ve acımasız 
taktikleriyle tam bir “siyahi Robespierre" olan eski 
köle Toussaint Louverture’ün kişiliğinde önderlerini 
bulmuşlardı. Bozuk Fransızcası, imla hatalarıyla dolu 
yazılarına, ayaklanmanın ilk dönemlerinde beyazlara 
karşı neredeyse bir soykırım politikası izlemesine 
bakılırsa, Louverture "uygar" Avrupah için gülünç bir 
katilden ibaretti. Ancak ayaklanmanın ilerleyen 
dönemlerinde Louverture, izlediği siyasal ve ekonomik 
politikalarla, çağının oldukça ilerisinde olduğunu 
gösterecekti. Louverture’ün sonu, Fransız Devriml'ne, 
ve bu devrimin "Napoleon" evresine fazlaca bağlı 
olduğu için geldi. 1802'de I. Napoleon'un Haiti'yi 
yeniden denetim altına almak için gönderdiği 
kuvvetlerle uzlaşmaya çalışan Louverture, sonunda 
ihanete uğrayarak tutuklandı, ertesi yıl Fransa'da 
hapsedildiği kalede öldü.

Bir Düşün Sonu

Sıra bağımsızlık hareketinin iki muzaffer komutanının karşılaşmasına gelmişti. Karşılaşma 29 
Temmuz 1822’de gerçekleşti. Mizacen birbirine hiç benzemeyen bu iki adam, içedönük, makul 
ve insancıl tabiatıyla daha çok Aydınlanma’nm bir ürünü olan San Martinle, dışadönük, 
taşkın ve romantik Bolivar’ın görüşmesinde hiçbir görgü tanığı bulunmadı; kendileri de 
görüşmeleri hakkında ayrıntılı bilgiler bırakmadı. Bütün bilinen, karşılaşmadan sonra San 
Martin’in ordu ve devletteki bütün görevlerini terkederek Mendoza’daki çiftliğine geri 
döndüğü... Bundan sonraki evre 1824’e kadar sürmekle, sözkonusu olan sonu baştan belli 
olan bir savaştı. Aralık’taki Ayacucho Banş Anlaşması’yle bütün Latin Amerika’nın bağımsızlığı 
ilan edilmiş oldu. Ama bu noktada asıl tehlike zaten ülke içindeki ordulardan değil, büyük 
güçlerden kaynaklanıyordu. Avrupa’da dönem. Viyana Kongresi’nin “meşru” monarşiler 
dönemiydi. 1814’te, Napoleon’un yenilgisinden sonra yeniden tahta çıkan VİL Ferdinand 
İspanyol temsilciler meclisinin ilan etmiş olduğu liberal anayasayı iptal etmişti. 1820’de 
Madrid’de büyük bir ayaklanma bu anayasayı Kral’a yeniden kabul ettirdi. Bunun üzerine 
M ettemich ve Çar I. Nikola Kutsal İttifak’m hem Ispanya’ya müdahale ederek ayaklanmayı 
bastırmasını, hem de Avusturya ve Rusya donanmalarının Latin Amerika’daki isyanı bastırmak 
üzere asker taşımasını önerdi. Britanya’nın protestoları Fransa’nın 1823’te Ispanya’yı işgal 
etmesini önleyemedi. Ama hiçbir güç denizlerde, Britanya’nın karşı olduğu bir operasyona 
kalkışamazdı. Dahası, bu kriz dolayısıyla dünya güçler dengesine yeni katılan bir ses daha 
işitildi: ABD Başkanı Monroe, 2 Aralık 1823’te kendi adıyla anılan ve Amerikan kıtalanndaki 
herhangi bir değişiklik ya da müdahaleyi Birleşik Devletler’in güvenliği ile ilgili bir sorun 
olarak gördüğünü bildiren doktrinini yayınladı. Gerçi Monroe doktrininin o andaki kriz 
üzerindeki etkisi önemli değildi. Ama önem ve anlamı daha ileri yıllarda açıkça görülecekti.

Bolivar’ın çağırmış olduğu Panama Kongresi ancak bu dış tehlikenin de geçmesinden üç yıl 
sonra 1826’da toplanabildi. Arada yeni kurulan ülkeler arasındaki diplomatik anlaşmazlıklar 
giderek sertleşmişti. Şili ve Arjantin kongreye katılmadı ve kongrede ancak çok genel ilkeler 
düzeyinde anlaşılabildi. Üstelik yegâne sorun ülkeler arasındaki sorun da değildi. Daha Kongre 
toplanmadan Bolivar’ın kendi ülkesi Venezuela’da kendi iki generali silahlı bir çatışmanın 
eşiğine gelmişler, iç savaş ancak Bolivar’ın kişisel müdahalesiyle önlenebilmişti. 1827’de Peru 
ile Gran Colombia arasında bir sınır savaşı yaşandı. 1828’de Gran Colombia, Venezuela ve 
Nueva Granada adı altında ildye bölündü. 1829’da Peru 19. yüzyıl boyunca bütün Latin 
Amerika’ya musallat olacak caudiUismo (kısa süreli askerî darbeler) rejimine girmişti bile. 
Kısacası, daha 1830’da ölmeden Bolivar, bağımsızlığın temsil ettiği komprador burjuvaziye 
birleşik bir sınıf olarak davranma yeteneğini kazandırmamış olduğunu görebilecek durumdaydı. 
Politik düzeyde bu karmaşa yaşanırken, ülke içindeki zenginlik farklan da derinleşiyordu. 
Serbest ticaret rejimi sayesinde Britanya ürünleri, Ispanya’nın yasal kısıtlamalannm 
yapamadığını yaptı, gelişmekte olan bütün zanaat ve sanayileri çökerti. 19. yüzyılda bağımsız 
Latin Amerika’da komprador buıjuvazi için yatınm yapmak, ülke içinde sermaye birikimi 
sağlamak, nerdeyse sömürge döneminde olduğundan daha da az çekici olacaktı.

Yukarıdan Devrim Deneyi

1810’da diğer birçok şehirde olduğu gibi, bir liman şehri olmayan küçük Asuncion’da da 
bağımsızlık yanlısı bir cunta ilan edildi ve cunta hemen bölgedeki güçlü merkez Buenos 
Aires’in cuntası ile ilişkiye geçti. Ama şehirler arası rekabet yüksekti. Montevideo örneğinde
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olduğu gibi, Buenos Aires ile Asuncion arasındaki çelişkiler giderek sertleşti. Çok geçmeden 
Arjantin’den bir askerî birlik Paraguay’a doğru hareket etti ve hiç beklenmedik bir şekilde, 
püskürtüldü. 12 Ekim I S l l ’de Dr. Jose Caspar Rodriguez de Francia’mn yönetimindeki 
hükümet Paraguay’ın bağımsızlığını ilan etti.

Askerî başarının berisinde yatan etmen, Paraguay saflannda savaşanlann yalnızca paralı askerler 
ya da şehirli milisler değil, bölgenin yerel halkı olan Guarani kızılderililerinin de 
olmasıydı. Bundan sonra, Paraguay kıtadaki bağımsızlık hareketinin dışında durdu; Panama 
Kongresi’ne katılmadı. Yönetim şekli liberal bir cumhuriyet değil, alabildiğine korumacı ve 
devletçi politikalar düzenleyen bir diktatörlüktü. Bu yönüyle sürekli olarak yalnızca kıtadaki 
diğer ülkelerin değil Avrupa’nın da tepkisini çekiyordu. Ancak bütün Latin Amerika’da kıtlık, 
sefalet ve iç savaşlann kural olduğu 19. yüzyıl ortasında Paraguay kıtanın tek müreffeh 
ülkesiydi. İhracatın ithalatı kat kat aştığı ülkede, kumaş, panço, mürekkep, porselen ve barut 
fabrikaları, Paraguay’da yapılan gemilerden oluşan büyük bir ticaret filosu vardı. Bütün bu 
yönleriyle Paraguay yalnızca Britanya sömürgeciliği için kapalı bir pazar olmakla kalmıyor, 
çevre ülkeler için de kötü bir örnek oluşturuyordu. 1865’de Londra Bankası, Baring 
Brohters Firması, ve Rotschild Bankası’nm teşvik ve finansmanı ve İngiliz basınının geniş 
desteğiyle, Brezilya, Arjantin ve Llruguay üçlü bir ittifak oluşturarak Paraguay’a karşı savaş 
açtılar. Üç ülkenin askeri gücüne ve Britanya’nın finansmanına karşın savaş beş yıl sürdü ve 
ancak nüfusun altıda beşi öldükten sonra sona erdi. Latin Amerika’da istisnalara yer yoktu.

İlk Toprak Reformu: Artigas

Kuşkusuz, başlangıçta yegâne istisna Paraguay değildi. Kıyıda, bağımsızlık yanlısı cuntalan 
şehirlerin seçkinleri kurarken, aynı dönemde iç bölgelerde farkh uygulamalara rastlanabiliyordu. 
Ömeğin La Paz’da kurulan cuntanın başına geçen Pedro Domingo Murillo bir mestizzoydu. 
(Gerçi ”mes£izzo"nun resrpî tanımı “İspanyol kızılderili” melezi idi ama bu tanım gerçekte 
ırksal olmaktan çok sınıfsaldı. Kendini criollo diye adlandıranlann çoğu da aslında İspanyol 
kızılderili meleziydi. Tayin edici olan seçkinler arasında yer alıyor olmak ya da olmamaktı.) 
Ancak La Paz cuntası kurulur kurulmaz bastınidı ve Murillo idam edildi.

Ancak bağımsızlık savaşlan sırasında tâbî sınıflann sesini duyurmasını sağlayan en etkili 
önder, faaliyetlerini bugünkü Uruguay’da sürdürmüş olan Jose Artigas’dı. Bağımsızlık 
savaşlannın sonsuz diplomatik müzakereleri sırasında Buenos Aires cuntası, bir ara, bugünkü 
Urguay’ın topraklannm bir kısmını Portekiz yönetimindeki Brezilya’ya bırakmıştı. Artigas’m 
eylemi bu noktada başladı. Geniş bir halk yığmının kuzeye göçmesine önderlik ederek, kuzeyde 
Purificacion’da bir hükümet oluşturdu. Bu hükümet, Potekiz işgali altında olan Birleşik 
Eyaleder’in doğu illeri için geniş çaplı bir toprak reformu tasansı hazırladı. Reform, toprakla 
da sınırlı değildi; ithal ürünlere ve sanayi ürünlerine ağır bir vergi konurken yerel sanayiler için 
gereken hammadelerin ithalatı teşvik edilecek, Paraguay gibi komşu ülkelerden ithal mallann 
gümrük vergisi ise düşük tutulacaktı. Gerçi Artigas bir sûre için Uruguay’ın başkenti 
Montevideo’yu kontrolü altında tuttuysa da, öngördüğü toprak reformunu uygulama hrsatı 
bulamadı. Bağımsızlıktan sonra kurulan hükümet liberal bir anayasa kabul etti; Artigas 
Paraguay’a sığınmak zorunda kaldı, orada öldü.

Meksika Devrimi
Meksika kıtanın beyazlar tarafından ilk istila edilen ve bir çok bakımdan da en kolay 
ulaşılabilir olan bölgesiydi. Belki bu yüzden hem crioüolar yerli halkla, hem de İspanyol 
bürokrasisi ile, Latin Amerika’nın diğer bölgelerine kıyasla daha çok kaynaşmışlardı. Bu 
kaynaşma süreci içinde Kilise hatın sayılır bir rol oynamıştı.

Burjuvazinin Bağımsızlığı

Meksika, kıtanın beyazlar tarafından ilk istila edilen ve bir çok bakımdan da en kolay 
ulaşılabilir bölgesiydi. Belki de bu yüzden, crioüolar hem yerli halkla, hem de İspanyol 
bürokrasisi ile, Latin Amerika’nın diğer bölgelerine kıyasla daha çok kaynaşmışlardı. Bütün bu 
farklara rağmen başlangıçta, Meksika’nın bağımsızlık hareketi, kıtadaki diğer hareketlere benzer 
bir seyir izleyecek gibi görünüyordu. Gerçi her şey kıtadakinden önce başladı; 1808’de, VIL 
Ferdinand’ın tahta geçmesi ve indirilmesinden hemen sonra, Mexico City’nin belediye meclisi, 
kralın şehirdeki temsilcisinin görevinden çekilmesini talep etti. Gümüş antımmda kullanılan 
cıva ticaretinden hatın sayılır bir servet biriktirmiş olan temsilci, özellikle yeni kurulacak 
hükümetin onu genel vali tayin edeceğini öğrenince, teklifi kabul etti. Ancak, Meksika 
bağımsızlığına kansız bir geçişle kavuşamayacaktı. Mexico City’de, çoğu küçük dükkânlarda 
tezgâhtar olarak çalışan hatın sayılır bir yoksul İspanyol nüfusu vardı. Buıjuvazinin bir 
kesiminin desteğiyle bunlardan oluşturulan bir gönüllü birlik, naiblik sarayına saldırdı ve 
naible bağımsızlık hareketinin önderlerini hapsetti. Merkezde bastınlan bağımsızlık hareketi 
taşrada, çeşith komplolar şekUnde örgüdenmeye başladı. Bunlar içinde en önemlisi, güneydeki 
geniş Bajia eyaletinde örgütleneni oldu. Yerel valinin kendisinin de katıldığı komplonun asıl 
merkezî figürü, kansı Dona Maria Josefa Ortiz’di. Meksika’nın daha sonraki tarihinde de.

r ' i

BOLİVAR, S IM O N  
( 1 7 8 3 -1 8 3 0 )

Güney Amerika'da bağımsızlık savaşına önderlik eden, 
bu nedenle kendisine El Libertador (Kurtarıcı) unvanı 
verilen Simon Bolivar, soylu bir ailenin çocuğu oiarak
24 Temmuz 1783’te Venezuela'nın Caracas kentinde 
doğdu. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Babası 
albay olan Bolivar, dayısı tarafından özel öğretmenlerle 
yetiştirildi. Dini eğitim de gören Bolivar, bu eğitim sıra
sında bir Capucin rahibinden de ders aldı. Daha sonra 
dayısıyla birlikte Ispanya’ya giderek Madrid'le tarih, dil 
ve hukuk eğitimi gördü. Bu arada J.J. Rousseau’nun 
eserlerini okumuş ve liberal düşünceden etkilenmeye 
başlamıştı. Buradan Ispanya'da evlenmiş olduğu soylu 
bir kadınla birlikte Caracas’a gidecek, ancak karısının 
1802’de ölmesinden sonra tekrar Avrupa’ya dönecekti. 
Paris’te bir yandan Locke, Hobbes, d’Alembert, Button 
gibi düşünürlerin etkisiyle rasyonel düşünceyi benim
serken, öte yandan da imparator olan I. Napoleon’un 
attığı adımlara hayranlık duyuyordu. Sonunda Alman 
bilim adamı Humboldt’un da etkisiyle anti-sömürgeci 
görüşleri benimseyerek, 1807'de Venezuela'ya döndü.

Bu arada Venezuela’da Ispanyol sömürge valisi devri
lecek ve Bolivar da yardım sağlamak üzere sömürge 
yönetiminin yerine gelen cunta tarafından Ingiltere’ye 
gönderilecekti. Ingiltere'de siyasal düzeni yerinde gör
düğü sırada burada sürgünde olan general Francisco 
de MIranda'yı Caracas’a gelerek bağımsızlık savaşının 
başına geçmesi için ikna etti.

Mart 1811'de Caracas'ta toplanan Ulusal Kongre bir 
anayasa taslağı hazırlayarak 5 Temmuz 1811'de Vene- 
zuela’nın bağımsızlığını ilan etti. Ancak Venezuela bir 
yıl sonra 25 Temmuz 1812’de, İspanyolların bir ihbar 
sonucunda ele geçirecekleri Pueorto Cabello kalesin
den sonra İmzalanan ateşkes sonucunda yeniden Ispan
yol egemenliğine girdi. Bolivar bundan sonra Cartega- 
na’ya giderek ünlü Cartegana Blldirisi’ni yayınladı. Ar
dından küçük bir ordu kurarak, yeniden Venezuela’ya 
döndü ve altı savaştan sonra 6 Ağustos 1813’te Liberta- 
dor (Kurtarıcı) olarak Caracas’ı ele geçirdi. Bundan son
ra yeni bir savaş başladı. Bolivar İspanyolların ayaklan
dırdığı yeril kabilelerden Llenarolara karşı savaştı. Fakat



ivıeKsiKa uevrimi

Portekiz yönetimindeki Brezilya’nın bağımsızlaşma 
süreci kıtadaki diğer ülkelerden hatın sayılır ölçüde 

farklı oldu. 1807'de Napolâon Portekiz’i işgal edince, 
daha sonra VI. Joao adı altında kral olacak olan naib 

Don Joao, maiyetiyle birlikte Brezilya'ya sığındı. 
Naibin varlığı Brezilya'yı otomatikman Portekiz 

imparatorluğunun merkezi haline getirdi ve bunun 
sağlayacağı avantajlar komprador burjuvazinin 

bağımsızlık özlemlerine gem vurdu. 1816’da kraliçenin 
ölmesi üzerine Don Joao’nun kral unvanını alması, 

Brezilya’nın yasal/politik statüsünü daha da 
güçlendirdi. Buna rağmen 1817'de üç ay süren ciddi 

bir ayaklanmanın başgöstermesi engellenemedi. Bu 
dönemde Brezilya'yı karıştıran ikinci bir olay da, 

Brezilya ile birleşik eyaletler arasında Banda Oriental 
(bugünkü Uruguay) için sürmekte olan rekabetti. Sık 

sık resimde görüldüğü gibi Brezilya bölgeye asker 
gönderdi ama çatışmalar sonuçsuz kaldı. 1820'de 
Ispanya’yla birlikte Portekiz'de de 1812'nin liberal 
anayasasını talep eden bir ayaklanma çıkınca VI. 

Joao Portekiz'e dönmek zorunda kaldı; yerine oğlu 
Don Pedro'yu bıraktı. Bu noktada Brezilya’yı 

Portekiz'den bağımsız bir krallık haline getirmek için 
başlatılan hareket 1822'de başarılı oldu ve Don Pedro 

Brezilya'nın bağımsızlığını ilan ederek kraliyet tacını
giydi.

15 Haziran 1814’te yenligiye uğrayaral( Cartegana’ya 
l(açacai( ama burada l(endisini i<abui etmedii(ieri için 
önce Jr laica’ya oradan da Haiti’ye geçti.

Boiivar bundan sonra da mücadeieyi bıraitmadı. Bu 
arada Haiti, İngiitere ve İrlanda’dan yardım aiaraic önce 
Orlnico Vadisi’ni eie geçirdi. Ispanyoiiara i(arşı oiduitça 
etl(in ve yıpratıcı bir savaşı sürdüren Bolivar, sonunda 
And Dağian’nı aşarai< 7 Ağustos 1819'da Boyaca’da 
İspanyol i(uwetierini üç gün süren bir savaştan sonra 
bozguna uğrattı. Aralıic 1819’da ise Kolombiya cumiıuri- 
yeti ilan edildi. Bolivar başkan ve asiceri diictatör seçildi. 
Bunun ardından Venezuela, (Haziran 1821), Eicvador 
(1821), Peru (1824) ve Bolivya (1825) İspanyol sömürge
cilerden icurtarıidı. Bolivar bütün Güney Ameril(a üii(eie- 
rini biraraya getirecei( bir biriiic oluşturmaic istiyordu. 
1826’da Panama’da düzenlediği Iconferansta bunu dile 
getirdi. Faicat önermiş olduğu ortai( asicerî güç ve ortalc 
karar mekanizmaian tarafından itibar görmedi. Bu arada 
eski komutanlanndan olan Paez, Venezuela’da başkal
dırdı. Paez, Yeni Granada’da yönetimi elinde tutan San- 
tander’ie de anlaşmazlık içindeydi. Bolivar bütünlüğün 
bozulmasını istemiyordu. Fakat başkanlık yetkisini güç
lendirince tepkiyle karşılandı. 25 Eylül 1828 gecesi libe
rallerin düzenlediği başarısız bir suikasta maruz kaldı. 
Bütün bunlann sonucunda kendisine karşı muhafelet 
de büyümüştü. Artık sağlığı da yerinde değildi. En çok 
güvendiği komutanlardan Jos6 Maria Cordoba’nın da 
ayaklanmasından sonra Venezuela, Kolombiya’dan ay- 
nldı (1829). Bolivar için sonun başlangıcı gündemdeydi. 
8 Mayıs 1830’da Bogota’dan ayrıldı. Amacı Avrupa’ya 
gitmekti. Ancak bir süre sonra bundan da vazgeçti ve 
Santa Marta’da bir dostunun yanında kalırken 17 Aralık 
1830’da öldü.

Simon Bolivar, Güney Amerika’nın İspanyol sömürge
cilerinden kurtarılması için mücadele verirken, kıtanın 
bütünlüğü için de değişik öneriler öne sürmüştür. Ne 
var ki, bunian savunurken birçok konuda gerçekçi ol
mayan düşünceler öne sürmüş ve ulusal özelliklerin 
etkisini görememiştir.

toplumsal mücadelelerin aydm önderleri arasmda önemli bir yer tutan kadınların ilkiydi Dona 
Maria. Örgüt, bu yönetici ailenin yanısıra, bölgenin zengin toprak sahiplerinden de önemli 
kişiler içeriyordu. Ancak harekâtın daha sonraki gelişimi açısından örgütün barındırdığı en 
kritik kişi, topraklannı yitirmiş yoksul bir köy papazı, Miguel Hidalgo Costilla’ydı.

Bağımsızlık Talebinden Halk Ayaklanmasına

Meksika’da kızılderililerin sömürgenin özellikle tanmsal yapısı tarafından özümsenmesi 
sürecinde, din son derecede önemli bir rol oynamıştı. Örneğin daha 1531’de Guadalupe 
çevresinde bir kızılderili, esmer tenli bir Meryem Ana’nın kendisine göründüğünü bildirmiş, 
Kilise uzun tartışmalardan sonra bunun gerçek bir Tann tecellisi olduğunu kabul etmişti. 
1746’da “Guadalupe’nin Esmer Meryemi” Meksika’nın, ya da o zamanki adıyla Yeni 
Ispanya’nın koruyucu azizesi olduğu resmen kabul edildi. Bu karann önemi, kızılderililerin 
kendi yakınmalannı, taleplerini ve Hıristiyanlık öncesi dinlerinden taşımakta olduklan inanışlan 
Katolik sembohzm içinde ifade edebilmelerine imkân tanımasıydı. Başka bir deyişle, daha 
güneydeki kızılderili kabilelerin ya da zenci kölelerin aksine, efendileri ile ortak bir dil
konuşuyor, kendilerini aynı kültür ve değerler sistemi çerçevesinde ifade ediyorlardı. Üstelik
bu sistem kendilerine tamamen zorla ve olduğu gibi dayatılmamıştı; aksine onu kendi
yaşantıları temelinde, kısmen de olsa yeniden şekillendirmelerine izin verilmişti.

Ancak Kilise kendi içinde bütünleşmiş olmadığı gibi, halkın karşısına da tek bir birim olarak 
çıkmıyordu. Bir yandan Kilise, ülkenin en büyük toprak sahiplerinden biriydi. Bu yanıyla da. 
Kilisenin maddi konumu, çıkarlan, köylüler, melezler ve kızılderililer hakkındaki fikirleri 
ülkedeki diğer büyük toprak sahiplerinkinden farklı değildi. Diğer yandan, hiyerarşinin alt 
basamaklarında yer alan ve gelirleri çok daha düşük olan köy papazlannın gündelik 
yaşantıları, hizmet ettikleri köylülerinkinden çok farklı sayılmazdı. Üstelik, özellikle alt 
basamaklannda Kilise, sözgelimi bürokrasiye kıyasla çok daha eşitlikçi bir kurumdu; köy 
papazlan arasında çok sayıda mestizzoya  rastlamak mümkündü. Bajia’daki komplo örgütü 
ayaklanmayı düzenlerken, büyük bir olasılıkla, kilise ve toplumun bu bölünmüşlüğünü hesaba 
katmamışlardı. Onlann öngördüğü, bütün “Amerikan”lan, İspanyol egemenlerle karşı karşıya 
getirecek politik bir hareketti. Yine de Hidalgo’nun 16 Eylül 1810’da, küçük Dolores 
kasabasında, kucağına Guadalupe Meryem’ini alarak yaptığı ilk isyan çağnsı, Meksika’da yüzyıl 
boyunca temel toplumsal sorun olacak soruna, toprak sorununa değiniyordu. Ünlü Grito de 
Dolores (Dolores Haykınşı) şöyleydi: “Çocuklanm, 300 yıl önce, nefret edilesi İspanyollar 
tarafından atalarınızdan çahnmış toprağı yeniden ele geçirmek için çaba göstermeyecek misiniz? 
Yaşasın din! Yaşasın Guadalupe’li Meryem Anamız! Yaşasın Amerika! İspanyollara ölüm!” 
Çağrıya ilk ağızda cevap veren 25 bin kişi kuzeye doğru ilerledi. Bütün Bajio eyaleti ele 
geçirildiğinde isyana aktif olarak katılan kitle 80  bine ulaşmıştı. Ayaklanma kısa zamanda açık 
bir sınıf savaşma dönüştü. Yalnızca İspanyollann değil, büyük toprak sahibi crioilolann da 
topraklan işgal ediliyor, tarlalan yakılıyordu. Ancak ayaklanma Bajio sınırlannm ötesine 
taşamadan 17 Ocak I S l l ’de ilk büyük yenilgisini aldı. Hidalgo’nun başkomutan ünvanma 
rağmen bir ordu şeklinde örgütlenmemiş olan asi kalabalıklardan, kraliyetçi ordulann 
giriştikleri katliamdan kurtulabilenleri dağıldı. Hidalgo ve yandaşlan, kuzeye ABD’ye kaçmaya 
çalışırken yakalandı. Hidalgo’nun yandaşlan hemen, kendisi Engizisyon tarafindan 
yargılandıktan sonra idam edildi. Ancak bu yenilginin hemen ardından hareket yeni bir önder 
onaya çıkardı. Morelos’un harekâdannın merkezi, batıda Pasifik Okyanusu’na kadar uzanan ve



yüksek platolardan, sarp dağlardan, derin ve verimli vadilerden oluşan “kızgın topraklar”dı. 
Hidalgo’dan daha başanh bir örgütçü olan Morelos, kısa zamanda düzenli bir ordu kurdu ve 
1813’te, henüz Vll. Ferdinand İspanya tahtına geri dönmeden, Akapulko yolunda küçük bir 
köyde bir kongre toplamayı başardı. Kongre’nin kabul ettiği kararlar, hareketin tabanını 
oluşturan köylülüğün toprak konusunda ve çoğu politik konulardaki radikalliğini olduğu kadar, 
kültürel muhafazakârlığını da yansıüyordu. Fetih öncesi bir kızılderili devleti olan Anahüac 
Krallığı adına, Ispanya’nın bağımsızlığı ilan ediliyor. Cumhuriyetçi bir rejim benimseniyor, 
İspanyollann topraklarının kamulaştınhp dağı&lacağı ilan ediliyor, bir yandan da Katolikliğin 
devlet dini olacağı, açık ya da gizli olarak yürütülen başka bir ibadet tarzının 
hoşgörûlmeyeceği karara bağlanıyordu. Morelos ancak 1815’te taşra merkezlerinden biri olan 
Techuacân’a saldırmak üzereyken, daha sonra kendini İmparator ilan edecek olan İturbide’nin 
kraliyetçi güçleri taraftndan bozguna uğratıldı. Kendisi de yakalanarak idam edildi. Bu arada 
banşa kavuşmuş olan Avrupa’da, İspanya, Meksika’ya çok daha fazla asker gönderebiliyordu. 
Bunun da etkisiyle bir yıl içinde isyan, ülke çapında bastırıldı. Savaşmaya devam edenler 
“kızgın topraklar”da Morelos’un silah arkadaşlarından en önemlisi olan Guerrero’nun çevresinde 
kümelenmiş bir avuç gerilladan ibaret kaldı.

Bağımsız Meksika Devleti’nin Kuruluşu

1816 yılında Meksika’ya tayin edilen yeni Kral naibi kısmi bir af çağrısı yapmışn. Asilerin 
çoğu çağnyı kabul etmiş, bunun sonucu olarak da 1816-20 yılı arası göreli bir sükûn ortamı 
içinde geçmişti. Ancak Ispanya’daki 1820 olaylan ve 1812’nin liberal anayasasının kabulü, 
Meksika’da egemen sınıflar içinde bağımsızlık özleminin yeniden uyanmasına yol açtı. İlk 
adım yine, Ispanya’nın liberal anayasasının kendi üzerlerindeki etkisinden korkan Kilise’den, 
ama bu kez hiyerarşinin üst kademelerinden geldi. Ancak piskoposlar liberal anayasadan 
korktuklan kadar, Hidalgo’nun yönetmiş olduğu türden bir halk ayaklanmasından da 
korkuyorlardı. Bu yüzden planlanna gerçeklik kazandırmak için ilk ihşki kurduklan kişi, 
güneydeki ayaklanmayı bastırmış olan Albay Agustin Iturbide oldu ve böylelikle yüzyıl sonuna

Juârez, Benito: 21 Mart 1806'da Oaxaca Eyaleti’ne 
bağlı San Pablo Guelatao’da doğan Juârez Benito, 

Meksika’nın ilk kızılderili kökenli devlet başkamdir. Üç 
yaşında anne ve babasını yitirerek, amcası tarafından 
büyütüldü. Küçük yaştan itibaren çalışmaya başlayan 

Juârez, okuma ve yazmayı sonradan öğrenip, 
ustasının desteğiyle öğrenimini sürdürdü. Önce 

papazlık, sonra da hukuk eğitimi gördü. 1831'de 
Oaxaca Eyalet Meclisi'ne girdi. 1835'de ise Liberal 

Parti temsilcisi olarak Federal Meclis'e seçildi. 
1847’de, bir yıl süren valilik görevini, Oaxaca’da 

yaptı. 1852’de de Oaxaca Sanat ve Bilim 
Enstitüsü’nde yöneticilik yapan Juârez, en nihayet 

1861-1863 yılları arasında ilk başkanlığını yaptı. 
1867’de ise Fransızların Meksika işgaline son vererek, 

kendisinin zorla kabul ettirdiği seçimlerin 
yinelenmesiyle, tekrar başkanlık yapmaya başladı. 

Ülkesindeki karışıklıktan engellemiş, sömürgecilikten 
kalma kurumlan güçlü reform programlarıyla yok 

etmeye çalışmıştır. Çok dinamik bir siyasal hayatı 
olan Juârez, 1872’de görev başında, kalp krizinden öldü.



iVieRsiRa uevrımı

1824’de cumhuriyetin ilanından itibaren Mel<sika, 
liberallerle Katolikleri karşı karşıya getiren bir iç savaş 
süreci yaşadı. 1858 sonunda zafer kazanan liberallerin 
Kilise karşıtı politikalan, Katolik Fransızlan huzursuz 
etti. Öte yandan, Meksika Devlet Başkanı Juârez mali 
durumu düzeltmekte başarısızlığa uğrayıp 1861’de dış 
borçtan iptal ettiğini açıklayınca. III. Napoleon Katolik 
Fransızlan da memnun etmek amacıyla Meksika'ya 
müdahaleye karar verdi. Ayrıca, daha önce Madrid’de 
tanıştığı genç bir MeksikalI olan Hidalgo’nun etkisiyle 
İmparatoriçe Eugenie, Meksika’da, Protestan Birleşik 
Devletler'in karşısına çıkacak Katolik bir monarşinin 
hayalini kuruyordu. İmparatorun üvey kardeşi Morny 
ise Meksika’ya müdahaleyi 1859'da Meksika 
hükümetine önemli ölçüde borç vermiş olan isviçreli 
Banker Jecker, parasını geri alabildiği takdirde, 
kendisine yüzde 30 teklif ettiği için şiddetle 
savunuyordu. III. Napoleon, iç savaşla çalkalanan 
Birleşik Devletler’in bu müdahaleye göz yummak 
zorunda kalacağını hesap ederek 1861 Sonbaharında 
İspanya ve İngiltere'yi de Meksika'ya çıkarma 
yapmaya ikna etti. Tanımadıkları bir ülkede sonu belli 
olmayan bir maceraya atılmaktan ürken İspanyol ve 
ingilizler, 1862 baharında Meksika hükümetiyle 
anlaşma imzalayarak ülkelerine geri döndüler. Buna 
karşılık III. Napoleon Meksika’ya yeni birlikler 
gönderdi. Fransa ile Avusturya arasındaki ilişkileri 
güçlendirmek ve Avusturya’dan Venedik’i  İtalyan 
Biriiği'ne bırakmasını isteyebilmek için İmparator 
François-Joseph'in kardeşi Maximilien’i kurulacak 
devletin başına getirmeyi düşündü. Mayıs 1862’de, 6 
bin Fransız askeri Mexico’ya doğru yürüyüşe geçti. 
Ancak alışkın olmadıktan iklim koşulları ve sonu 
gelmez gerilla saldırılan nedeniyle çok ağır ilerlediler. 
Puebla kalesindeki az sayıdaki MeksikalInın direnişi 
bir türlü kınlamadı. 23 bin kişilik bir takviyeyle geri 
gelen Fransız biriikleri sonunda Mayıs 1863’de, üç 
aylık bir kuşatmadan sonra Puebla’yı aldı. Fransızlar 
10 Haziran 1863'de savaşmadan teslim olan 
Mexico'ya girdi. MeksikalI soylulardan bir meclis 
oluşturuldu ve Maximilien tahta oturdu. Victor Adam'm 
litografisi Puebla’nm alınışını görüntülüyor.

kadar Meksika’daki muhafazakâr bloğun çekirdeğini oluşturacak olan Ordu-Kilise ittifakmm ilk 
adımlan anlmış oldu. Zaten her iki kurumun da, özellikle hukukî konularda onlan diğer kişi 
ve kurumlardan ayıran ve hırsla koruduklan fu ero  diye bilinen ayncalıklan da, onlan maddi 
çıkarlan açısından bu ittifakı sürekli olarak yeniden kurmaya yöneltiyordu. Tam bu noktada, 
belki tesadüfen, belki Kilise’nin gayretleriyle, 1815’ten sonra malî yolsuzluklarla suçlanınca 
ordudan aynimış olan Albay Iturbide’ye, güneyde hâlâ savaşmakta olan Guenero’yu sindirmek 
görevi verildi. Iturbide resmî görevine başlar başlamaz Guenero’yla savaşmak yerine yazışmaya 
başladı ve 1821 başında kendisinin de Meksika’nın bağımsızlığına angaje olduğunu kamuoyuna 
açıkladı. Bu noktadan itibaren Meksika’nın bağımsızlık hareketi de, güneyindeki diğer 
hareketlerin tipik seyrini izlemeye başladı. Ağustos ayında Cordoba Anlaşması ile Meksika’nın 
bağımsızlığı resmen ilan edildi. Yeni devrimcilerin en usta hamlelerinden biri, kendilerini 
Hidalgo’nun başlattığı halk hareketinin varisleri gibi göstermeleriydi. Hidalgo’nun 1810’da 
başlattığı bağımsızlık hareketinin 1821’de başanyla sonuçlandığı resmi Meksika tarih yazımının 
dogmalanndan biri haline geldi; Morelos’un ayaklanmasının merkezi olan eyalete Morelos adı, 
doğduğu Valladolid şehrine ise Morelia adı verildi. 1831’de idam edilen son popüler önder 
olan Guerrero da aynı şekilde, Morelos’un güneyindeki eyalete adı verilerek onurlandınidı.

Kargaşa Yıllan

Meksika’nın yalnızca bağımsızlaşma süreci değil, bağımsızlığı izleyen elU yıllık tarihi de Latin 
Amerika’daki diğer ülkelerle paralellikler gösteriyordu. 1821-57 yıllan arasmda elliden fazla 
yönetim biçimi denendi. Bunlann arasında imparatorluk, monarşi, diktatörlük ve anayasal 
cumhuriyet diye adlandınlanlar vardı. Ancak bütün bu farklı şekillerde adlandmlmış yönetim 
biçimlerinin berisinde, gerçek egemenlik, kimi zaman kesişen, piskoposlardan büyük toprak 
sahiplerine, fabrikatörlerden köy muhtarlanna kadar uzanan patronaj ilişkilerinin elindeydi ve 

•bunlar güçlerini ordu aracılığıyla olduğu kadar, parayla oluşturulmuş özel milisler tarafından 
da süreklileştiriyordu.

Ancak bütün bu kargaşa ortamı içersinde, iki politik odaklaşma da yavaş yavaş 
behrginleşmeye başlıyordu. Bu odaklar “muhafazakâr” ve “liberal” diye adlandınimakla birlikte, 
sözkonusu terimler Avrupa’da işaret ettiklerinden çok daha farklı ve çapraşık bir ilke ve 
uygulamalar paketine işaret edebiliyordu. Politik düzeyde monarşist olan. Kilise ve ordunun 
ayncalıklannı savunan muhafazakârlar, iktisadi düzeyde, yerel ürünlerle rekabet edebilecek ithal 
mallara konan vergileri yüksek tutmak gibi, sanayileşmeyi özendirici politikalan 
destekliyorlardı. Muhafazakârlann başlıca yan-resm î politik ve sivil kurumu Masonluğun İskoç 
Locası idi.

Muhazakârlann İskoç Locası’na karşı. Amerikan büyükelçisi Joel Poinsett’in desteğiyle, liberaller 
1825 yılında Masonluğun York Locası’nı kurdular. ABD büyükelçisi ile sürdürdükleri yakın 
ilişkinin de sezdireceği gibi, mutlak serbest ticaretten yanaydılar ve Ordu ve Kilise’nin 
ayncalıklannı, Kilise’nin tanmsal ürün üzerinden aldığı vergiyi sert bir şekilde eleştiriyorlardı. 
Her iki grup içersinde de büyük toprak sahipleri çoğunlukta olmakla birlikte, 
muhafazakârlann savunduğu politikalar, genellikle, tanmm yanısıra dokuma tezgâhlanm, 
ipekçilik atölyelerini banndıracak kadar geniş topraklara sahip olanlann yarannaydı.
Liberallerin pohtikalan ise, ihracata yönelik tanm ve madenciliği gözetiyordu. Ancak bütün 
bunlardan, iki odak arasındaki farklann derin olduğu ya da politik inanç ve ilkelerin, 
seçkinlerin hayatında merkezî bir yer tuttuğu sonucu çıkanimamalı. Liberal ya da muhazakâr 
olmak geçici tercihler düzeyinde kalabiliyordu. Dönem boyunca en uzun süre Başkanlık etmiş 
kişi olan General Santa-Anna kimi zaman liberal, kimi zaman muhafazkâr odaklann adayı 
olmuştu.

Yabancı Müdahaleler

Bu dönem boyunca Meksika’nın iktisadi toparlanmasının önünde duran yegâne engel içerdeki 
politik istikrarsızlık değildi. Meksika 1823-61 yıllan arasında yaklaşık her altı yılda bir kere 
işgal edildi. Bunlann çoğu, örneğin 1838’deki Pasta Savaşı’nda olduğu gibi askerî açıdan 
küçük ve kısa operasyonlarla sınırlı kalan işgallerdi. 1830’larda bir grup asker bir Fransız 
pastanesini yağmalamışlardı; Fransa’nın tazminat taleplerini karşılayamayınca, Fransız donanması 
Veracruz limanına girdi. Çıkan sınırlı çatışmalann yegâne sonucu Meksika devletinin 600 bin 
pesoluk bir savaş tazminatı ödemesi ve General Santa-Anna’nm bir bacağını yitirmesi oldu. 
Zaten borç üzerine kurulmuş olan Meksika devleti için 600 bin peso ciddi bir tehdit değildi; 
bacağını yitirmiş olmak Santa-Anna diktatörlüğünün iki kez daha seçilmesini engellemedi.

Ancak 1846’da çıkan Meksika-ABD Savaşı, rejimi iflasın eşiğine getirdi ve sonuç olarak köklü 
bir biçimde dönüşmesine yol açtı. Birleşik Devletlerin güneydeki komşulanna duyduğu ilgi 
kuruluş yıllanna kadar uzanıyordu. Daha 1786’da Başkan Jefferson, Birleşik Devletler’i 
“kuzeyiyle güneyiyle bütün Amerika’yı dolduracak halkın çıkacağı yuva”ya benzetmişti. Bu 
benzetme 1823 yılında Monroe Doktrini ile resmiyet kazandı. O sırada Meksika topraklan 
bugünkü güney sınırlanndan, bugünkü Kaliforniya ve Teksas’ın kuzey sınırlanna kadar 
uzanıyordu. Monroe Doktrini’nin ilan edildiği yıl, Amerikalılar özellikle Teksas’a büyük sayılar 
halinde yerleşmeye başladılar. Öyleki 1830’lara gelindiğinde Teksas nüfusunun çoğunluğu 
Amerika kökenliydi. 1835’de Santa-Anna’nm muhafazakâr merkeziyetçi yönetimlerinden birinin



uygulamalanna karşı Teksas bağımsızlığını ilan etti. Bunu Teksas ile Meksika arasında iki yıl 
sûren ve ABD hükümetinin doğrudan doğruya katılmadığı kanh bir savaş izledi ve Meksika 
Teksas’ı tanımak zorunda kaldı. 1846’da ise ABD tamamen gerekçesiz bir şekilde, Amerikan 
smır birliklerinin sınırdan 200 km içerde, Meksika topraklarında yol açmış olduğu bir silahlı 
çatışmayı, ABD topraklarında olmuş gibi göstererek, Meksika’ya savaş açtı. 1847 Eylül’ünde 
Amerikan birlikleri Mexico City’ye girdiler. Yolaçtığı tahribat büyük olmakla birlikte, soruTı 
sadece Amerika ile sürdürülen savaş değildi. 1840’lann başından itibaren Hidalgo ve 
Morelos’un anılan kırlarda uyanmaya başlamıştı. 1842 ve 1844’te onlann ayaklanmalanna 
sahne olmuş olan bölgelerde dev köylü ayaklanmalan çıkmıştı. Köylüler bir kez daha 
Guadalupe’nin Esmer Meryem’ini resmeden sancaklar taşıyorlardı. 1845’te isyan Veracruz 
çevresine sıçradı ve savaş boyunca sürdü. Daha da vahimi, 1840’lann ortalannda, 
güneydoğudaki Yukatan yanmadasmdaki toprak sahipleri, 1821’de Meksika’dan aynirftış olan 
Guatemala’dan esinlenerek, aynlıkçı bir ayaklanma başlattılar. Meksika ordulanna karşı 
kullandıklan askerler, henüz hâlâ kabile yapılannı koruyan Maya kızılderilileriydi. Hiç 
beklemedikleri bir sonuç aldılar: 1847’de Maya kabileleri tarihin en uzun sürecek olan 
kuılderih ayaklanmalanndan birini başlattılar. Meksika burjuvazisinin bütün kesimleri, 
kendilerini ilk savaşın ortasında buldular: Dış düşmana karşı yürütülen resmî savaşla, ezilen 
sınıflann ayaklanma tehlikesine karşı sürdürmek zorunda olduklan sınıf savaşı.

Bu koşullarda, popüler bir ordunun oluşturulması sözkonusu olamazdı. Hatta bir çok zengin 
aile, köylüleri bastırmak için işgalci Amerikan güçleri ile işbirliği yaptı. 1848’de imzalanan 
banş anlaşması ile Amerika, New Mexico, Teksas, ve Kaliforniya eyaletlerini ilhak etti. Buna 
rağmen, Meksika’ya ödenen 15 milyon dolarlık savaş tazminatı, başlıca sorunu kendi 
servetinin kaynağı olan işgücünü yeniden denetleyebilmek olan Meksika burjuvazisini bir an 
için rahatlattı. Savaş tazminatının büyük çoğunluğu Yukatan’daki Maya ayaklanmasını 
basnrmaya harcandı, yine de yetmedi. Dağlara çekilen Maya’lar “Kasdar Savaşı” diye anılan 
ayaklanlamalanm yüzyıl sonuna kadar sürdüler. Diğer yandan. Amerikan ilhakının bir sonucu 
olarak New Mexico ve Kaliforniya’da yaşayan savaşçı kabileler güneye doğru harekete geçmiş, 
kuzey Meksika’da büyük tahribatlar yaratıyorlardı.

Bütün bu olaylar karşısında, köylü ayaklanmalannı da bastıramayan Santa-Anna’nın 
muhafazakâr yönetimi giderek daha sert yöntemlere başvurmak zorunda kalıyordu. Radikalleşen 
liberaller sürgüne gönderiliyor, hatta öldürülüyordu. 1854’te, bu sefer köylü ayaklanmalarını 
bastıracak finansmanı sağlamak üzere hükümet Arizona eyaletini 10 milyon peso karşılığında 
Amerika’ya sattı. Ama artık çok geçti; liberallerle muhafazakârlar arasındaki çatışmalann aile 
kavgalanyla çözüldüğü dönem geride kalmıştı. 1855 yılında Santa-Anna uzun hayatının 
sonuncu sürgününe gitti.

Liberallerin Çelişkili Zaferi

Bu çalkantılı dönemde liberaller de, ılımlı ve saf şeklinde ortaya çıkan bir aynşma süreci 
yaşamışlardı. Eski liberallerin devamı sayılabilecek ılımh liberaller, kırdaki statükoyu, 
feodalizmden esinlenerek geliştirilmiş toplumsal ilişkileri, kontrol mekanizmalarını tasfiye etmeye, 
her şeye rağmen, niyetli değillerdi. Oysa en ünlü temsilcileri Melchor Ocampo ve Benito 
Juarez olan saf liberallerin, kâr mantığı ve sermaye ile emek arasında “özgür”ce kurulan 
ücreth ilişki dışında hiçbir şeye tahammülleri yoktu.

1855’te yönetimin bu ekibin eline geçmesi, bir sınıf olarak varlığını tehdit altında hisseden 
burjuvazinin, artık aşın çözümlere ihtiyacı olduğu bilincinin bir ifadesiydi. Liberaller 1855 ve 
1856 yıllannda yürürlüğe geçirdikleri iki yasa ile önce Kilise ve Ordu’nun ayncalıklanm 
kaldırdılar, daha sonra Kilise, Ordu ve köy dahil olmak üzere hiçbir korporasyonun mülk 
sahibi olamayacağını ilan ettiler. Bu kararlann kısa vadedeki sonucu toprak piyasasındaki 
olağanüstü bir canlanma ise, çok da uzun olmayan bir vadedeki sonucu, kırda yaşanacak 
aynı derecede olağanüstü bir mülksüzleşmeydi. Ejido’lar (köylerin ortak topraklan) kızılderili 
ve melez köylerin varlıklannın sürekliliğinin yegâne teminatıydı. Bir yandan da, liberaller 
sanayiyi koruyucu politikalara rağbet etmediğinden, hesapta mülksüzleştirilmiş bu köylülerin 
sanayide ucuz işgücü olark kullanılması da yoktu. Bu anlamda, köylüleri ejidodan yoksun 
bırakmak, onlan gelecek ve hayat hakkından yoksun bırakmak anlamına geliyordu.

Diğer yandan politik hayattaki liberalleşme, 1840’lar ve 50’lerin başındaki baskı rejiminden 
Avrupa’ya kaçmış ya da sürgüne gönderilmiş insanları geri dönmeye teşvik ediyordu. Ancak 
bu insanlar 1848’deki “halklann baharı”nm anılarıyla ve Proudhon’un, Owen’m, Saint- 
Simon’un, Marx’m fikirleriyle dolu olarak geliyorlar; muhalefetin çok daha bir sağlam zemin 
üzerinde örgütlebilmesi potansiyeli taşıyorlardı.

Fransız İşgali

Ancak bu noktada Meksika’nın iç dinamiği bir kez daha, dış güçlerin müdahalesi ile sekteye 
uğratıldı. Amerikan İç Savaşı’nm sağladığı ortamdan yararlanan Britanya, İspanya ve Fransa, 
1861’de Meksika’yı kendi aralannda paylaşan bir antlaşma imzaladılar. Aynı yıl İspanyol 
askerleri Veracruz’a çıktı ama ertesi yıl, işgal operasyonunu Fransa’nın devralması üzerine 
çekildiler: Fransa’nın Meksika’yı işgali 1862’de başladı.

D IA Z , PORFIRIO  
( 1 8 3 0 -1 9 1 5 )

Meksika'da yıllarca süren diktatörlüğü altında büyük 
toprak sahiplerinin çıkarlarını korumuş, yabancı serma
yenin ülkede ayrıcalıklı bir konuma gelmesini sağlamış 
Porflrlo Dlaz melez bir ailenin çocuğu olarak 15 Eylül 
1830'da Oaxaca'da doğdu. Bir dini okulda okurken ABD’- 
nln Meksika'yı işgal etmesi üzerine eğitimini yarıda bıra
karak orduya katıldı ve işgal kuvvetlerine karşı savaştı. 
Savaştan sonra, Oaxaca’da hukuk okudu. Bu arada pat
lak veren ve bir iç savaş sayılan Reform Savaşı’nda 
(1857-60) llberallerin yanında yeralarak liberal önder Be
nito Juârez'In güvenini kazandı. Savaş sırasında göster
miş olduğu yararlılık kendisine tuğgenerallik unvanı ka
zandırmıştı (1861). Bunun ardından III. Napoleon'un Mek
sika kralı olarak ilan ettiği Avusturya arşidükü Maximiii- 
an’a karşı verilen direnişte önemli görevler üstlenerek, 
zaferde büyük bir pay sahibi oldu. 15 Temmuz 1867’de 
Mexico Clty’yi ele geçirdi.

Direniş sonunda Oaxaca’ya çekilen Dlaz, bir süre son
ra Benito Juârez’In yönetiminden huzursuzluk duymaya 
başladı, Juârez’In 1872’de ölümünden sonra yerine ge
çen devlet başkanı Sebastian Lerdo de Tejada’ya karşı 
ayaklanma başlattı (1876). Bunun başarısızlığa uğrama
sıyla birlikte ABD’ye kaçacak aynı yılın Kasım ayında 
hükümet kuvvetlerini yendikten sonra Mayıs 1877’de 
devlet başkanı seçilecekti.

Diaz’ın uzun süren diktatörlük dönemi ülkede merkezi 
otoritenin pekişmesini sağlamış, askerî temellere dayalı 
bir yönetimin kurulmasını gerçekleştirmiştir. Bu arada 
devlet başkanı olan bir kişinin iki dönem üstüste baş
kanlık yapmasına karşı çıktığı için kendisi de önce Ma
nuel Gonzales’in başkan olmasını sağlamış ama ardın
dan yeniden adaylığını koyarak tam 35 yıl iktidarda kal
mıştır (1884).

Porfirio Diaz iktidan sırasında toplumdaki değişik den
geleri kollamasını bildi. Ekonomik alanda yapmış oldu
ğu en önemli şey Meksika’da yabancı sermaye yatırım
larını arttırmak oldu. Aynı dönemde yollar, köprüler, 
demiryolları inşa edildi. Madenler yabancı sermayenin 
çıkarlarına uygun bir biçimde işletildi, büyük topraklar
da toprak sahiplerinin emrine verilen sulama projeleri 
gerçekleştirildi. Tarımda mülkiyet bir küçük azınlığın 
eline geçti, köylüler topraklarını kaybetti. Bu gelişmeler 
kitlelerin hoşnutsuzluğuna yolaçtı; ülkede grevler, top
rak işgalleri başgösterdi. Meksika büyük bir dış borç 
yükü altına girdi. 17 Şubat 1908’de emekliye aynlacağı- 
nı bildiren Diaz, bir süre sonra bundan vazgeçti. Bu 
arada Francisco Madero’nun seçimlere katılmasını onay
ladı. Yapılan seçimleri kaybeden Madero ise hemen ar
dından bir ayaklanma başlatarak Dlaz’ı devirdi (25 Mayıs 
1911). Fransa’ya kaçan Porfirio Diaz bir süre burada 
yaşadı ve 2 Temmuz 1915’te Paris’te öldü.



ivieKsiKaruevrm

Meksika, koionileşlirme yasasından beklediğini elde 
edemedi, ama çok başka ve ilginç bir gelişme ortaya 

çıktı: Bu yasa, kadastro şirketleri olarak adlandırılan 
ve görevleri boş toprakların ölçümünü yaparak 

buralara yabancılan yerleştirmek olan kuruluşlann 
kurulmasını ön görüyordu. Şirketler, çalışmalarının 
karşılığı olarak, ölçümünü yaptıktan arazinin üçte 

birine kendi mallan olarak el koyabileceklerdi. 1881-89 
arasında kadastro şirketleri toplam 32.2 milyon dönüm 

arazinin ölçümünü yaptılar ve buna karşılık 12.7 
milyon dönüm toprağa karşılıksız olarak sahip oldular. 
Şirketler daha sonra düşük fiyatla 14.8 milyon dönüm 

arazi daha satın aldılar ve böylece ülke 
yüzölçümünün yüzde 13'ünü ellerine geçirdiler. Geriye, 

köylülerin yararlanmasına elverişli ancak meskûn 
olmayan 4.7 milyon dönüm arazi kalmıştı, işin daha 

da ilginci, 1889'da, bu şirketlerin tümü, hepsi de son 
derece zengin ve üst derecelerde hükümet görevlisi 
olan toplam 29 kişinin elinde bulunuyordu. 1890’dan 
lağvediidikleri 1906'ya değin, kadastro şirketleri 16.8 

milyon dönüm tutarında toprağa daha, dolambaçlı 
yollardan sahip oldular. 1906'ya gelindiğinde, bu 
şirket sahiplerinden yalnızca sekizi, toplam 22.5 

milyon dönüm toprağın efendisiydi. Kadastro 
şirketlerinin bu faaliyetleri ve sırasıyla 1893, 1894 ve 

1902'de çıkarılan Boş Topraklar Yasaları toprak 
mülkiyeti ve toprağın bölüşümü sorununu daha da 

derinleştirdi. 1889'da Jose IVlaria Vigil, Mexico a 
Traves de Los Siglos gazetesinde, fiAeksika'da 

topraklan mülkiyete geçirme biçiminden, tanm işçileri 
ile toprak sahipleri arasındaki ilişkilerden, onları 

birbirinden derinlemesine ayıran kin duygularından ve 
nihayet büyük toprak sahipleriyle köylüleri karşı 

karşıya getiren toprak mülkiyeti konusundaki sonu 
gelmez anlaşmazlıklardan doğduğunu düşündüğü 

sorunun ciddiyetini ve bu çelişkilerin devrim 
döneminde şiddet ve toplumsal karışıklıkların tek 

gerekçesi olduğunu açıkça itiraf etti. Kadastro 
şirketlerinin sahip olmak amacıyla ölçümünü yaptıklan 

ekilmemiş topraklar ülke topraklarının dörtte biri 
kadardı. Kadastro şirketleri, hizmetlerindeki memurlann 

deyişiyle yeterince toprak sahibi olmayan, gerçekte 
ise sömürge döneminden beri babadan oğula kalan 

ve alın terleriyle sulanmış küçük miktarlardaki toprakların 
sahipleri ve yerli topluluklarının zararına olacak her 

türlü soygun ve keyfilik yöntemlerini korkusuzca
kullandılar.

İspanyol işgali, belki de Meksika’nın tarihinde ilk kez olarak, burjuvazinin gerçekten temsilî bir smıf 
rolü oynama yeteneğine sahip olduğunu gösterdi. 1864’te imparator olarak tahta çıkan 
Maximilien Habsburg, liberal reformlardan hiçbirini geri almadığı gibi, bu reformlann köylüler 
ve işçiler üzerinde yaratacağı tahribatı önleyecek politikalar izlemeye çalıştı. İşçilere, işverenin 
izni olmadan işten ayrılma hakkının tanınması ve 10 pesonun üzerindeki bütün borçlar 
silinerek, borç köleliğinin kaldıniması ise Maximilien yönetiminde gerçekleşti. Ancak, asilerin 
yararlanmasını engellemek üzere, belli başlı bölgelerdeki bütün hasadın ve tanm araçlannm 
toptan imha edilmesi, yoksullan gözeten politikalann beklenen etkiyi göstermesini de önledi.
20 yıl öncesinin aksine (burjuvazinin muhafazakâr kanadının küçük bir kesimi dışında) bütün 
toplum Juârez’in önderlik ettiği direniş savaşma katıldı. Haziran 1867’de cumhuriyetçi ordular 
Mexico City’yi yeniden ele geçirdi. Uluslararası baskılara karşın, Juârez Fransız ordulannm 
cumhuriyetçiler konusunda hiç merhamet göstermediklerini hatırlatarak, Maximilien’i kurşuna dizdirtü.

Demokrasidense Liberalizm; Juârez’den Dîaz’a

Ancak juârez’in sürdürmeye kararlı olduğu liberal politikalar, savaş sırasında yaratılan bu sınıfsal 
dayanışma görüntüsünün, barış sırasında da sürdürülmesini olanaksızlaştırdı. Muhafazakâr kanadın 
bir kesiminin Fransız işgalini desteklemesi, bu kesimin siyasal itibannı yitirmesine neden oldu. 
İşgalden sonra kurulan düzen, tamamen burjuvazinin çıkarlan serbest ticaret rejiminin sürmesinden 
yana olan ve dış ticarete yönelik tanm ve madencilikle uğraşan komprador buıjuvazinin egemenliğindeydi. 
Devlet yapısı, kuşkusuz başlangıçta hâlâ bir sınıf ittifakının izlerini taşıyordu. Libreal bir kamuoyunun 
oluşmasında neredeyse meslekî bir çıkan olan ara sınıflar -hukukçular, gazeteciler, öğretmenler vs.-, 
geleneksel sınırlamalardan kurtulmak isteyen zanaatkârlar, küçük tüccarlar, işportacılar, tanmdaki 
sözde-feodal disiphn mekanizmalannm baskısı altında ezilen ücredi emekçiler liberal politikalann 
doğal destekçileri durumundaydılar. Ancak tâbî sınıflar eski düzenin çeşitli unsurlarının 
tasfiyesinin kendileri için daha iyi bir hayat anlamına gelmediğini anlamakta gecikmediler. 
Muhafazakârların tasfiyesi ile birlikte, korumacı politikalar tarafından desteklenen, ulusal bir sanayi



yaratma projesinin taraftarlarını yitirdi. Geleneksel baskı ve kontrol biçimlerinin tasfiyesiyle 
birlikte geleneksel geçim kaynaklannı da yitiren küçük üreticiler, kendilerini büyük şehirlerin 
sefalet koşullarında buluyorlardı. İşsizlik yüzde 50 dolaylarından aşağı düşmüyordu. Öte 
yandan, genel liberal ilkelerle tutarh olarak daha 1857 anayasasında işçilere örgütlenme hakkı 
tamnmıştı. Zanaatkarlarsa daha da önce yardımlaşma demeklerinde örgütlenmeye başlamış, 
1861’de bu dernekleri Gran Familia Artistica (Büyük Zanaatkarlar Ailesi) adlı bir 
konfederasyon çatısı altında birleştirmişlerdi. İşgalden sonra, bu örgütlenme çalışmalan 
yoğunlaşarak sürdü. 1872’den başlayarak zanaatkârlann da yardımıyla kurulan yerel işçi 
demekleri, 1880’e varıldığında birkaç büyük konfederasyonun çatısı altında birleşmişti.
Sözkonusu zanaatkar ve işçi demekleri kendilerini iktisadi talep ve mücadelelerle de 
sınırlandırmıyorlardı. Bir yandan işçiler için tasarruf ve kredi bankaları, üretim kooperatifleri 
kurulurken, öte yandan da Enternasyonal, Sosyalist, İşçinin Sesi gibi adlan olan sayısız küçük 
dergi yayınlanıyordu. Özellikle ütopyacı sosyalistlerin görüşlerinden etkilenmiş bir kırsal 
sosyalizm düşüncesi, birkaç büyük ayaklanmaya esin kaynağı olmuştu. 1868’de güneyde birkaç 
eyaleti saran bir köylü ayaklanmasının önderi Julio Löpez’in, idam edilmeden önce “Yaşasın 
sosyalizm!” diye bağırdığı söylenir. 1872’de Juârez öldüğünde, burjuvazinin geniş bir kesimi, 
kendi sürekliliğinin ancak bir dikta rejimi ile mümkün olacağına ikna olmuştu.

Kalkınmanın Bedeli: Porfiriato

Bir diktatör bulunmakta gecikilmedi, Porfirio Dlaz, Fransız işgaline karşı direniş savaşlarında 
başarı göstermiş bir generaldi. Daha savaştan sonraki ilk seçimlerde, 1867’de Juârez’e karşı 
adaylığmı koymuş, büyük bir farkla yenilmişti. 1871’deki askerî bir darbe girişiminde 
bulunduysa da, başanh olamadı. Ancak Juârez’in ölümünden sonra, 1876 seçimlerinde, 44 yıl 
kalkmayacağı iktidar koltuğuna oturduğunda, artık karşısında ciddi bir rakip kalmamıştı.

Porfiriato diye anılan Diaz dönemi Meksika tarihinin en hızlı ve kesintisiz kalkınma dönemlerinden 
biridir. Dlaz’ın yönetimi devraldığı 1876’da toplam uzunluğu 640 km. olan Meksika’daki demiryollan 
1910’da, 20 bin km.’ye ulaşmıştı. Aynı süre içinde çıkarılan gümüş, yılda 607 tondan 2 bin 
305 tona çıkmıştı. Madenlerden edinilen kârlar da yüzde 200 artmıştı. Bu kalkınmanın 
motoru yabancı tekelci sermayeydi. 1911’de madencilikteki toplam yatırımlann yüzde 90 ’ı yabancı, 
bunların yüzde 80 ’i ise ABD kaynaklıydı. Ne kalkınmanın ne de yabancı sermayenin egemenliği 
doğrudan doğruya ekonomik alanlarla sınırlıydı: 1887’de Meksika’da ilk kez ulusal bir ilköğrenim sistemi 
yerleştirildi. O yıldan 1919’a kadar bütün ders kitaplan Amerikan Appleton yayınevinin tekelinde kaldı.

Francisco Madero halk kahramanları ve siyasal 
önderler hakkındaki popüler beklenti ı̂ e stereotiplere 
hiç uymayan bir önderdi. ABD’de tarım mühendisliği 

eğitimi gördükten sonra, kızılderiliierin geleneksel tabii 
tedavi yöntemlerine merak sarmış, laboratuvarında 

kendi imal ettiği ilaçlarla yüzlerce hastayı tedavi 
etmişti. Zamanın moda mistik akımı olan teozofiyie 

ilgileniyordu. Seçim kampanyasını başlattıktan sonra, 
kısa boyundan ötürü mümkün olduğu kadar yaya 

olarak görülmemeyi tercih ediyordu. Çok iyi bir binici 
olduğundan, karizmatik olduğu yegâne yer at sırtıydı.

Devrimci Durum
Devrim öncesinde topraktaki sen derece bir yüksek yoğunlaşmaya karşın, üretim yöntemleri 
20. yüzyılın başında bile, sömürge dönemindekinden farklı değildi. Hâlâ karasaban kullanılıyor, 
tohumluklar hiç değiştirilmiyor, son derece geri bir sulama yönteminden yararlanılıyor ya da hiç 
yararlanılmıyor, üstelik fiyatlann düşmesini engellemek amacıyla topraklann büyük bölümü ekilmiyordu.

Hacendado'lar son derece lüks ve korunaklı villalarda yaşıyorlardı. Sömürge döneminde 
süregiden soygunlar ve daha sonraki iç savaşlar nedeniyle toprak sahipleri kendilerine,
Ortaçağ kalelerini andıran yerleşimler kurmuşlardı. Dlaz dönemindeki istikrar ve sükûnet 
ortamı artık bu tür yüksek duvarlı, hendekli şatolara gereksinimi kaldırmıştı, ama yine de malikâneler 
koruyucular taraftndan sürekli gözetim altında tutuluyordu. Bu insanlar ülkelerinde ve dünyada 
olan bitenler karşısında ilgisiz ya da çok genel bir fikir sahibiydiler. Buna karşılık lükse 
düşkünlükleri onlan kaba bir zenginlik ve sefahat ortamına itiyordu. Üstelik artık çoğu toprak 
sahibi köy ortamında yaşamayı gereksiz görüyor, malikânelerim ve topraklarını güvendikleri 
kahyalara emanet ederek kentlere yerleşiyor, hatta Avmpa’da yaşamayı tercih ediyorlardı. Kırsal 
Orta sınıflar, toprak sahiplerinin güvenihr adamları, büro memurlan, mahkânelerde köylüler 
için toprak sahibinin kurdurduğu dükkanları işletenler, kahyalar ve yine malikâneler çevresinde 
toprak sahiplerinin bahşettiği küçük araziler üzerinde ekim yapan çiftçilerden oluşuyordu. 
Özellikle bu kesimler 1917’den sonra yoksul köylülüğe karşı toprak sahiplerinin yanında 
savaşacak olan beyaz m uhafizlar ordusunun temeliydiler. Buna karşılık toprak sahipleri için 
gündelikçi olarak çalışan yoksul köylüler, peon’lar, tam bir sefalet içinde yaşıyorlardı. Ücretleri 
geçimlerine yetmediği gibi, alışverişlerini de toprak sahiplerinin dükkanlanndan fahiş fiyatlarla 
yapmak zomnda bırakılıyorlardı. Üstelik sürekli olarak toprak sahiplerinin ve adamlannın 
tehdidi altında bulunduruluyor, gelişigüzel bir biçimde tutuklanıyor, sürülüyor, hatta öldürülüyorlardı.

Sayfiye Kentleri

Kentlerde ise piramidin tepesinde, geçmişi, geleneği, sınıfsal tarihi bulunmayan sahte bir aristokrasi 
oturuyordu. Kentlere taşman ve buralarda gaynmenkul satın alan toprak sahipleri, madencihk şirketlerinin 
sahipleri ve yöneticileri, bankerler, büyük tüccarlar, Kuzey Amerika ya da İngiliz maden 
şirketlerinin temsilcileri, yüksek devlet görevlileri, tüm bunlann avukatlan ve doktorlarından 
oluşan bu kesim Diaz yönetiminin en içten savunuculanydı. Aristokratlar gibi yaşamaya özenen, 
Londra ve Paris modalannı izleyen bu insanlann da kültürel açıdan gelişmiş olduğunu söylemek 
çok zordu. Erkeklerin büyük çoğunluğunun öğrenimi, okur yazarlığın ötesine geçmiyordu, ama Meksika’nın 
yerli kültüründen nefret ediyorlar ve yabancı olan her şeye, özellikle Fransa’ya hayranlık duyuyorlardı.

Gerardo Murillo’nun Kozmik Eğriler adlı resmi. 
MeksikalI ressam Murillo, 17. yüzyıl Ispanyol ressamı 
Murillo'ya duyduğu antipatiden ve kızılderililere 
duyduğu yakınlıktan ötürü, bir kızılderili adı olan Ati 
adını aldı ve resimlerini Dr. Ati diye imzaladı. Paris’te 
geçirdiği 1911-14 yıllan arasında kübistler ve 
fütüristlerle tanışan Dr. Ati, önde gelen bir fütürist 
ressam olarak isim yaptı. Sergilerinden biri basında 
bizzat Apollinaire tarafından övüldü. Meksika’ya 
döndükten sonra Zapata ile ilişki kurdu ve Mexico 
City’de onun için istihbarat faaliyetlerini yönetti. Dr.
Atı Avrupa’daki avant garde ve radikal akımların 
Meksika’ya taşınmasında rol oynamış genç aydınlar 
içinde en ünlüleriydi.



Meksika Uevrımı

Kentlerdeki orta sınıflar ise, teknisyenlerden, avukadardan ve doktorlardan, öğretmenlerden, 
devlet memurlanndan, dükkan sahiplerinden, küçük tüccarlardan, vb. oluşuyordu. Yüzyılın 
başlarında, bu kesimlerin aylık geliri elli ile yüz peso arasında ’ değişiyordu. Orta sınıflar aslında 
kendi içlerinde de ayrışıma uğramıştı ve gelirleri daha yüksekçe olanlar oldukça rahat koşullarda 
yaşamaktaydılar, ama önemlice bir bölümü de, peon’lardan geri kalmayan bir yoksulluk içinde 
yüzüyordu. Öte yandan Meksika toplumunun en aydm insanlan orta sınıfların içinden çıkıyordu.

İdeolojik Maya: Cientîfıcos

Meksika’da Porfıriato’nun şöyle bir paradoksal yanı vardı: Bir yandan hem modem kapitalizmin 
baskısı altında büyük bir parçalanma ve farklılaşma süreci yaşanırken, bir yandan da 
eşitsizlikler artıyor, toplumdaki kutupsallıklar derinleşiyordu. Ama öte yandan da burjuvazinin 
toplumdaki ideolojik hegemonyası neredeyse mutlaktı. Sınıf ve kesimlerin dünya deneyimlerinin 
farklılığına, boyun eğmek zorunda kaldıklan aşağılanmanın şiddetine rağmen, mutlu azınlığın 
yaşadıkları dünya hakkındaki değerlendirmesi hayatlan için tayin edici olmaya devam ediyordu.

Diaz bu başarıyı büyük ölçüde dentificos (bihm düşkünleri) diye adlandırılan bir grup aydm- 
politikacıya borçluydu. Çoğu 1850-60 yılları arasmda doğmuş olan bu politikacılar, işgal 
yıllarının elit-içi çekişmelerini dehşede anıyorlardı. Belki de başhca özellikleri, politikayı 
sevmemeleriydi. Politikanın bir bilim olması gerektiğine inanıyorlardı; bu yüzden başlıca 
şiarlan “mümkün olduğunca az politika, mümkün olduğunca çok idari önlem”, başlıca 
sloganlan ordeno y  progresso’ydu (“düzen ve ilerleme” ya da “nizam ve terakki”). Kuşkusuz 
denüfico'lar çevrelerindeki sefalet ve eşitsizliği görmüyor değillerdi. Ancak, Cornte’un 
müridleriydiler; toplumsal yaraların ancak tedrici bir evrimle aşılabileceğine inanıyorlardı.

1 Haziran 1906’da, Sonora Eyaleti’nin kuzeyinde yer alan Cananea’daki bakır madeni işçileri North 
American  şirketine karşı greve çıktılar. Başlıca talepleri sekiz saatlik iş günü ile 5 peso gündelik ücretti. 
Aynı gece birkaç bin madenci ellerinde Meksika bayrakları ve birkaç kızıl bayrakla Cananea 
sokaklannda gösteri yaparken şirket koruyuculan işçilere ateş açtı ve bir işçi öldü. Maden 
işçileri saldırıya derhal yanıt verdiler ve birçok koruyucu öldürdüler. Taraflar arasmda birkaç 
gün boyunca süren çatışmalar, sınırı geçerek olaya müdahale eden ABD’li “ranger”lann 
giriştikleri katliam ile bastırıldı. Yedi ay sonra Veracruz eyaletindeki Rio Blanco dokuma 
işçilerinin grev hareketi, Diaz diktatörlüğünü daha derinden sarstı. İşçilerin kurduklan Gran 
Circula de Obreros Libres (Özgür İşçiler Çevresi) örgütü hızla öteki kendere yayılmış, dokuma 
sanayii işverenleri ise, yasa dışı kabul ettikleri böylesi bir örgütle herhanşi bir görüşme 
yapmayı reddetmişlerdi. 5 Ocak 1907’de ise Diaz, işçilerin bu türden örgütler kurma haklanmn 
bulunmadığını ilan ederek 96 fabrikanın yaklaşık 30 bin işçisine, iki gün içinde işbaşı yapmalannı 
emretti. İşbaşı günü geldiğinde işçilerden 5 bin kadan çalışmayı reddederek fabrikaların önüne 
barikatlar kurdu. Ordunun duruma müdahale etmesi sonucunda yüzlerce işçi öldü, binlercesi 
yaralandı. Çıkan çatışmalar, örgütün başkanı Rafael Moreno ile sekreteri Manuel Juârez’in Rio 
Blanco’daki fabrikanın önünde kurşuna dizilmelerinin ardından, işçilerin yenilgisiyle duruldu.

"Pancho Viila ile Zapala'nın görüşmesini izleyen bir 
Amerikalı, iki adam arasında ‘belirgin bir kontrast’ 

olduğunu belirtiyordu. Villa ‘uzun boylu, kanlı canlı, 
yaklaşık 90 kilo ağırlığındaydı'. (...) Onun yanında 

Zapata sanki başka bir ülkenin yerlisi gibi duruyordu. 
(...) İki şef yarım saat kadar, yalnızca köylerdeki 

sevgilileri hakkında edilmiş önemsiz birkaç cümlenin 
böldüğü mahçup bir sessizlik içinde oturdular; Zapata 
sürekli olark Villa’yı inceliyor• gibi gözüküyordu". Villa 

Carranza'nın “burnunun ne kadar büyümüş olduğunu" 
söyleyinceye kadar birbirlerine ısınamadılar. "Ben hep 

zaten demiştim" diye patladı Zapata "hep 
söylüyordum onlara, Carranza’nın orospu çocuğunun 

teki olduğunu". Eski Büyük Şef’le alay edip 
şakalaşarak rahat rahat bir saat konuşlular. (...)

Zapata konyak ısmarladı ve Villa, ağzına içki 
koymadığı halde, bir bardak su isteyip, Zapata’nm 

“kardeşçe birlikleri" için kaldırdığı kadehten büyük bir 
cesaretle bir yudum içti. Villa neredeyse boğuluyordu. 

Yüzü allak bullak oldu, gözlerinden yaşlar geldi ve 
boğuk bir sesle su istedi. İçinin yanmasını 

dindirdikten sonra, suyu Zapata’ya uzattı. “ Yok" dedi 
Zapata nezaketle “sen iç". (John Womack, The 

Mexican Revolution, s. 305).



Grevlerin örgütlenmesini sağlayan örgütlerin önderleri, Ricardo Flores Magön’un M eksika Liberal 
Partisiyle yakm ilişki içindeydiler. 1900’de Magön, sürekli başkanlık sistemine karşı Regeneraciön'u 
yayınlamaya başladı ve 1901’de Camilla Arriaga, Antonio Diaz Soto y Gama ve Juan Sarabia’yla 
birlikte Partido Liberal Mexicana'yi (Meksika Liberal Partisi-PLM) kurdu. Başlangıçta parti 
Juârez’i çağnştıran bir politik liberalizmin damgasını taşıyordu. Partinin sloganı ise 19. 
yüzyılın ikinci yansı boyunca Rus NarodniMerine yol göstermiş olan “Toprak ve Ozgürlük”tü 
(Tierra y Libertad). 1906’dan başlayarak giderek saf bir anarşist çizgiye kayan parti, bu süreç 
içersinde kaybettiği orta sınıflardan üyeleri, işçi ve köylüler arasında kazandığı destekle telafi etti.

1907’de New York borsasmda yaşanan bir bunalım, Meksika’daki toplumsal ve siyasal 
çalkantıların şiddetlenmesine katkıda bulundu. Dünya ekonomisindeki gerileme, uluslararası 
bakır piyasasının çökmesine yol açtı, böylece Meksika’nın ihracat gelirlerine ağır bir darbe 
indirdi. Bu gelişme aynı dönemin kötü hasat koşullarıyla birleşince, bankalar nakit sıkıntısı 
içine düşmüş, demiryolu şirketleri iflasın eşiğine sürüklenmişti.

Bu koşullar, burjuvazi arasındaki çelişkileri yoğunlaştırDI ve 1910 başkanlık seçimlerinde 
Porfirio Dîaz’a alternatifler aranmasına yol açtı. Bulunan adayı, Madero aslında, Diaz’ın sessiz 
sedasız emekliye aynimasmı sağlayacak çeşitli gelişmeleri sahneye koymakla yetinmek 
istiyordu. Ama diktatör çekilmemekte direnince Madero, serbest seçim ve tek dönemli 
başkanlık sistemi sloganlarını işlemeye başladı. Diaz, Haziran 1910’da, rakibi Madero’yu 
tutuklattırdığı bir dönemde başkanlık seçimlerini tek aday olarak kazandı. Seçimden bir süre sonra 
şartlı olarak salıverilen Madero, gizlice ABD’ye geçmeden önce, 5 Ekim’de, seçimleri ve Dlaz’ın 
başkanlığını geçersiz sayan San Luis planını ilan etti ve halkı 20 Kasım’da ayaklanmaya çağırdı.

İçiçe Geçmiş Devrimler
Ayaklanma Madero’nun tayin ettiği günde çıkmadı; yine de Madero’nun çağrısına verilen yanıt, 
kısa zamanda cientifico'lznn ve hatta ordunun başa çıkabileceği boyutları aştı. Yalnızca Mexico 
City çevresindeki, örgütlü devlet gücünün yoğun olduğu bölgelerde ordu asilere karşı herhangi bir 
başan elde edebildi. Bunun dışında bütün ülke çok kısa bir sürede ayaklanan güçlerin kontrolüne 
geçti. Ancak ayaklanan güçler homojen bir blok oluşturmuyordu. Daha birinci gününde, on 
yıl sürecek Meksika Devrimi boyunca birbirleri karşısında bağımsızlığını koruyacak üç temel güç aynşmıştı.

Meşruiyetçi Burjuvazi

Ayaklanmadan önce, Madero Meksika’nın geleneksel politika anlayışının sınırlan içinde kalan 
bir kampanya yürütmüş, ordu ve bürokrasi içinde kendisini destekleyecek bir patronaj ağı 
oluşturmaya çalışmıştı. Doğrudan doğruya Madero’nun çağrısına cevaben ayaklanan yegâne 
unsur da bu oldu. Örneğin ilk ayaklanma kuzey eyaletlerinden Chihuahua’da, Maderocu eyalet 
valisi Abraham Gonzales’in önderliğinde patlak verdi. Ancak bu meşruiyetçi güçler hatırı 
sayılır bir kitlesel ve silahlı destekten yoksundu. Maderocu güçlerin merkezi olan 
Chihuahua’da bile ayaklanmayı örgütleyen ve savaşan, şehirdeki işçi ve yoksul kesimlerin 
sözcüsü haline gelmiş olan Liberal Parti (PLM) birlikleriydi.

Kuzeyde Ayaktakımı

Kuzey eyaletlerinin çoğu birkaç büyük ailenin mülkü haline gelmişti. Madero’nun kendisinin 
geniş topraklannm yanısıra, çeşitli bankalarda hisseleri, dokuma, demir-çelik ve lastik 
fabrikaları, maden ve rafinerileri ve ticaret şirketleri vardı. Chihuahua eyaletindeki ekilebilir 
topraklann tamamı tek bir ailenin mülkiyetindeydi. Bu koşullarda kuzeyde kırsal nüfusun 
tamamı mülksüz bir tarım proletaryası haline dönüşmüştü. Bu insanlar, mevsimlik tarım işçisi 
olarak çalışmanın yanısıra, çobanlık yaparlar, madenlerde ya da fabrikalarda çalışır ya da işsiz 
kalır ve sürünürlerdi. Eşkıyalık, çoğu için sık sık başvurmak zorunda kaldıkları bir yaşam 
tarzıydı. Bu yüzden ayaklanma çıktığında, neredeyse kendiliğinden denilecek bir biçimde 
kuzeyin bu yoksul, kırsal kesimi mülksüzleştirilmiş olmanın öfkesini dile getirmek üzere 
ayaklananlann saflarına katıldılar ve bu arada kendi örgütlenme tarzlarını ve önderlerini 
yaratmaya başladılar. Bu önderler içinde en ünlüsü Francesco “Pancho” Villa idi.

Güneyin Pueblolan

Durum Mexico City’nin güneyinde yeralan eyaletler için farklıydı. Buraları 16. yüzyıldan beri 
şekerkamışı üreten büyük haciendo’larla kaplıydı. Ancak buna rağmen, çoğunlukla mestizzo 
olan yerlilerin pueblo’lm ,  ejido’ları (köyün ortak topraklan) ile birlikte varlıklarını liberal 1857 
anayasasına rağmen koruyabilmişlerdi. Ancak 1880’lerden başlayarak, kamıştan şeker elde etme 
teknolojisindeki gelişmeler hacienda’liaı birer tarla olmaktan çıkarmış, kendi kilise ve sağlık hizmetleriyle, 
rafinerileriyle, kendi polisleriyle, elektrik santralleri, okul ve mağazalarıyla gerçek birer şirket 
şehri haline dönüştürmüştü. Bu ise mülk sahiplerinin toprak iştahına bir de işgücü iştahının 
eklenmesi sonucunu doğurdu. Porfiriato’nun sağladığı hukuki ve politik çerçeve içersinde pueblo’lara 
karşı sistematik bir saldırı başlanidı. Kimi köyler haritadan tamamen silindi; cientifico’lan n  
nrodem ve kozmopolit kurumlar olarak övdükleri hacienda’h n n  toprak iştahları bazen şehir 
sınırlannı dahi tanımıyordu. Oysa pueblo’larm  kimilerinin tarihi fetih öncesine uzanıyordu. Onlar, 
ejido’yu, köyün ortak mülkünü ve bir cemaat olarak köyün sürekliliğini korumak üzere ayaklandılar.

Theodore Roosevelt'le birlikte, Amerika ilk kez bütün 
dünyaya meydan okumaya başladı. Roosevelt, 

Amerika'yı yayılmacı bir siyaset izlemeye yöneltti. 
Roosevelt’in kendi döneminde (1901-1912) Meksika’ya 

açık bir müdahale olmadıysa da, Amerikan 
şirketlerinin Meksika yatınmlan hızlanmış, adeta 

Meksika "ekonomisi” nin temel kaynağı olmuştu. Bu 
ekonomik yayılmadan sonra, Madero’nun, kısa 

başkanlık döneminde, aldığı kararlar Amerikalılan 
korkuttu ve onların bu kararlara muhalefet etmesine 

neden oldu. Madero’nun politik reform çabalarına 
doğru orantılı olarak, Amerika da politik 

müdahalelerini arttırdı. Halkın yabancı sermayeye, 
özellikle Amerika’ya nefretinin artmasından sonra, yeni 

Amerikan başkanı Taft, Meksika’ya silah ambargosu 
koydu ve vatandaşlarına ülkeyi terketme çağrısında 
bulundu. Madero’ya ihanetinden sonra başa geçen 

Huerta’yı İngilizler desteklediği için, Amerika onun da 
başkanlığını tanımadı. 1914’de İngiliz uyruklu Benton 

adlı bir kişinin öldürülmesi, Ingilizierin savaş gemilerini 
Meksika'ya yollamalarına neden oldu. Bu olay 

Amerikalılar için bir bahane oldu. Amerikalılar, İngiliz 
müdahalesini önlediler ve aynı yıl Veracruz’a gelen 
silah dolu bir Alman gemisinin yükünü boşaltmasını 

engellemek için, limanı ele geçirip, yakıp yıktılar. Bu 
arada Huerta başta kalmak için diretiyor ama, I. 

Dünya Savaşı hazırlıklarına girişen İngiltere bile 
desteklemiyordu. Amerika’nın Meksika’ya tekrar asker 

göndermesi, başkan Woodrow Wilson’un emriyle. Villa 
ve Carranza’nın arasının açılmasıyla oldu. Bu ikinci 

bahane de, aslında Villa'yı takip etmek için değil, 
yeni anayasa hazırlamaya çalışan kurucu meclisi 

baskı altında tutmak içindi.

HUERTA, VICTORIANO  
( 1 8 5 4 -1 9 1 6 )

Porfirio Diaz’ın yolundan giderek Meksika’da askerî 
diktatörlüğü sürdüren Victoriano Huerta 23 Aralık 1854’te 
Colotlân’da doğdu. Diaz gibi kızılderili kökenli bir aileye 
mensuptu. Askerî eğitim gördükten sonra Diaz’ın deste
ğiyle önemli mevkiler elde etti. 1910’da Mayaların ayak
lanmalarını bastırdı.

Porfirio Diaz’ın Madero tarafından devrilmesinden son
ra görevinden uzaklaştırıldı. Ancak bir süre sonra başla
yan bir ayaklanmayı bastırmak üzere Madero tarafından 
yeniden göreve çağrıldı. Çünkü Madero yönetimi yo
ğunlaşan bunalıma çözüm getirememiş ve özellikle köy
lüler arasında toprak mülkiyetinin dağılımı nedeniyle 
başlayan ayaklanmalann önüne geçememişti.

Güneyde Zapata’ya bağlı güçlerin ayaklanmasıyla bir
likte Madero iktidarı zor durumda kaldı. Aynı anda ordu 
içinde patlak veren ayaklanmalar da sorunların büyüme
sine yolaçtı. Huerta, hükümet kuvvetlerinin başına ge-
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Çince, hemen ayaklanmacıların safında yeraldı ve Made- 
ro’yu yalnız bıraktı. Ardından devlet başkanlığını üstle
nerek, meclisi dağıttı ve kendisine karşı olan muhalefeti 
susturacak uygulamalara girişti. Bu arada can güvenliği 
için söz verilmiş olmasına rağmen Madero,, tutuklanıp, 
hapisaneye götürüldüğü sırada öldürüldü.

Victoriano Huerta kısa bir süre içinde diktatörlüğünü 
ilan ederek, otoriter bir yönetim kurdu. Ama muhalefe
tin kendisine karşı birleşmesini de sağlamıştı. Carran
za, Obregon, Villa ve Zapata’nın başını çektiği güç
ler Meksika’da devrimci ayaklanmaları başlatarak, 
mücadeleyi sürdürmeleri Huerta’yı güç durumda bırak
tı. 1914'te ABD birliklerinin Veracruz’u işgal etmesi, 
ardından, devrimci güçlerin, ordusunu yenilgiye uğrat
ması Huerta’nın iktidarını sona erdirdi. Kaçtıktan sonra 
bir süre Ispanya’da kalan ve ardından ABD’ye dönen 
Huerta, burada ayaklanma hazırladığı gerekçesiyle tu
tuklandı ve 13 Ocak 1916’da gözaltındayken öldü.

Ayaklanmaları Madero’nunkini öncelemişti. Morelos’taki küçük köylerden biri olan 
Anenecuilco’da 1909’da bir gün köyün en ya'şlılanndan dört kişiden oluşan köy heyeti 
toplanmış ve zamanların, tecrübenin getirdiği bilgeliği yetersiz kılacak kadar hızla değiştiğini 
ve köy heyetinin artık gençlerden oluşması gerektiğim söylemişti. Yapılan seçimlerde köy 
heyeti başkanlığına, Emiliano Zapata seçildi. Zapata silahlandırdığı köylüler ve yörenin 
eşkıyalarından oluşturduğu ordusuyla kısa zamanda bütün Morelos eyaletini kontrol altına aldı. 
Kuzeyle haberleşmeye çalıştıysa da, bu kalıcı ve kuramsal bir ilişkiye dönüşmedi.

Ayaklanmanın Birinci Evresi

İster Diaz yanlısı olsun, ister Madero yanlısı, burjuvazi bir iç savaş istemiyordu. Bu yüzden 
Şubat 1 9 irde Madero’nun kuzeydeki birliklerin kontrolünü ele geçirmesinden sonra, 
ayaklanma son derece kısa bir sürede başanya ulaştı. Güneyde Zapata’nm önderliğindeki 
Güney Kurtuluş Ordusu, Morelos eyaletinin en büyük şehri Cuauda’yı ve başkenti 
Cuernavaca’yı Mayıs ayı içinde ele geçirdiler. Bu arada kuzeyde de Villa ve Madero’nun 
kontrolüne girmiş olan Madero birlikleri, 10 Mayıs’ta Ciudad Juârez’e girdiler. Bunun üzerine 
görüşmeler başladı ve 21 Mayıs’ta hükümet yetkilileri ile Ciudad Juârez Anlaşması imzalandı. 
Anlaşmanın gereklerine göre Diaz bütün başkanlık yetkilerini, yeni seçimlere kadar yardımcısı 
Leon de la Barra’ya bırakarak 25 Mayıs’ta Meksika’yı terketti.

Ancak sağlanan anlaşma oldukça sınırlı ve yüzeyseldi. Burjuvazinin bazı kesimlerinin talep 
ettiği demokrasi ve özgürlükle işçilerinki aynı şey olmadığı gibi, köylüleri asıl ilgilendiren 
toprak sorunu da Ciudad Juârez Anlaşması’nda sözkonusu bile edilmemişti. Ayaklanmayı 
destekleyen taraflar arasındaki dünya görüşü ve taleplerin farklılığı 7 Haziran’da Madero’nun . 
kitlelerin Viva M adero! Viva la dem ocracia! haykınşlan arasmda Mexico City’ye girmesi 
sırasında çarpıcı bir biçimde kanıtlanacaktı. Ayaktakımından bağıranların çoğu “Democracîa”nm 
Madero’nun eşi olduğunu düşünüyorlardı.

Bu koşullarda Maderonun önünde duran en acil görev devrimin yatıştırılması idi. Mexico 
City’ye girişinin ikinci günü Zapata’yla görüştü. Aslında her iki adam da uzlaşarak saaşa son 
vermeye yatkındı ama birbirlerinin taleplerini kabul etmeleri olanaksızdı. Kendisi büyük bir 
toprak sahibi olan Madero için tarım reformu toprakların yeniden bölüşümü ya da ejido’ların 
geri verilmesi değil, olsa olsa hukukî yolsuzlukların giderilmesi anlamına gelebilirdi. Onun 
istediği asayişin yeniden sağlanması ve merkezî devletin iktidarının kurulması için 
Zapatista’mn silahlarını bırakmasıydı. Görüşme Zapata’nın sözleriyle sona erdi. “Bakınız Senyor 
Madero! Benim askerlerimin -silaha sarılmış çiftçiler ve köylerdeki herkes- istediği, size, 
saygıda kusur etmeden, şunu söylemem: Topraklarınm geri verilmeye başlanmasını talep 
ediyorlar. Şimdi.”

1 Ekim’deki seçimlere kadar ülke nispeten sakin kaldı ama bu silahlı bir sükûnetti. Zapata, 
ordusunu silahsızlandırmadı. Seçimlerden sonra ise bundan böyle bütün köylü devrimcilerin 
taviz vermeyeceği hedefi olacak olan Ayala Planı’m yayınladı. Devrim boyunca Zapatista’nm 
uyguladığı şekliyle Ayala Planı’nm en çarpıcı özelliği, belli bir toprak mülkiyet biçimi 
öngörmesinden çok, toprağın nasıl tasarruf edileceğine, köyün ortak mülkiyetine mi, köylülerin 
özel mülkiyetine mi bırakılacağı yoksa satılabilir bir meta haline mi getirileceği konusunda 
karar verme yetkisini yine köylülereve onlann demokratik olarak seçilmiş kurullarına 
bırakmasıydı.

Ordunun Son Hamlesi

Tipik ve namuslu bir liberal olan Madero orduya güvenmiyordu. O kadar ki, başkan olarak 
yemin edeceği törende muhafız kıtasının varlığına gerek duymamıştı. Bunu başlarına gelecek 
olan itibâr kaybının bir ilk işareti olarak yorumlayan subaylar, darbe hazırlıklarına girişmekte 
gecikmediler. 1912 başında Zapata ile hükümet güçleri arasındaki silahlı ateşkes sona erdi. 
Zapatista’nın Ayala Plam’mn öngördüğü toprak reformunu uygulamaya başlamasıyla, hükümet 
güçleri ile Güney Kurtuluş Ordusu arasındaki savaş da başlamış oldu. Diğer yandan kuzeyde, 
PLM birliklerinin önderi Pascuale Orozco da Mart 1912’de bir ayaklanma başlattı. Geleneksel 
olarak hükümet güçlerinin kontrolünde olan orta Meksika ise eski başkan adayı Bernardo 
Reyes ile Porfirio Diaz’m yeğeni Felix Diaz’ın ayaklanmaları ile çalkalandı. Bu ayaklanmalar 
bastırıldı ama Reyes ile Diaz hapsedildikleri hücrelerden subaylarla haberleşmeye devam ettiler. 
Kısacası, koşullar askerî bir darbe için elverişli göriinüyordu. Bu noktada, Madero en büyük 
siyasal hatalarından birini yaptı. Kuzeydeki Orozco isyanını bastırmak üzere General 
Victoriano Huerta’yı görevlendirdi. İsyanın Ağustos’da bastırılması kuzeyin yatışmasını 
sağlamadı; dağılan askerler bu kez Villa gibi şeflerin önderliğinde gerilla savaşına başladılar.
Bu kargaşa ortamının sürekliliğinden cesaret alan darbeci subaylar Şubat 1912’de Reyes ve 
Felix Dıaz’ı serbest bırakmaya karar verdiler. 9 Şubat sabahı ayaklanmanın birinci evresi 
başarıyla gerçekleştirildi; ancak rejime sadık subaylar beklenenin aksine, çok güçlü bir şekilde 
direndiler. Reyes daha ilk çatışmada öldü ve asiler ordu cephaneliğine çekilmek zorunda 
kaldı. Böylelikle Mexico City’nin decade tragica'sı (trajik on günü) başlamış oldu. Şehir asilerle 
sadık kuvveder arasındaki topçu düellosu sonunda büyük hasar gördü; ölenlerin arasmda 
askerden çok sivil vardı. Sadık kuvvetlerin başında Reyes’in yakın arkadaşı General Huerta 
vardı. Onuncu günün sonunda Huerta asilerle anlaştı ve önce Madero’nun kardeşini sonra 
kendisini öldürterek başkanlık yetkilerini devraldı.



ikinci Evre

1912’de Huerta’mn başa geçmesini izleyen olaylar, bir anlamda, 1910’dakilerin bir tekrarı oldu. 
Kuzeydeki köylüler ve ayaktakımı, Pancho Villa önderliğinde “Kuzey Tümeni” adında bir ordu 
kurup yeniden ayaklanırken, güneyde Zapata’nın isyanı yeni bir hız kazandı. Meşruiyetçi 
burjuvazi ise bu kez eski bir politikacı Carranza’nın önderliğinde “Anayasalcı” diye anılan 
yeni bir blok oluşturdu. Üç grup arasında, 1910’da olduğu gibi, son derece de sınırlı ve 
istikrasız bir ittifak kuruldu; Diğer yandan, Madero’nun öldürülmesinden sonra, Mexico City’de 
onu desteklemiş olan radikal unsurlann ve eski PLM üyelerinin önemli bir kesimi güneye 
geçerek Zapata’mn saflanna katıldı. Çoğunlukla anarşist eğilimli bu genç “politik sekreter”lerin 
etkisiyle bölgesel nitelğini giderek yitirdiği için kuzeydeki Villacılarla ilişki kuruldu. 1914 
yazında iç savaşın sona ermesinde, kuzeydeki burjuvalarla işçi ve köylüler arasındaki ittifakın 
yerini, kuzeyle güney arasında sınıfsal bir ittifak kurulacağı endişesi önemli bir rol oynadı. 15 
Ağustos 1914’te Anayasalcı ordular, komutanları General Obregon’la birlikte Mexico City’ye girdiler.

Konvansiyon

Crranza Mexico City’ye yerleşir yerleşmez, Zapatacı delegelerle görüşmeye başladı. Ama 
görüşmeler çıkmaza girdi. Çünkü Zapata, herhangi bir anlaşmanın ancak Ayala Planı’nm, özellikle 
de planın toprak dağıtımına ilişkin maddelerinin kabulü üzerinde gerçekleşebileceğinde ısrar 
ediyordu. Buna karşılık Carranza bu konuya hiç değinmiyor, tıpkı 1910’da Madero’nun yaptığı 
gibi. Güney Kurtuluş Ordusu’nun dağıtılmasını ve resmî güçlerin emrine girmesini istiyordu.

Ama Zapatacılar programlanmn uygulanması için merkezî hükümetin onayını beklemediler. 
Güney Kurtuluş Ordusu’nun denetimindeki bölgelerde Ayala Planı yürürlüğe kondu; atanmış 
memur ve kurulların yerini seçilmiş otoriteler aldı ve böylece toprak işgal ve dağıtımları, 
kullanım ve miras hakları yasal bir statü kazanmış oldu. Diğer yandan Villa’nın Kuzey 
Tümeni de benzer uygulamalarda bulunuyordu. Ne var ki, onların toprak sorununa ilişkin 
belirli bir planlarının olmaması, burjuva önderliğin kısıtılayıcı girişimlerine karşı sosyal ve 
pohtik bir zeminde açık ve net bir şekilde muhalefet edememelerine yol açıyordu. Bu 
nedenle Villacılar giderek Zapatacılara daha yakınlaşıyor, aralannda Ayala Plam’nı olduğu gibi 
benimseme eğilimi güçleniyordu. Bütün bu anlaşmazlıklar, yakınlaşmalar sırasında General

Latin A m erika 'ya  
Marksizmin Girişi

Marksizm Latin Amerika’da 19. yüzyıim soniannda, 
kıtaya göç eden Aimanların, İtalyaniarın ve İspanyolların 
aracılığıyla yayılmaya başladı. Ve aynı dönemde kendini 
Marksist ilan eden İlk düşünürler ve partiler ortaya çıktı.
II. Enternasyonal'öen etkilenen Juan B. Justo (1865-
1928) ve onun 1895’te kurduğu Arjantin Sosyalist Parti
si, ılımlı ve sosyalist akımın oluşmasına yol açarken, 
Luis Emllio Recabarren (1876-1924) ve onun 1912’de 
kurduğu Şili Sosyalist İşçi Partisi, devrimci Marksist 
bir akımın öncülüğünü yaptı.

Kapital’i İspanyolcaya çeviren ilk kişi de (1895) Juyan 
B. Justo oldu. Ama Justo’nun düşüncesi, Marksist ol
maktan çok eklektik ve yarı liberal nitelikteydi. Nitekim, 
Justo’nun partisinin bağlılığını ilan ettiği. II. Enternas- 
yonal’ln önde gelen yazarlarından ve Arjantin’e göç 
etmiş olan Alman Ave-Lallemant, bu partinin önderleri 
için "burjuva ideologlar” tanımlamasını yapıyordu.

Latin Amerika gerçeğinin Marksist çözümlemesi ve 
kıtaya ilişkin devrimci politikaların geliştirilmesi, komü
nist akımların ortaya çıkışıyla birlikte başladı. 1920’li 
yıllarda gelişen komünist partiler başlıca İki kökenden 
kaynaklanıyordu. Bunlardan birincisi bazı partilerin (Ar
jantin, 1918) sol, enternasyonalist kanatları ile bazı par
tilerin (Uruguay, 1920; Şili, 1922) Ekim 1917 Devriml’ne 
bağlılıklarını ilan eden çoğunluk kesimleriydi. İkinci ke
sim ise, Bolşevizme doğru evrilen bazı anarşist ya da 
anarko-sendikalist gruplardı. (Meksika, 1919; Brezilya, 
1922). Ama başlangıçta bu partilerin gücü oldukça sınır
lıydı; örneğin aralarında en güçlüsü olan Şili Komünist 
Partisi'nkn 1929’daki üye sayısı 5 bini geçmiyordu.

İlk yıllarda komünist partilerin yönelişleri, temel ola
rak III. Enternasyonarın kararlarına, özellikle de Ocak 
1921 tarihli Amerikan Devrimi Üzerine, İki Ameriio'nm 
İşçilerine Çağrı başlıklı doküman ile Ocak 1923 tarihli 
Güney Amerika İşçilerine ve Köylülerine başlıklı kararı
na dayandırılmıştı. Bu metinlerde, Latin Amerika’daki 
devrim mücadelesinin demokratik (tarım sorunu), anti- 
emperyalist ve anti-kapitalist nitelikli olduğu belirtiliyor
du. İşçi sınıfı ile köylülük arasındaki ittifak sorunu, 
“ kesintisiz” bir devrim stratejisi temelinde ele alınıyor 
ve bu stratejinin Latin Amerika’nın azgelişmiş ve bağım
lı {III. Enternasyonal’in terimleriyle geri ve yarısömürge) 
kapitalist ülkelerinde doğrudan bir işçi iktidarına yol 
açacağı belirtiliyordu. Bu arada Meksika Devrimi, Ekim 
Devrlml’yle kıyaslanarak Meksika’daki demokratik dev
rimin sosyalist devrime dönüşmesi sorunu İnceleniyordu.

Bu dönemde Şili partisinin önderi Luis Emllio Reca
barren, Küba partisinin önderi Julio Antonio Mella (1903-
1929) ve Peru partisinin önderi Jos6 Carlos Marlategui 
(1895-1930) gibi komünist aydınlar, Latin Amerika’nın 
sosyal ve siyasal yapısını derinlemesine İnceleyen Mark
sist çalışmalar gerçekleştirdiler. Bu önderler grubuna 
egemen olan siyasal çizgi, ağırlıklı olarak III. Enternas- 
yonal'in (Komintem) uluslararası çözümlemeleriyle uyum 
İçindeydi ve enternasyonalist bir özellik taşıyordu. Mari- 
ategui bunu, (Latin Amerika’daki) ülkelerin ekonomisi, 
ancak proleter kitlelerin dünya antl-emperyalist müca
delesiyle işbirliği içinde girişecekleri eylemlerle kurtula
bilir. Burjuva demokratik sorunlar, burjuva devrimleriy- 
le değil, ancak proletaryanın eylemiyle çözülebilir diye 
ifade ediyordu. Ama öte yandan kıtanın yerli halklarının 
özel durumu da tartışılıyordu. Bu konudaki en önemli 
çalışmalardan birini, yine Marlategui gerçekleştirmiş ve 
Perulu İnkalan inceleyerek, bu yerli toplulukla» ile Marx’- 
ın ve Engels’In Rusya’ya ilişkin olarak inceledikleri “mir” 
sistemi arasındaki paralellikleri ortaya koymuştu. So
nunda Latin Amerikalı komünist önderler, kıtada sosya-

Meksika'da da sosyalist düşünce ilk kez 1848’i 
izleyen yıllarda, küçük dergi ve gazeteler aracılığıyla 

kök saldı. Meksika Devrimi'ni önceleyen yıllarda gerek 
anarşizmin yaygınlaşan etkisiyle, gerekse Latin 

Amerika’ya özgü bir Marksizm geliştirmek çabasına 
paralel olarak, bu tür yayınların sayı ve çeşitliliği arttı.

lizmin yerli komünlerinden destek alabileceğine karar 
vermişler, ama temel olanın büyük kapitalist işletmele
rin kollektif mülkiyete geçirilmesi olduğunu kabul et
mişlerdi.

Mella ise ağırlıklı olarak milliyetçilik ve ulusal kurtuluş 
sorunlarıyla uğraşıyordu. Mella da bu konularda Komin- 
tern’in ilk çizgisine sadıktı. Başta Küba olmak üzere, 
Latin Amerika ülkelerinin ulusal bağımsızlığının temel 
sorun olduğunu vurguluyor ama bunu gerçekleştirecek 
olanın, köylülerle, öğrencilerle ve aydınlarla ittifak ya
pacak olan işçi sınıfı olduğu konusunda ısrar ediyordu. 
Mella’nın ittifak anlayışında "ulusal burjuvazi”ye yer 
yoktu. Mella, ulusal burjuvazinin emperyalizmle ittifak 
halinde olduğunu, emperyalizmin ülke içindeki ajanı ol
duğunu söyleyerek bunlarla bir cephenin kurulamaya
cağını, tam tersine bunlara karşı mücadele veren işçi 
sınıfının iktidara gelmesinin zorunlu olduğunu söylüyor
du. Bu arada Nikaragua’da köylü ordusunun başında 
şavaşan Sandino’yu şiddetle destekliyor. Haya- da la 
Torre önderliğindeki radikal popülist akımı ise ulusalcı
lıkla ve "popülizm”le eleştirerek Nikaragua’nın Kuo- 
mintang”! olmakta suçluyordu.



ivıeKsiKa uevrıııu

Tren, Meksika için taşıdığı iktisadi anlamın yanısıra, iç 
savaş sırasında hatın sayılır bir askeri rol de üstlendi. 
Başlangıçta daha ziyade hükümetin asker sevkıyatında 
yararlandığı trenler, daha sonra Zapata hareketinin 
eşkıya kanadının baskınlan sonucunda, asilerin de 
elinde gerçek olduğu kadar sembolik bir güç haline 
geldi. Eşkıyanın Zapata hareketinin içinde hep göreli 
bir özerkliği oldu. Öteden beri çete savaşına alışkın 
olan eşkıya. Güney Kurtuluş Ordusu'nun harekâtlarına 
katılmakla birlikte, diğer zamanlarda, Zapata’nm çizdiği 
politik sınırları aşmadan, savaşı kendi bildikleri 
yöntemlerle sürdürüyorlardı. Hükümetin güçsüzlüğünü, 
kontrolü kaybetmiş olduğunu hiçbir şey onların 
düzenlediği tren baskınlan kadar çarpıcı bir biçimde 
kanıtlamıyordu. Ama diğer yandan çok sayıda sivilin 
ölmesine yol açan bu baskınlar, şehirli nüfus ile 
asiler arasında bir ittifakın kurulmasını güçleştiren 
faktörlerden biriydi.

Obregon da arabuluculuk görevini üsdenmişti. 1914 Eylül’ûnün ortalanndan Carranza, Obregön 
ve Villa’ya hitaben bir mektup yazarak, 10 Ekim’de Mexico City’de bir askeri önderler 
toplantısı düzenlemeye karar verdiğini bildirdi. Obregön, mektubu Villa ile tartıştı ve 21 
Eylül’de ikisi ortak bir deklarasyonla bu öneriyi reddetti. Cevap mektuplannda, böyle bir 
toplantının askeri komutanlan değil, merkezden atanmış delegeleri temsil edeceğini, bu 
toplantıda temel sorun olan tanm devrimi konusunun çözümlenmeyeceğini, önemli olan bu 
sorunu çözümleyebilecek bir meclisin toplanması gerektiğini bildiriyorlardı. Carranza, ertesi 
gün bu öneriyi derhal telgrafla reddetti. Ama bu kez Carranza üzerinde alt düzey subaylann 
baskısı başladı ve Mexico City’ye dönen Obregön da bu doğrultuda manevralara girişti. Arabulucu 
çeşitli komitelerin girişimleri sonucunda Carranza, 10 Ekim 1914’te tarafsız bir kent olan 
Aguascalientes’de bir askerî komutanlar konvansiyonunun toplanmasını kabul etmek zorunda 
kaldı. Taraflar bu tarihe kadar birbirleriyle silahlı bir çatışmaya girmemeyi taahhüt ettiler. Böyle 
bir toplantıyı herkesten çok Obregon istiyordu çünkü bu sayede Villacı komutanların küçük 
burjuva kanadı ile Carranzacı komutanlann radikal kanadını kendi çevresinde toplayabileceğini, 
ardında da “arabulucu” rolüyle politik sahneye .çıkarak kendi önderliğini perçinleyebileceğim düşünüyordu.

Konvansiyon önce yalnız Villacı ve Carranzacı komutanlann katılımıyla toplandı. Siviller 
temsil edilmiyordu; Zapatacılar ise ancak 27 Ekim’de ve ancak gözlemci statüsü ile toplantıya 
katıldılar. Çünkü Zapata delegelere, ancak Konvansiyon’un Ayala Planı’nı kabul etmesi halinde, 
onu resmî bir organ olarak tanımalan talimatını vermişti. Buna rağmen Zapatacılann toprak 
sorununu programatik bir biçimde dile getirmeleri bütün dengeleri sarstı ve Viflacılarm, 
Carranzacılann radikal kanadının ve Zapatacılann ortak bir cephe oluşturmaları sonucu 
doğurdu. 28 Ekim oturumunda Ayala Planı’nın bütün önemli maddeleri derhal kabul edildi ve 
oturum Viva la Revolucion! Viva Plan de Ayala! Viva Zapata! sloganlanyla kapandı. 30 
Ekim’deki oturumda ise Carranza’nın devlet başkanlığını bırakması karan alındı. Obregon 
karara karşı çıkan Carranza’nın yanında yeraldı; iş savaş yeniden başladı.

Anayasalcı güçlerle Konvansiyoncular arasındaki mücadele uzun sürmedi. Başkenti savunmakla 
görevli süvari birliklerinin komutanı Lucio Blanco zaten Konvansiyonculara yakındı. 24 
Kasım’da Obregon Mexico City’yi tümüyle terketti ve Lucio Blanco Konvansiyon adına 
yönetimi devraldı. Aynı gece Zapata’nm birlikleri şehre girdiler ve herhangi bir misilleme 
yapılamayacağı yolunda halka güvenceler verildi. 3 Arahk’ta ise Villa’nın komutasındaki Kuzey

Mella ve Mariategui gibi otantik devrimci ve enternas- 
yonaiist olduğu kadar siyaset içinde bağımsız tavır ala
bilen Marksist önderlerin yanısıra, 1920’ierin sonlarına 
doğru, Komlntern'in giderek bürokratikleşen yönetimi
ne sadakatle bağlı ve onun her politika değişikliğine 
kısa sürede uyum sağlayan yeni yönetici tipleri de orta
ya çıkmaya başladı. Bunların İçinde en önde geleni 
Ariantin Komünist Partlsi’n\n önderi olan Vittorio Codo- 
villa (1894-1970) idi. 1924 sonlarında partinin yürütme 
kuruluna giren ve 1926’da Komintem çizgisini kabul 
ederek sol muhafelete karşı mücadele başlatan Codovii- 
ia, 1929’da toplanan /. Latin Amerika Komünist Konfe

ransı’na da katılarak Komlntern’in yeni “üçüncü dönem" 
(1929-33) politikasının hararetli bir savunucusu ve uy
gulayıcısı durumuna geldi. Bu yeni politika sosyal de
mokrasiyi faşizmin “ ikiz kardeşi" (sosyal faşizm) olarak 
ilan ediyor ve tüm komünist partileri iktidarı eie almaya 
yönelik saldırı politikasına sevkediyordu. Codovilla da 
bu politikaya uygun bir biçimde i.atin Amerika'daki bir
çok ülkeyi (Meksika dahil) “ ulusal faşist" olarak tanım
layacak, ama bir yandan da bu ülkelerdeki devrimin 
karakterinin “burjuva demokratik” olduğunu ileri süre
cekti.

Arjantin partisinin yanısıra birçok başka komünist par
tisi Komlntern'in üçüncü dönem politikasını en Orto
doks ve yalın haliyle uygularken, bazı partiler de bu 
yeni “sol” çizgiyi, kendi devrimci eğilimlerinin destek
lenmesi, onaylanması olarak kabul ettiler. Bunların ba
şında, 1930'da bir dizi sendika önderi ve eski bir öğrenci 
olan Augustin Farabundo Marti (1893-1932) tarafından 
kurulan E/Sa/vadorKomüri/stParf/s/geliyordu. Bu parti 
kuruluşundan iki yıl sonra, Latin Amerika tarihinin bir 
komünist parti tarafından yönetilen tek kitle ayaklanma
sını örgütleyecekti. Sandino’nun gerilla mücadelesine 
katılan Marti, General Martinez’In diktatörlük rejimine 
karşı bir devrim hazırlığına girişecek, ama durumun far
kına varan hükümet tarafından bir dizi başka önder 
ile birlikte (bunların arasında Mario Zapata da vardı) 
tutuklanacaktı. Ama bunun hemen ardından Ocak 
1932'de komünistlerin önderliğindeki köylüler ve tarım 
proleterleri ciddi bir ayaklanma başlatacaklardı. Ayak
lanmanın programı ise El Salvador Komünist Partisi'- 
nce, işçi, köylü ve asker Sovyetlerinin önderliğinde, 
ulusal burjuvaziye ve emperyalizme karşı “sosyalist 
devrim” olarak ilan edilmişti. Ne var kİ siyasal ve askerî 
açıdan yeterince koordine edilemeyen ayaklanma hükü
met birlikleri tarafından bastırılacak, Marti ve Zapata 
ile öteki önderler kurşuna dizilecekti. Komintem bu ayak
lanmaya kayıtsız kalırken, Kuzey Amerika Komünist Par

tisi (ABD), Marti ve arkadaşiannı “darbeci ve sol sekter” 
olarak ilan edecekti.

El Salvador’daki ayaklanma gerçek bir kitle devrimi 
özelliği kazanmıştı; ama bunu “darbeci” bir girişim ola
rak eleştiren Komintem, 1935'te Brezilya'da gerçek bir 
darbe çabası içine girişti. 1924’te, kahve plantasyonları
nın sahiplerinin desteklediği hükümete karşı askeri bir 
ayaklanmaya (Teğmenler Hareketi) katılan Luis Carlos 
Prestes (1898), 1930’ların başında Brezilya Komünist 
Partisi yanlısı olacak, bu arada kurulan Ulusal Kurtuluş 
İttifakı (ANİ.) örgütünün başkanlığına seçilecekti. Başını 
Komintem yanlısı komünistlerin çektiği >tNL'nin progra
mı, ulusal burjuvazi ile ittifak içinde gerçekleştirilecek 
ulusal demokratik reformlar temeli üzerine kurulmuştu. 
Temmuz 1935’te Prestes sürgünden geri dönecek ve 
“tüm iktidar A/VL’ye!" sloganı altında bir askerî ayak
lanma örgütlemeye girişecekti. Bu girişimin El Salva
dor'daki ayaklanmadan en önemli farkı,' bir kitle ayak
lanması değil bir askerî darbe girişimi olması ve sosya
lizmi değil, demokratik bir burjuva rejimini hedefleme- 
siydi. Ama, Kasım 1935'te çeşitli askerî birliklerin katılı
mıyla başlatılan hareket, kitle desteğinden yoksun kala
cak ve hükümet tarafından ezilecekti.

Brezilya ayaklanması Latin Amerika'daki komünist ha
reket için bir dönüm noktası oluşturacaktı. 1936'dan 
başlayarak Kom/ntern'in üçüncü dönem politikasına son 
vermesi ve halk cephesi çizgisine geçmesi, Latin Ameri
ka partilerinin de darbeci ya da devrimci yaşamlarının 
sonu olacak ve “ ulusal", “anti-faşist" ve “anti-em- 
peryalist" burjuvaziler ile uzun sürecek bir ittifak döne
mi başlayacaktı. Bu uzun dönem ise, 1950'lerln sonla
rında çeşitli gerilla akımlarının komünist partilerinden 
kopmasıyla ve özellikle de 1959'daki Küba Devrimi'yie 
sona erecekti.

MUHİTTİN KARKIN



Tümeni ve Konvansiyon şehre girdi.

Böylehkle köylü önderler Ulusal Saray’a yerleşmiş oldu ama asimda ülkede bir iktidar boşluğu 
vardı. 4 Arahk’ta bir görüşme yapan Zapata ve Villa hükümeti “halkm yaranna uygulamalar 
yapmak üzere eğitilmiş kişilere teslim etmek” kararım aldılar. Ancak Konvansiyon’un kurduğu 
hükümet alabildiğine heterojendi; köylü önderlerinin yanısıra, Zapata’ya danışmanlık etmiş olan 
anarşistleri, Anayasalcılarla pazarlık etmeyi sürdüren burjuva temsilcilerini ve maceracılan 
içeriyordu. Gerçi başlangıçta askerî durum Konvansiyoncularm lehineydi. Konvansiyo’na bağlı 
ordular başkent ve ülkenin merkezî kesimlerinin yanısıra, demiryolu ağının da büyük bir 
bölümünü kontrol ediyorlardı. Anayasalcılar ise Veracruz’da bir kıyı şeridine sıkışmışlerdı ve 
kuzey ve güneyde çok dar alanlan denetleyebiliyorlardı. Mexico City’nin almışını izleyen 
haftalarda kuzeybatının denetimi tamamen Konvansiyonculann eline geçti. Ancak tam bu 
noktada Konvansiyoncular en büyük askerî hatalarını yaptılar. Güçlerini Anayasalcılann 
İkarargâhmm bulunduğu Veracruz’da yoğunlaştırmak yerine, kuzeye ve güneye dağıttılar.
Aslında Villa tam tersi plandan yanaydı ama özellikle Zapata böyle bir girişime karşı çıktı; 
bölgeci köylü anlayışı merkezî bir ordunun yaratılmasını engelliyordu. Güçlerin bu şekilde 
dağıtılmasının yanısıra, Obregon’un komutan ve askerlerinin çok daha iyi eğitilmiş olması da, 
başta Zapata’nm kuvvederi olmak üzere Konvansiyoncu güçlerin yenilgisini hazırlayan başlıca 
etmenler oldu.

İlk yenilgilerden sonra, başlangıçta köylü devriminin, özellikle de Kuzey Tümeni’nin karşı 
dumimaz ilerlemesinden etkilenerek devrime katılmış olan Lucio Blanco gibi generaller de saf 
değiştirdi. Diğer yandan, Anayasalcı blokda da belirgin bir sola kayma başlamıştı. Villa ve 
Zapata’dan aynlarak saf değiştiren radikal aydınlar da bu ortama katkıda bulundular. Toprak 
reformunun yanısıra sekiz saatlik işgünü gibi, sendika hareketinin de kimi talepleri 
Anayasalcılann programına alındı. Toprakların yeniden dağıtılmasını merkezine alan bu 
program, Zapatacılığm hedeflerim burjuva meşruiyeti çerçevesine yerleştirmeyi amaçlıyordu. 
Üstelik bu hedefler toplumun diğer kesimlerinin talepleri ile koordine ediliyor ve ulusal çapta 
çözümler öneriliyordu.

Köylü Devriminin Yenilgisi ve Zaferi

Ocak 1915’in sonunda artık Harekât Ordusu adını alan nayasalcı güçler Mexico City’yi 
yeniden ele geçirdi. Ne var ki, ordu şehre bir işgal ordusu gibi değil, refoprm ve taviz 
vaadleriyle girdi. Daha 6 Ocak 1915’te çıkarılan tarım reformu yasası, köylülere 1856’da elde 
etmiş topraklarım geri vereceklerini, ejido’lan olmayan köylülere ejido  verileceğini ilan etmişti. 
Şehre girdikten sonra da işçi sendiklarıyla yakın ilişkiler kuran Obregon, çeşitli işçi haklarının 
karşılığında Villacılığa karşı ortak bir mücadele anlaşması imzaladı. Anlaşma “işçiler ile 
işverenler arasındaki anlaşmazlıklarda işçilerin haklı taleplerine gerekli dikkatin gösterileceğini” 
vurguluyordu. Buna karşılık sendikacılar da “gericiliğe karşı savaşmak üzere Kızıl Taburlar 
kurulacağını” karar altına aldılar. Anlaşmanın dili bariz bir biçimde anarşist izler taşıyordu.
Bu anlaşmayı izleyen aylarda kuzeyde Villa, nihai bir biçimde yenildi; 1916 başında Kuzey 
Tümeni diye bir. ordu kalmamıştı. Gerçi Obregon bunu başarabilmek için şehri bir kez daha 
Zapata’ya terketmek zorunda kalmıştı ama Zapata’nm Mexico City’ye ikinci girişi, şehirli 
nüfusa .vaadedecek bir şeyi olmadığım vurgulamaktan başka bir işe yaramadı. 2 Ağustos 
1915’te Anayasalcılar tekrar M exico-City’ye girdiler, bunu izleyen aylarda çeşidi Latin Amerika 
ülkeleri ve 19 Ekim 1915’te ABD oluşturdukları geçici hükümeti tanıdı. Seçimler bir yıl 
sonra, Ekim 1916’da yapıldı ve kurucu kongre' 21 Kasım 1916’da, Benito juârez’in 
Maximillien’e karşı son zaferini kazandığı Queretaro’da toplandı. Amacını Huerta’nın darbesiyle 
ayaklar altına .alınan ve anayasalcı hareketin doğmasına yol açan 1857 anayasasının yeniden 
inşası olarak ilan etti. Ancak 1917’de kabul edilen anayasa, 1857 anayasasının aksine geniş 
bir toprak reformu vaadediyor ve Meksika yurttaşı olamayanların toprak sahibi olamayacağını 
ilan ediyordu. Kongredeki başhca mücadele ekseni, eski parlamentoda yeralan ve Huerta ile 
işbirliği yapmakla suçlanan Maderocu üyelerin oluşturduğu “yenilenme grubu” ile Obfegon’un 
öndediğindeki radikallerdi. Anayasa yenilenme grubu üyeleri tarafından yazıldı ve 1917’den 
sonra da, yönetim büyük ölçüde bu grubun elinde kaldı. Obregon, Carranza’nın başkanlık 
yeminini ettiği 31 Ocak 1917’de, ayaklanmaya hazırlanan bütün generaller gibi, bütün 
görevlerinden ayrılarak Sonora’daki çifdiğine çekildi.

Zapata’mn Ölümü ve Zapatista’nın Zaferi

1915’te Mexico City’den ayrılmak zorunda kalan Zapatacı güçler, artık tamamen Morelos 
eyaletine sıkışıp kalmışlarıdı. Ancak burada ve özellikle de kırda, egemenlik Carranza 
yönetimi boyunca onların elinde kaldı. Kuşkusuz hareketin yaşadığı en büyük kriz, 7 Nisan 
1919’da efsanevi önder Zapata'nın bir tuzağa düşürülerek öldürülmesinden kaynaklandı. Bu 
noktada, Carranza yönetimi Zapata hareketinin de sonunun geldiğini ilan etti. Ancak 
Zapata’nm ölümünü izleyen altı ay içinde, 28 yaşında genç bir anarşist Gildardo Magana, 
bütün şefler tarafından hareketin yeni önderi olarak tanındı. Önderhk krizi hiç fire vermeden 
adatılmıştı. Morelos eyaleti. hâlâ Zapatista’nmdı.

Daha Zapata ölmeden önce Magana’ya, Carranza rejimini eleştirmekte olan Obregon’la temas 
kurma ve ilişkileri geliştirme görevini vermişti. 1 Haziran 1919’da Obregon, başkan adaylığını

V i l lA ,  FRANCİSCO (PANCHO) 
( 1 8 7 8 -1 9 2 3 )

Asıl adı Doroteo Arango’dur. Rio Grande’de doğdu. 
Bir tarım işçisinin oğlu olan Villa, küçük yaşlarda öksüz 
kaldı. Kız kardeşine tecavüz eden, kendisinin de çalıştı
ğı çifliğin sahibini öldürdükten sonra dağlara kaçtı. Böy
lece daha çok genç yaşta, bir eşkiya olarak yaşamaya 
başladı. 1909’da, Francisco Madero önderliğinde Porfi
rio Diaz'a karşı başlayan ayaklanmaya katıldı. İyi bir 
asker ve örgütçü olan Villa, Meksika ihtilalcilerinin en 
cahiliydi. Kuzey Meksika topraklarını ve insanlarını çok 
iyi tanıdığı için, Madero’nun hizmetindeki bir bölük eği
timli askerin başına getirildi. Madero ayaklanmasının 
başansından sonra Viila düzensiz orduda kaldı.

1912'de, Pascual Orozco’nun isyanı sırasında Villa, 
General V. Huerta’ya karşı şüphe beslemeye başladı. 
Bu arada Huerta kendisinin öldürülme emrini vermişti. 
Fakat Madero infazın durdurulmasını, onun yerine hap
se atılmasını emretti. Villa hapisten kaçıp, Kasım ayında 
Amerika’ya gitti. 1913’de Madero’nun öldürülmesinden 
sonra. Villa yeniden Meksika’ya döndü ve Divlson de 
Norte (Kuzey Tümeni) adında, bir kaç bin gerilladan 
oluşan bir askeri birlik kurdu. Carranza’yla birleşerek 
Huerta’nın giderek sertleşen diktatoryasına karşı ayak
landılar. Bu ayaklanma sırasında Villa, askeri hünerleri
ni birçok zafer kazanarak gösterdi. Aynı yıl Chihuahua- 
na valisi oldu ve 1914’de Carranza’yla birlikte, Mexico 

City’ye devrimin kahraman liderleri olarak girdiler.

Kasım 1914’de, Villa ve Carranza arasındaki rekabet 
aralarının açılmasına ve Villa’nın Zapata’ya yakınlaşma
sına neden oldu. Beraber Mexico City’ye kaçtılar. Car
ranza tarafından, bir dizi çarpışmada bozguna uğratılan 
Zapata ve Villa bu sefer de kuzeydeki dağlara çekildiler. 
Carranza’nın Kuzey Meksika’yı denetim altına alamadı
ğını göstermek için Villa , 1916 başlarında Santa Isabel’- 
de 16 Amerikan vatandaşını öldürdü ve kısa bir süre 
sonra Columbus (Yeni Meksika)’a saldırdı. ABD Başkanı 
Wilson, bu olay üzerine, bölgeye General Pershing baş
kanlığında asker yolladı; ama, Villa'nın popülaritesi ve 
Kuzey Meksika’nın saldırı ve savunma alanlarını çok 
iyi bilmesi, ayrıca Meksika hükümetinin Meksika toprak
larında Pershing’in varlığından pek hoşlanmamaların
dan dolayı Villa’nın ele geçirilmesi imkânsızdı. Carran- 
za’nın gücü sürdüğü müddetçe, Villa gerillacılığa de
vam etti. 1920’de iki general (Obregon ve Calles) tara
fından Carranza hükümetinin düşürülmesi sonucu Villa, 
politikadan çekilmesi şartıyla affedildi ve kendisine Par- 
ral yakınlarında bir çiftlik verildi. Ama üç yıl sonra, 
Obregon tarafından, başkan seçtirmeyi planladığı 
Calles’e karşı çıkacağı korkusuyla çiftliğinde öldür- 
tüldü.



Meksika Devrimi

Yanda Diego Rivera’nın Devrim Mel<sikası duvar 
resminden bir kesit. Altta: Zapata'nm anonim bir 

ressam tarafından yapılmış yağlıboya resmi. 
Zapatista'nm zaferi çelişkili bir zaferdi. Yalnızca 

efsanevi önderini, devrimin son evresinde kurulmuş 
bir pusuda pisi pisine yitirdiği için değil. Modern 
kapitalizm koşullarında ufku Toprak ve Özgürlük 

talebiyle sınırlı bir hareketin zaferinin bile ne kadar 
sınırlı kalacağı, Zapata örneğinde çarpıcı ve acı bir 
dizi tesadüfle kanıtlandı. Zapata isyanı başlatacağı 

sırada, Anenecuilco köyünün kendisine emanet ettiği 
köyün ortak topraklarının tapularını, isyana katılmasını 

özellikle istemediği bir arkadaşına bırakmıştı. Köyün 
kuşatıldığı bir sırada arkadaşı onları kilisenin altına 

gömmüş; Zapata dağlara çekilmeden önce, kuşatmaya 
rağmen köye gelip tapuların emniyette olup olmadığını 

kontrol etmişti. Zapata öldükten, devrim 
sonuçlandıktan sonra her şey yolunda gidiyor gibi 

görünüyordu. 1940'larda, devlet erkânında da güçlü 
bir arkası olan zengin bir bey Anenecuilco'nun 

ejidosuna musallat oldu. Pueblo satmamakta 
direnince, sökonusu bey hukukî yolsuzluklara 

başvurdu. Onlar da işlemedi. Tapular hâlâ Zapata'nm 
emanet ettiği artık yaşlanmış arkadaşının 

korumasmdaydı. Bir gün, kiralık katiller tarafından 
öldürüldüğü apaçık, cesedi bulundu. Katilleri tutan ve 

Anenecuilco'nun topraklannı gaspetmeye çalışan, 
Zapata'nm oğlu Nicolas'tı. Olay örtbas edildi. Ama 

diğer yandan ejido/ar varlıklarını sürdürüyorlardı. 
1953’te buraları gezen bir ziyaretçi, ejidosu olan ve 

iş örgütlenmesinin komünal olduğu köylerde hayat 
standardının daha yüksek olduğunu gözlemişti. Ama 

kapitalizme, kendilerince direnmeyi sürdürüyorlardı; 
daha gelişkin tekniklerden verimi değil, boş zamanı 

arttırmak için yararlanıyorlardı.

ilan ederken, Carranza rejimine yönelttiği eleştiriler arasında Zapata’nm öldürülmesi de \'ardı. 
Magana da Zapata hareketinin Obregon’un adaylığını desteklediğini ilan etti. Başkanlık 
kampanyası sırasında bir an her şey yeniden başlayacakmış gibi oldu. 1920 baharında 
Obregon seçim gezilerini sürdürürken mahkeme önüne çıkmak üzere Mexico City’ye davet 
edildi. Mexico City’de kendi bölgesi olan Sonora’da çıkan karışıklıklar bahane edilerek 
tutuklanmasına 'karar verildi. Ancak Obregon kendisini destekleyen demiryolu işçilerinin 
yardımıyla, işçi kılığına girerek trenle Morelos’a kaçtı. Morelos’ta Zapatista’nın başına geçen 23 
Nisan’da Carranza’nm görevden alındığını ilan etti. On yıllık iç savaş tarihinde ilk kez 
Meksika halkı Obregon’un diktatörü devirme çağrısına birlikte uydu. Veracruz’a doğru 
kaçmakta olan Carranza’nın trenine saldınidı. At sırtında kaçmayı deneyen Carranza öldürüldü.

Yeni hükümet işçilere vermiş olduğu vaadlere sadık kaldı. Ücretler yükseltildi; sendikalaşma 
teşvik edildi. Ancak 1917 anayasasında vaadedilen toprak reformu ancak güneydeki eyaletlerle 
sınırlı kaldı. Burada eyalet yönetimi Magana, hareketin en eski şakisinden Genoveve de la O 
gibi Zapatacı şeflere verilmişti. Onlann denetiminde yaklaşık 1 milyon hektar toprak dağıtıldı. 
Zapata’nm hareketi, emperyalizm koşullannda gerçekleştirilmiş bu köylü ayaklanması, onun 
ölümünden sonra, tam da kendi kasdettiği şekliyle, kendi eyaletiyle sınırlı kalacak bir şekilde 
zafere ulaşmıştı.
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K m ld e H li Efsaneleri

Eduardo Galeano’nun Genesis adlı kitabından, 
çeşitli tarihçilerin fetih öncesi kızılderilileri 

hakkındaki araştırmalardan hareketle yeniden 
yazdığı efsaneler.

İNKA DUASI

Dinle beni,
Denizden yultanlarda, yaşadığın yerde,
Denizden aşağılarda, olduğun yerde.
Dünyanın yaratıcısı,
İnsanları yoğuran,
Tannlar tanrısı,
Seni çağırıyorum.
Seni .görmeye korkan gözlerimle
Seni bilmek istemekten bile korkan gözlerimle
Seni görürsem,
seni bilirsem,
seni düşünürsem,
seni anlarsam,
Sen de beni görüp bileceksin.
Güneş,
ay
gün,
gece,
yaz,
kış,
amaçsızca yürümez, 
düzenle yürür, 
iyi bir sona, 
belirlenmiş hedefe.
Krallık asanı her yere yanında taşırsın.
İşit beni, 
dinle beni.
Yorgun düşmeme, 
ölmeme izin verme.

VAADBDİLMİŞ TOPRAKLAR
(Samuel A. Lafone Ouevedo El Culto de Tonapa)

Uykusuz, çıplak ve bitkin, gece gündüz yol aldılar, 
ikiyüz yıldan fazla. Toprağın kamış ve otlar arasında 
uzandığı yeri aramaya gittiler.

Kaç kez kayboldular, dağıldılar ve tekrar buldular bir
birlerini. Rüzgarın tokatmı yediler, iplerle birbirlerine 
bağlı, ileriye doğru sürüklendiler, itişerek ve çarpışarak. 
Açlıktan bitkin düştüler, kalktılar ve tekrar düştüler, 
kalktılar tekrar. Ot bitmeyen volkanik bölgelerde, yılan 
eti yediler.

Papazların kulaklarına uykuda, altın bir krallık ve qu
etzal kuşunun teleklerini vaadeden Tanrının sancağını, 
pelerinini taşıdılar. “Bir denizden ötekine bütün şehirle
re ve insanlara hükmedeceksiniz," diye buyurdu Tanrı 
"büyüyle değil, bileğinizin gücü ve cesaretinizle."

Öğle güneşinin altındaki parlak göle yaklaştıklarında, 
ilk kez gözyaşı döktüler Aztekler. Çamurdan küçük bir 
ada vardı: Sazlıklardan ve yabani otlardan yüksekte hint- 
inciri kaktüsünün üzerinde, kartal kanatlarını açtı.

Onların geldiğini görünce, başını eğdi kartal. Kirli ve 
ürkek, gölün kıyısına yığılıveren bu zavallılar, cennet 
için seçilenlerdi; yabancı ve uzak zamanlarda tanrıların 
ağızlarından doğanlar.

Huitzilopochtli, karşıladı onları. "Burası, bizim yüceli
ğimizin ve huzurumuzun yeri,” diye yankılandı sesi "bü
tün ötekilerin kraliçesi olacak bu şehre Tenochtitlân

Üstte: Mayalara ait bir tapınak. Ortada: Bir Aztek 
deseni. Altta: AvrupalIların kızılderililer hakkındaki 

korkularını ifade eden bir gravür.

denmesini emrediyorum. Burası Mexico!”

(Davies, Nigel. Los azfecas-TIbön, Gutierre. Historia 
del nombre y  de la fundaciön de M ixico.) •

TEHLİKELER

Güneşi ve ayı yaratan, ölülere dikkat etmeleri için 
Tâinoları uyardı.

Gündüz vakti, ölüler saklanır ve quava yerlerdi, ama 
geceleri gezinti İçin ortaya çıkar ve yaşama meydan 
okurlardı. Ölü erkekler yaşayanları düelloya davet eder
lerdi, ölü kadınlar aşka. Düellolarda istedikleri zaman 
yok olurlardı, ve aşıklar kollarının arasında hiçbir şeyin 
olmadığını farkederlerdi aşkın doruğundayken. Bir adam
la düello yapmayı ya da bir kadınla yatmayı kabul etme
den önce, ellerindeki şişkinliği hissetmek gerekirdi, çün
kü ölülerin ellerinin ayası yoktu.

Göklerin Tanrısı, Tâinoları giysili insanlara daha çok 
dikkat etmeleri için de uyarmıştı.

Değerli sözlerin sahibi Şef Câiclhu bir hafta süreyle 
oruç tutmuştu. "Hayatın güzelliği kısa sürecek,” diye 
bildirdi görünmez birine, bir anadan doğan ama ezelden 
beri var olana, “Giysilere bürünmüş adamlar gelecek, 
hükmedecek ve öldürecekler.”

(Civrieux, Marc de. Watunna: Mitoiogia makiritare.) •

ÖRÜMCEK AĞI

Siouxlarm rahibi, kendi insanları etrafında tuhaf yara
tıkların çok büyük bir örümcek ağı ördüklerini gördü 
düşünde. Her şeyin nasıl olacakını anlavarak uvandı 
ve insanlarına seslendi.'^'Bunlar olduğunda, kare şek
linde boz bozalak evlerde yaşayacaksınız, kısır ve kıraç 
bir toprakta. Ve bu Rafe”şi1<IînaeKît5!5z evterin dışında 
açlıktan kırılacaksınız."

(Nabokov, Peter (ed.) Native American Testimony.) •

PEYGAMBER

Kilimin üzerine uzanmış Yucatan'ın jaguar-rahibi, tan
rıların mesajını dinledi. Evin çatısına ata biner gibi tüne
yen tanrılar, başka hiç kimsenin bilmediği bir dilde ko
nuşuyorlardı.

Tanrıların ağzından konuşan Chilam Balam, henüz 
olmamış şeyleri hatırladı.

“ Bütün şarkı söyleyenler; şarkı söyleyen kadınlar, 
şarkı söyleyen erkekler dünyanın dört bir yanına dağıla
caklar... Kimse kaçamayacak, kimse korunamayacak... 
Açgözlülük yasasının yıllarında, çok daha fazla acı çeki
lecek. İnsanlar kölelere dönecek. Hüzün, güneşin yüzü 
olacak... Dünya ıssızlaşacak, daha küçük olacak, ve 
onur kırıcı...”

(Barrera Vazquez, Alfredo, and Silvia Rendon. Ei Lib
ra de los Libros de Chiia Balam.) •

EVRENSEL TANRI

1506: Tenochtitlân 

Moctezuma, Teuctepec'de zafer kazandı.
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Ateşler fışkırdı tapınaklardan. Davullar çaldı. Birbiri 
ardı sıra, mahkumlar kurban edilecekleri taşa doğru 
yürüdüler. Rahip, her bir göğüse volkan taşından yapıl
mış kamasını sapladı, kalplerini çıkardı ve mavi volkan
ların üzerinde yükselen güneşe gösterdi.

Kan hangi tanrıya adanmıştı? Kanı güneş istiyordu. 
Her gün doğmak ve bir ufuktan ötekine gitmek için. 
Ancak bu gösterişli ölüm törenleri, aynı zamanda ayin
lerde görünmeyen bir başka tanrıya da hizmet ediyordu.

Eğer bu tanrı, dünya üzerinde hüküm sürmeseydi, 
ne köleler olurdu, ne efendiler, ne vasallar ne de sömür
geler. O zaman Aztek tüccarları mağlup insanlardan 
bir fasulyeye karşılık bir elması zorla almazlardı; ne 
bir mısır tanesi için bir zümrüt, ne tatlı için altın, ne 
de kayalar için kakao. Taşıyıcılar sırtlarında tonlarca 
hediye ile uzun yollar boyunca, uçsuz bucaksız impara
torluğu boydan boya geçemezlerdi. Sıradan insanlar, 
keten tunikler giymeye, çikolata içmeye, yasaklanan 
quetzal teleklerini, altın bilezikleri ve soyluların ayrıcalı
ğı olan manolya ile orkideyi takmaya cüret edebilecek
lerdi. O zaman savaşçı şeflerin yüzlerini gizleyen mas
keler düşecekti; havada dalgalanan, köpüklenen kuş 
tüyleri, kartal gagası, kaplanın dişleri.

Büyük tapınağın basamakları kana boyandı. Kafatas- 
ian meydanın ortasında birikti. Sadece güneşin hareket 
etmesi gerektiğinde değil, hayır; aynı zamanda gizli tan- 
n insan yerine karar verdiği için. Bu tanrıya itaat eder
ken, okyanusun öte yanındaki Engizisyoncular, muha
liflerini, şenlik ateşlerinde yaktılar ya da onları işkence 
odalarında kıvrandırdılar. Bu, Korku Tanrısı'ydı. Fare 
dişleri ve akbaba kanatları, olan Korku Tanrısı.

(Davies, Nigel. Los azteces.)»

K a p ila l'd e  Köle Ticareti
KARL MARX

Marx Kapital'öe köle ticaretinin Avrupa’da ilk 
sermaye birikiminin oluşmasına katkısını ayrıntılı 

bir biçimde inceler.

Yerlilere karşı en korkunç davranılan yerler, doğal 
olarak, Batı Hint Adaları gibi yalnız İhracata yönelmiş 
plantasyon sömürgeleri ile, Meksika ve Hindistan gibi 
yağma alanı haline getirilen zengin ve nüfusu kalabalık 
ülkelerdi. Ama gerçek anlamıyla sömürge olan ülkeler
de bile, ilkel birikimin Hıristiyanca niteliği kendini ortaya 
koymaktan geri kalmıyordu. Protestanlığın o asık yüzlü 
virtüözleri, New Englandlı Purltenler, 1703 yılında mec
lislerinin bir kararı ile, her kızılderili başı ve tutsak edilen 
her kızılderili İçin 40 sterlin ödül koydu: 1720’de kelle 
başına ödül 100 sterline yükseldi; 1744’te 
Massachusetts-bay, belli bir kabileyi isyancı ilan edin
ce, şu fiyatlar uygulandı; 12 yaş ve daha yukarısı erkek 
kafası için 100 sterlin (yeni para), erkek tutsak 105 
sterlin, kadın ve çocuk tutsak 50 sterlin, kadın ve çocuk 
kafası 50 sterlin. Birkaç on yıl sonra sömürge sistemi, 
bu geçen sürede isyankârca alışkanlıklar edinmiş din
dar hacıbabaların oğullarından öcünü aldı. Ingiliz kış
kırtması ve parasıyla, bunlar, kızılderili baltaları altında 
can verdiler. Britanya parlamentosu, vahşi av tazılarını 
ve kelle kesilmesini “Tanrı ile doğanın kendilerine ihsan 
ettiği kolaylıklar” olarak ilan etti.

Sömürge sistemi, ticaret ile deniz ulaşımını bir limon
luk gibi besleyip olgunlaştırdı. Luther’in “tekelci şirket
leri”, sermaye birikimi İçin güçlü araçlardı. Sömürgeler, 
tomurcuklanan manüfatürler için pazar üzerindeki tekel 
aracılığı ile artan bir birikim sağladı. Avrupa dışında 
düpedüz talan, köleleştirme ve katillik yoluyla ele geçiri
len servet, anayurda taşınarak sermayeye çevrildi. Sö
mürge sistemini ilk kez tam olarak geliştiren Hollanda, 
daha 1648 yılında ticari kudretinin tepe noktasında bulu
nuyordu. “Güney-doğu ve kuzey-batı Avrupa arasındaki

Üstte: Hizmetkâr giysileri içinde bir köle. Ortada: 
Diego Rivera'nm bir deseni. Altta: Josâ Carlos 

Mariategui.

ticaret ile doğu Hindistan ticaretinin hemen tamamını 
elinde bulunduruyordu. Balıkçılığı, deniz ticaret filosu, 
manüfaktürlerl, diğer ülkelerden çok daha ilerdeydi. 
Cumhuriyetin toplam sermayesi belki de geri kalan Av
rupa ülkelerinin toplamından daha önemliydi.” Gülich 
yalnız şunu eklemeyi unutuyor: 1648 yılında Hollanda 
halkı, geriye kalan Avrupa ülkelerinin hepsinden daha 
yoksul, daha aşırı-çalışma içinde ve daha zalim bir baskı 
altındaydı.

Bugün sanayi üstünlüğü ticarî üstünlük anlamını taşı
yor. Oysa gerçek manüfaktür döneminde, sanayi üstün
lüğü sağlayan, ticari üstünlüktür. Sömürge sisteminin
o sırada oynadığı üstün rolün nedeni işte budur. Avru
pa’nın ihtiyar tanrıları ile dirsek dirseğe kürsüde vaaze- 
derken, bir sabah aniden sllle-tokat onları aşağı yuvarla
yan “acayip tann” , işte bu sistemdi. Artı-değer yapımı
nı insanlığın tek ve biricik amacı ilan etmişti. (...)

Kapitalist üretimin manüfaktür dönemi boyunca geliş
mesiyle birlikte, Avrupa kamuoyu, utanç ve vicdan de
nen şeyin son kalıntılarını da yitirmişti. Uluslar, kapita
list birikim aracı olarak kendilerine hizmet eden her 
türlü utancı, sinsi bir tebessümle övüyorlardı. Örneğin, 
saygıdeğer A. Anderson’un, şu bönce Annals ot Com- 
merce'ım okuyunuz. Burada, Utrecht barışında İngillzle- 
rln İspanyollardan, Asiento sözleşmesi ile, o zamana 
kadar yalnızca Afrika ve İngiliz Batı Hint adaları arasında 
yapılan zenci ticaretinin bundan böyle Afrika ile İspan
yol Amerikası arasında yapılması ayrıcalığının koparıl
ması, Ingiliz devlet yönetiminin bir zaferi olarak ilan 
ediliyordu. Böylece, Ingiltere, 1743 yılına kadar Ispan
yol Amerikasına, yılda 4 bin 800 zenci gönderme hakkını 
elde etmiş oluyordu. Bu, aynı zamanda, Ingiliz kaçakçılı
ğı için bir örtü de oluyordu. Liverpool, köle ticareti 
ile göbek bağlamıştı. Bu, onun, ilkel birikim yöntemiydi. 
Ve hatta bugüne kadar Liverpool, köle ticaretinin cen
neti olarak “saygınlığını” devam ettirmiştir ve -Aikin’in 
(1795) sözü edilen yapıtına göre- “bu durum, Liverpool 
ticaretinin özelliği olan ve onu bugünkü gönence hızla 
kavuşturan cesur serüven ruhu ile aynı zamana rasia- 
mış; deniz ticaret gemileri ile denizcilere büyük iş alan
ları sağlamış, ülkenin sınai ürünlerine olan talep geniş 
ölçüde artmıştır” . Liverpool köle ticaretinde, 1730 yılın
da 15 gemi, 1751’de 53 gemi, 1760’ta 74 gemi, 1770’de 
96 gemi ve 1792’de 132 gemi çalıştırmıştır.

Pamuklu sanayii İngiltere’ye çocuk köleliğini getirdiği 
gibi. Birleşik Devletler için de, daha önce az çok ataerkil 
bir nitelik taşıyan kölelik düzenini, ticari bir sömürü 
sistemi haline getirmesi için bir dürtü olmuştur. Gerçek
ten de, Avrupa’da ücretli işçilerin örtülü köleliği, yeni 
dünyada kendisine taban olarak, katıksız ve düpedüz 
bir kölelik düzeninin bulunmasını gerektiriyordu.

Kapitalist üretim tarzının “ebedi doğal yasalannın” 
yerleşmesi, emekçiler İle emek koşulları arasındaki ay
rılma sürecinin tamamlanması, bir kutupta, toplumsal 
üretim ve geçim araçlannm sermayeye, karşıt kutupta, 
halk kitlelerinin ücretli-emekçiler, “özgür emekçi 
yoksullar” modern toplumun yapay ürünleri haline dö
nüştürülmesi tantae molis erat. Eğer para, Augier’in 
dediği gibi, “dünyaya, bir yanağında doğuştan kan leke
siyle gellyor”sa, sermaye tepeden tırnağa her gözene
ğinden kan ve pislik damlayarak geliyor. •

Y erli Sorunu
JOSE CARLOS MARİATEGUİ

20. yüzyıl başında Latin Amerika’da özgün bir 
Marksizmin oluşturulması yolunda ilk adımı 

atanlardan Perulu Jose Carlos Mariâtegui’nin 
(1895-1930) yerli sorunu üzerine bir yazısından.

Yerli sorunu İle İlgilenirken sosyo-ekonomik temelini 
dikkate almayan ya da bundan kaçınan bütün yaklaşım-
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lar, kesinlikle kuşku duyulacak olan çok kısır teorik 
(alınmalardır. Bu yaklaşımlann bazılarında sözkonusu 
olan samimiyet, onları temize çıkarmaya yeterli değildir. 
Pratikte, yalnızca sorunun gerçek niteliğini gizlemeye 
ya da tahrif etmeye hizmet ederler. Bir sosyalist eleştiri, 
sorununun nedenlerini, yönetsel, hukuki ya da dinsel 
aygıtlarda veya ırkların ikili ya da çoğul varoluşunda 
veya kültürel ve ahlaki koşullannda değil, ülke ekonomi
si içinde aradığı için, gerçeği aydınlatır. Yerli sorunu 
ülkemizin ekonomik koşullarından kaynaklanmaktadır. 
Köklerini toprak sisteminde bulur. Bu sorunu yönetsel 
ya da koruyucu önlemlerle, eğitimle ya da yol inşa 
proleteri ile çözmeye kalkışan her girişim, toprak sahip
lerinin feodalizmi varolmaya devam ettiği sürece yüzey
sel kalır.

(...)

Yeni yaklaşım, yerli sorununu, toprak sorunu ile ta
nımlamayı içerir. Yerli sorununu, eski hümanist ve ha
miyetli bakış açılarının tamamen bir yana attığımızı ifade 
etmek suretiyle, sosyalist bir bakış açısından ele alıyo
ruz. İlk amacımız, temelde ekonomik bir sorun olarak 
sorunun genel hatlarını çizmektir. İlk adımda, (...) eko
nomik alanda ortaya çıkacak maliyetlerden kaçınmak 
için, içgüdüsel -ve savunmacı- olarak yerli sorununu 
çok özel bir yönetsel, pedagojik, etnik ya da ahlaki 
soruna indirgeme eğilimine karşı çıkıyoruz.

(...)

Tanm sorunu her şeyden önce, Peru'da feodalizmin 
tasfiyesi sorunu demektir. Bu tasfiye, Ijağımsızlık devri
mi tarafından resmen kurulmuş burjuva demokratik re
jim tarafından başarılmış olmalıydı. Fakat, cumhuriyet 
yüzyılında Peru’da gerçek bir burjuva ya da kapitalist 
sınıfa sahip olamadık. Cumhuriyetçi burjuvazi maskesi 
arkasında, eski feodal sınıf durumunu korumaktadır. 
İdeolojisinin mantıksal bir sonucu oiarak bağımsızlık 
devrimi tarafından tarımda uygulamaya konulan miras 
politikası sonucunda, küçük toprak mülkiyeti gelişeme
di, Eski toprak sahipleri sınıfı egemenliğini yitirmedi. 
Pratikte hâlâ varolan latifundio rejimi, latifundionun [top
rak sahiplerinin] yaşamasını sağladı. Miras politikasının 
her şeyden önce yerli topluluğunun çıkarlarına aykırı 
olduğu artık iyi bilinmektedir ve cu^mhuriyet süresince 
anayasamızın teorideki liberalizmine ve kapitalist eko
nomimizin pratik gelişme ihtiyaçlarına rağmen büyük 
tarım mülkiyetinin, güçlenmeye devam ettiği bir gerçek
tir.

Halihazırda varlığını sürdüren feodalizm, kendini lati
fundio ve serf ile ortaya koymaktadır. Yerli ırkı, ağırlığı 
altında ezmekte olan serfliğin, ancak latifundio ile birlik
te tasfiye edilebileceği, dolayısıyla bunların, birbirlerine 
bağlı ve birlikte varolan olgular olduğu açıktır.

(...)

İdeolojik konumuna uygun olarak, Peru'da liberal yön
temler, bireyci formüller uygulamak için zamanın daha 
şimdiden geçmiş olduğunu düşünüyorum. Doktriner ne
denleri bir yana bıraksak bile, tarım sorunumuza özel 
bir nitelik kazandıran tartışma götürmez ve somut bir 
faktörü temel alıyorum: Yefli topluluğunun, yaşamların
da ve tarımsal faaliyetlerindeki pratik sosyalist öğelerle 
birlikte hâlâ yaşamakta olması.

Fakat demokratik-liberai formüllere sımsıkı yapışmış 
olanlar kendilerine ilham ve yön vermiş olan Meksika 
deneyimi eğer gözlerine tehlikeli bir örnek gibi görün
müyorsa, -ve eğer gerçekten yerli sorununu çözmek 
için her şeyden önce yerlileri sertlikten kurtaracak bir 
çare anyorlarsa- gözlerini Çek ve Romen deneylerine 
çevirebilirler. Bu örneklere dayanarak hâlâ liberal for
müllerin şampiyonluğunu yapanlar vardır. Eğer böyle 
davranmak zorundalarsa, en azından, kâğıt üzerinde 
kurulduğundan beri, cumhuriyetin yaşamına egemen 
olan liberal düşüncenin, yeni nesil tarafından tartışması 
canlandırılan tarım sorurıunda kusurlu olmadığı açıkça 
söyleyebilmelidirler. •

Üstte: Conquistadortann denizlerde yol bulmasını 
sağlayan ilk pusulalardan biri. Altta: Lizbon’da Yeni 

Dünya’nm keşfini simgeleyen heykel.

Y e rli Sorunu (v e y a : P u tları 
Y ıkm ak)

MANUEL GONZALES PRADA

Perulu Manuel Gonzales Prada'nm (1848-1918) 
yerli sorunu üzerine bir yazısından.

Yerliler, cumhuriyet yönetimi altında, Ispanyol ege
menliğinden olduğundan daha mı az şeye katlanmakta
dırlar? (...) Zorunlu emek ve zorunlu askerlik hizmeti 
hâlâ duruyor. İnsanlık, bize, yerlilere karşı olan tutumu
muz nedeniyle lanetler yağdırabllir; onları cehalet içinde 
serf olarak tutmaya devam ediyoruz, askerî kışlalarımız
da aşağılıyoruz, alkol ile hayvanlaştırıyoruz, iç savaşlar
da mahvolmalarına sebep oluyoruz ve zaman zaman 
Amantani, İlave ve Huanta’da olduğu gibi yerli avı ve 
katliamları düzenliyoruz.

Yerlilerin haklara değil yalnızca yükümlülüklere sahip 
olduğu, yazılı olmayan ama yaygın ve kesin bir görüş
tür. Durumundan hoşnut olmayan bir yerlinin şikayeti 
itaatsizlik, toplu dilekçe vermeleri isyan girişimi olarak 
değerlendirilir. İspanyol kralcıları, istilacıların boyundu
ruğunu kırmaya çalıştıkları zaman yerlileri öldürürlerdi; 
biz cumhuriyetçiler de, ağır vergileri protesto ettiğinde 
ya da taşra despotlarının adaletsizliklerine artık sessiz
ce katlanmak İstemediklerinde'onları imha ediyoruz.

Son tahlilde hükümetimiz; sınırları içinde iki ya da 
üç milyon insan, hukukun güvencesinden mahrum ya
şamakta olduğu için demokratik bir cumhuriyet olarak 
tanımlanmaya layık olmayan, büyük bir yalan üzerine 
kurulmuş bir cumhuriyettir. Kıyılarımızda, bir cumhuri
yet hükümeti olduğunu çağrıştıracak birkaç donuk res
mî güvence parıltıları olsa da, ülkenin iç taraflarında, 
bütün hakların gaspedildiği gerçek bir feodal rejim bü
tün çıplaklığı ile ortaya çıkar. Ülkeye ne yasalar ne 
de mahkemeler egemendir, çünkü toprak sahipleri yar
gılama işlevini ve verdikleri yargının uygulayıcılığını ken
dilerine malederek her şeye karar vermektedirler. Zayıf 
ve yoksula yardım etmeye yönelmeyen siyasal yetkili
ler, daima güçlü ve zenginin yardımına koşarlar. (...) 
Hangi vali, yetkili vs. bir haciendado’ya [hacienda sahi
bi] karşı gelmeye cüret edebilir?..

Bir hacienda, haklı sahiplerinden gaspedilmiş olan 
küçük toprak parçalarının birikiminden meydana gelir. 
Efendi, köylüleri üzerinde bir Norman baronu görünü
mündedir. Yalnızca valilerin ve sulh hakimlerinin tayini
ni etkilemekle kalmaz, evlilikleri düzenler, varisleri tayin 
eder, hisseleri bölüştürür. Babalarının borçlarını üstlen
dirdiği çocukları bütün yaşamları boyunca köleleri hali
ne getirir. İçeri atmak, kırbaçlamak ve ölüm gibi cezalar 
verir; hatta saçları kazıtmak ya da soğuk su püskürtmek 
gibi “komik" cezalar da verir (...) evli ya da bekar her 
yerli kadın efendinin hayvanca arzulan için güzel bir 
oyuncaktır. Irza geçme, yerli kadınlara zor kullanarak 
sahip olunması gerektiğine İnanan biri için nedir ki. . 
Yerliler isepatron'ia, dizine kapanmadan ve elini öpme
den asla konuşmazlar.

Toprak lordlarının cehalet ve kültür eksikliğinden do
layı bu biçimde davrandıklarını düşünmeyin. Bazı haci- 
endadoların çocukları küçükkuıı Kvrupa yâ'ğTcIâr'r~ 
Fransa ya da İngiltere’de eğitim görür ve Peru'ya, uygar 
tftgSrr görthıOTTrthre sahip olarak geri dönerler. Fakat 
kapağı kendi hacienda\arma atar atmaz Avrupah cilala
rından arınır ve babalarından daha insafsız ve insanlık 
dışı bir tarzda davranmaya başlarlar: Uzun, geniş kenar- 
lı.şapkalari; panço ve mahmuzlarıyla, bütün iğrençlikle
riyle boy gösterirler. Özetle, haciendalar cumhuriyetin 
kalbindeki krallıklardır ve haciendado\ar da Peru de
mokrasisinin merkezindeki otokratlar.

Hükümetin ihmalkârlığını ve sömürücülerin insafsız
lıklarını haklı çıkarmak için Len Ban okulundan bazı 
karamsarlar, yerlilerin alınlarına bir iftira damgası basar
lar; uygarlığa inatla direnmekle suçlarlar onları. Bunu 
duyan biri, bütün şehirlerimizde parlak, iyi ödenekli öğ
retmenlerle dolu mükemmel okullarımız olduğunu ve 
sınıflarımızın da, çocukların babalarının erplrlerine bo
yun eğerek gitmeyi reddetmeleri yüzünden boş kaldığı
nı sanabilir. Yerlilerin, yönetici sınıflann yüksek manevî 
örneklerini izlemeyi reddettiklerini ya da hiçbir vicdan 
azabı duymaksızın bütün gelişmiş ve nitelikli düşünce 
örneklerini çarmıha gerdiklerini de düşünebilir. Oysa 
yerliler, kendilerine ne verildiyse onu almaktadırlar; fa
natizm ve rom.

Uygarlıktan ne anlıyoruz? Sanayi ve sanattan, bilim
den önce ahlak, büyük bir piramidin tepesindeki aydın
lık bir nokta gibi parlar. Teolojik bir onayla keşfedilmiş 
teolojik bir ahlak değil, onay dilenmeyen, dünyadan 
kopmayı da hayal etmeyen insan ahlakı. Toplumlar İçin 
de bireyler için de ahlak aynı biçimde, yaşamı, insanın 
insana karşı mücadelesinden, karşılıklı yardıma göre 
düzenlenmiş bir hale getirmeyi içerir. Adaletin, merha
metin olmadığı yerde uygarlık da yoktur; “Varolma
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mücadelesinin" bir toplumsal yasa olarak ilan edildiği 
yerde barbarlık egemendir. Eğer bir kaplanın yüreğini 
taşıyorsa, böyle biri için Aristo’yu bilmenin neresi iyi
dir? Ya da eğer bir domuzun ruhuna sahipse, IMİkelanJ’- 
m sanatsal dehasına sahip olmak? Yaşamı, iyiliğin tatlı
lığından damıtmak, etrafa sanatın ya da bilimin ışığını 
yaymaktan daha iyidir. Yalnızca iyilik yapmanın bir yü
kümlülük olmaktan çıkıp bir alışkanlık halini aldığı, eiia- 
çık davranışın içgüdüsel bir itki niteliği kazandığı top- 
luıniar, büyük oranda uygarlaşmış olarak tanımlanmaya 
layıktırlar. Peru’nun egemenleri bu ahlaki düzeye sahip 
midirler? Onlar, yerlilerin uygarlaşma konusunda yeter
siz olduklarını değerlendirme ve bunu söyleme hakkına 
sahip midirler?

(...)

Yerli sorunu, pedagojik olmaktan ziyade ekonomik 
ve toplumsal bir sorundur. Bu sorun nasıl çözümlene
cek? Bir süre önce bir Alman, Inka imparatorluğunu 
eski haline getirmeyi tasarlamıştı; Ouechua dilini öğren
di ve Cuzco yerlilerine katılarak taraftar toplamaya baş
ladı. Eğer Avrupa’ya yaptığı bir geziden dönerken ölüm 
onu yakalamasaydı, bir ayaklanmaya girişebilecek du
rumdaydı. Fakat böyle bir "geri dönüşün” bugün için 
taşıdığı anlam ne olacaktı? Denense ve başarıisaydı 
bile yalnızca ortadan kalkmış bir saltanata ilişkin komik 
bir Liiiuput oyunu olacaktı.

Yerlilerin durumu şu iki yoldan biri sayesinde iyileşti
rilebilir: Ya zalimin yüreği, baskı altındakilerin haklarını 
kabul edebilecek biçimde yumuşatılacak; ya da baskı 
altındakilerin ruhu, zalime dehşetengiz bir ders vermek 
için yeteri kadar güç kazanacak. Eğer yerliler alkol ve 
eğlencede heba ettikleri parayı silah ve mermiye harcar
sa ya da evinin bir köşesine veya bir kayalığa bir silah 
saklarsa, yaşamına ve mülküne karşı zorunlu olarak 
saygılı olunmasını sağlayacaktır. Ürününü atan patrona, 
hükümet adına kendisini zorla götürmeye gelen askere, 
koyun ve iş hayvanlarını çalan eşkıyaya cezasını vere 
rek, şiddete şiddetle karşı koyacaktır. Yerliye tevekkül 
ve tevazu vaazı vermeyin; ona gururu ve İsyanı öğretin. 
Üç ya da dört yüzyıllık uyum ve sabır onlara ne verdi? 
Daha fazla zorba, o zamana dek katlandıklarından daha 
fazla kötülük. Şu kesin bir gerçektir: Hacienda\arın kal- 
dınidığı daha uzak yerlerde daha büyük bir refah hüküm 
sürmektedir; zorbaların (yetkilHertn) daha az dadandığı 
şehirlere daha büyük huzur ve düzen egemendir. •

Bir Köylü A yaklanm ası 
O larak  Bağım sızlık

Jose Moria Morelos y Pavon, 17 Kasım 1810’da 
aynmcı CASTAS (kastlar) rejimine son verdiğini 

ilan etti; Bundan böyle -yerliler, isponyol 
ebeveynlerden Amerika doğumlu zenci melezler 

(criollo)- -“ Amerikalılar”  olarak tanınacaklardı. 
Köleliğe ve özel yerli vergisine son verilmekteydi.

Yerli topluluklardan alınmış olan topraklar geri 
verildi. İspanyolların ve Ispanya yanlısı crioilolann 

ellerinde bulunan özel mülkler alındı:

"Birinci dereceden bütün zenginler, asiller, resmî gö
revliler düşman muamelesi gördü ve yerleşim bölgeleri 
işgal edilir edilmez mülkleri ellerinden alındı, eşit parça
lar halinde yoksul yurttaşlar İle askerî hazine arasında 
bölüştürüldü... Ne mobilyalar ne de mücevherler ve 
kilise hazînesi bu uygulamalardan muaf tutuldu... Bütün 
gümrük binaları, kraliyet kışlaları ve yapıları, parçalanıp 
bir tarafa atılmış bütün arşivler, dinsel kayıtlar haricinde 
lüks mallar ve tütün de İstisna tutulmaksızın yabancı 
mallarla birlikte yakılmıştı. Yalnızca tohum ve temel gı
da maddeleri korunmaya alınarak, zengin hacienda sa
hiplerinin İşyerleri, madenler ve şeke' fabrikaları tahrip 
edilmiştir. Tanmın olumlu yararı; gündelikçiler ya da 
köleler olarak toprağı baskı ve zor altında İşleyebilmele
ri İçin binlerce İnsanı köle olarak tutan üretken olmayan 
geniş arazilere bir tek kişinin sahip olmasmdansa, emek-

Üstte: Orozco’nun bir freskinde Morelos’un önden ve 
yandan görünüşü. . Ortada; Diego Rivera'nın bir 

deseni. Altta: Simön Bolivar.

lerinl ve teknik becerilerini İçinde kullanabilecekleri kü
çük bir toprak parçasına sahip çok sayıda işçinin özgür 
ve toplum yararına üretim yapmasında yattığı için, kü
çük ölçekti tarım ve mülkiyet dağılımına imkân tanımak 
üzere iki fersahtan daha büyük olan haclendalar tahrip 
edildi. •

İspanyo l A m erikasının  Genel 
Görünümü

SIM O N  BOLİVAR

Simön Bolivar, 1829'da Ekvador'da yayınlamış 
olduğu bu yazısında, oligarşik ağırlığı bir hayli

fazla olan, zaman zaman da Bonapartist eğilimler 
gösteren bir burjuva demokrasisi özlemini 

eleverirken; Latin Amerika’nın oluşmakta olan 
uluslarının egemen sınıflan arasındaki 

ilkesiz, sınırsız ve acımasız mücadeleyi betimliyor.

İspanyol Amerikasının durumunu gözden geçirmeye, 
Arjantin Cumhuriyeti İle başlayabiliriz. Devrimimizin ön
cü kolunu oluşturduğu veya halkının temiz bir inanca 
sahip olmasından dolayı değil; güneyin en ucuna kadar 
ulaşabildikleri ve anarşik devrimin en tipik örneğini ya
şadıkları için.

25 Mayıs 1810 tarihinde Buenos Aires şehri siyasal 
hayata adım atmıştı. Diğer vilayetler bu örneği izleme
dikleri için, devrimci gayenin benimsetilmesi için zor 
ve güç kullanımı gerekil olmuştu. Bu karışıklık süreci 
İçerisinde Buenos Aires askeri birlikleri, ülkeyi daha 
önceleri İngiliz askerierinden kurtaran Viceroy Llniers'i 
öldürerek acımasızlıklannı ve aymazlıklarını ortaya koy
dular. Üstelik rahipleri de öldürmeye başladılar.

Rio de ta Plata'da cesur ve ülkesine iyi hizmetler 
verebileceğini kanıtlamış otan Saavedra; kısa bir süre 
İçerisinde ülkenin kaderi üzerinde söz sahibi olabilece
ğini göstermişti. Onun ölümü ülkeyi bir umuttan mah
rum etti. Bu süreç içerisinde Arjantin’de hiçbir strateji 
ve model oluşmamıştı. Federal hükümet, toprakların 
yönetimini de ele geçirmişti ve ülke bu durumun kurba
nı oldu. Her vilayet adeta tanrının insanlara verdiği bi
reysel yetkiye sahipti, adeta her kişi, güvenceleri İle 
İlgili sorumluluklarından toplum adına feragat etmişti. 
Hiçbir şey siyasal sistem ve doğa yasaları arasındaki 
tutarsızlıktan daha tehlikeli değildir. Her vilayet kendi 
kendisini yönetmekteydi ve bu duruma karşı girişilen 
her askerî teşebbüs, muhalefet için yıkıcı bir yenilgiyle 
sonuçlanmaktaydı. Kasabalar da silahlanarak aralannda 
düşmanca savaşıyoriardı. Federasyonun sonucu, ulu
sun, bu korkunç cinayet, ölüm ve katliamların mirasçısı 
olmasıydı, insanların artık zincirierini kırmış olmalanna 
karşın, önüne geçilemeyen ihtiras ve arzuları dürüstlük 
ve görev gibi kavramlardan yoksun katmalarına neden 
olmuş ve insanlar esaretten birbirlerine büyük zulüm 
yaparak kurtulmuşlardı.

Seçimleri kargaşa ve entrika belirlemekteydi. Çoğu 
zaman askerier eski dönemlerde Roma'da ve Haiti ada
sında olduğu gibi gizli kapaklı düzenlemelerle seçime 
gitmekteydiler. Güç, hizipçilik ve rüşvetçilik her şeyin 
belirleyicisi halindeydi. Peki amaçlanan neydi? İsteni
len, bu zor durumun, savaş ve felaketle dolu sürecin 
geçici de olsa denetlenebilmesiydi. Hemen hemen her 
resmî hükümet kanlı bir zaferle başa gelmişti ve muha
lefet; sürgünler, yasaklar ve ölümlerin eziyetini çekmek
teydi.

Fakat Rio de la Plata'ya karşı dürüst olalım. Biraz 
önce tarif ettiğimiz şey bu ülke İçin alışılagelmişin dışın
da bir durum değildir. Bu tarih aslında İspanyol Ameri- 
kasınm tarihidir. Bu düzenlemelerin, sürecin ve sonuç
ların aynılannı her cumhuriyette görmek mümkündür. 
Bir ülke diğerinden yalnızca bölgesel veya toplumsal 
anlamda uğranılan bir değişimin sonucunda veya sade
ce tesadüfi olarak farklılık gösterir.
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Jos6 de San M a rtin 'in  
M ektu bu

ölümünden iki yıl önce, Eylül 1848’de, 
Boulogne'da, kendi seçmiş olduğu sürgün 

koşullarından Peru Başkanı Ramön Catilla’ya, 
zamanında Peru’dan niçin ayrılmış olduğunu 

açıklayan bir mektup yazdı.

Eğer Amerika bana herhangi bir şey için şükran borç
luysa, bu her şeyden önce Lima’dan aynimış oiduğum 
için olmalı. Bu, yalnızca benim şan ve şerefimi tehlikeye 
atmakla kalmadı, Kolombiya’yla bizim ortak güçlerimi
zin savaşa daha 1823'de son verebileceğini bilmek bana 
daha da çok acı verdi. Ama bu adımı atmakla yaptığım 
fedakârlığın bedelini daha yüksek kılan şey, durum öyle 
gerektirdiği için, sebebi hakkında hiçbir şey açıklayamı
yor olmaktı; bütün bunları mümkün kılan gayretleri kim
se takdir edemez. Lima’dan ayrılınca, Mendoza'daki kü
çük çiftliğime çekildim. Ne bu mutlak emeklilik koşuiia- 
n, ne eski bütün bağlantılarımı kesmiş olmak, ne de 
hareket tarzımın başkalarına vermesi gereken teminat, 
hükümetin benim hakkındaki güvensizliğimi yatıştırabil- 
dl. Bu koşullarda, istemediğim halde kendimi Buenos 
Alres’dekl devrime kaptırmış olduğuma ve bu durumun 
taraflara karşı yansız bir tutum benimsememi engelleye
ceğine ikna oldum. Yönetmek gibi bir hırsım olduğu 
hakkındaki bütün fikirlere son vermek üzere 1829’a ka
dar kaldığım Avrupa’ya gittim. 1829’da arkadaşianmın 
ve hükümetin, ülkenin düzen ve sükûnet sağlayabilece
ğine dair yüreidendirmeleriyle, Buenos Aires’e döndüm. 
Maalesef, tam şehre vardığımda General Lavalle’ın dev- 
riminln üstüne gelmiş oldum. Gemiden inmeden Avru
pa'ya dönmeyi, bu iç çatışmalarda taraf olmaya zorian- 
maktansa bu sürgünü tercih ettim. Şu ileri 71 yaşımda, 
sağlığım tamamen bozulmuş, gözlerim kataraktan nere
deyse tamamen körleşmiş l>ir haldeyken, sönen hayatı
mı o ülkede sona erdirebilmeyi umuyordum. (...) •

Teksas ve  K a lifo rn iya 'n ın  
İşga li

ALBAY ETHA.N A LL E K M IC tiC O C K

1845 yılında, ABD Başkanı Polk, General Taylor 
komutasındaki Amerikan ordularına, Teksas sınırını 

geçme emrini verdi. Taylor'un bir öncü birliği 
Meksika toprakları İçindeyken saldırıya uğradı. 
Aşağıdaki alıntılar, harekâta katılan bir albayın 

günlüğünden notlar.

Fort Jesup, Louslana, 30 Haziran 1845. Geçen akşam 
General Taylor’a Washington City’den ekspres postay
la, gecikmeksizin Sabine kıyısında ya da başka bir yer
deki bir noktaya doğru ilerlemesi emri geldi. Ve Teksas 
Konvansiyonu bizim Kongre’nin ilhak kararını onaylar 
onaylamaz, orduyu Teksas’ın en batı ucuna götürecek 
ve Rio Grande kıyısında ya da ona yakın bir yerde mevzi- 
lenecek. Bliss emirleri bana dün akşam ayaküstü, içti- 
mada okudu. Gece boyunca gereken hazırlıkları düşün
mekten gözümü kıi^amadım. Şimdi mum ışığında kalk 
borusunu ve toplanma çağrısını bekliyorum... Şiddet 
şiddeti doğurur ve eğer bizim bu hareketimiz, diğer 
benzerlerine ve çok kan dökülmesine yol açmazsa, çok 
yanılmış olacağım. (...)

Taylor, Meksika haklarına bütün saygısını yitirmiş ve 
smınmızı mümkün olduğunca batıya doğru genişletmek 
uğruna Mr. Poik’un bir aleti haline gelmiş gibi görünü
yor. Ona, bir harekât önerdiği takdirde (ki böyle bir 
öneride bulunmaya niyetli olduğunu bana söylemişti), 
Mr. Polk'un önerinin üzerine atlayıp, sorumluluğu da 
onun üzerine yıkacağını söylediğimde, hemen sorumlu
luğu alacağını söyledi ve Başkan'ın işleri kendi takdirine 
bırakması halinde, ulaşım imkânı bulur bulmaz, Rio Gran-

Ostte: Fransız işgalcilerine karşı savaşan MeksikalI 
askerler. Ortada; Josâ de San Martin. Altta: "Meksika 

kahramanı", geleceğin başkanı General Taylor

de'ye gideceğini söyledi. Sanırım general omzu için 
yeni bir yıldız istiyor ve bunun için, kendini alabildiğine 
zorlayacak. (...)

Başlangıçtan beri söylüyorum, saldırgan tarafın Birle
şik Devletler olduğunu... Burada bulunmaya zerre kadar 
hakkımız yok... Galiba, hükümet Kaliforniya ve ülkenin 
geri kalan kısmının da dilediği kadarını işgaî etmesini 
sağlayacak bir bahane yaratmak için, bu |;adar küçük 
bir kuvvet gönderdi. Çünkü bu orduya ne olursa olsun,. 
Birleşik Devletler ile Meksika arasında bir savaş çıkması 
kaçınılmaz olacak... Benim gönlüm bu işte değil ama 
bir asker olarak emirleri yerine getirmek zorundayım. •

Lerdo Yasası

Meksika’da 25 Haziran 1856'da tarımda 
kapitalistleşmeyi teşvike ve üretimi geliştirrrıeye 

yönelik olarak çıkarılan Lerdo yasalarından.

1. Dinsel cemaatlerin ve köy cemaatlerinin, ihtiyacı 
karşılayabilmeleri için zorunlu olandan fazla toprağa 
sahip olmaları yasaklanmıştır.

Z- Külse, yıllık kira gelirlerinin yüzde altısı karşılığın
da, topraklarını toprak kiracılarına terkedecektir.

3. Kiracıların bu toprakları almayı reddetmesi halinde, 
bu durumu ihbar edenlere, söz konusu toprağın bedeli
nin sekizde biri ödül olarak verilecektir.

4. Kilise, kırda ve şehirdeki mülklerinin satışından 
elde ettiği geliri, sanayi ve tarım İşletmelerinde değer
lendirebilecektir. •

K orporasyonlar
JOSE M İ  MORA

Maksika’daki liberal kanadın ilk teorisyenlerinden 
biri olan JosĞ M.L. Mora, 1877'de Lerdo 

yasa'sının sahibi olmasını yasakladığı 
korporasyönlan şöyle' anlatıyordu.

“ Ülkenin eski yapısı taraftndan biçimlendirilmiş adet
ler içinde ulusal ruhu zayıflatan ve tahrip eden en büyü
ğü korporasyon ruhu, bütün toplumsal sınıflar arasında 
bulunmaktadır. İster kasıtlı bir biçimde ya da İsterse 
şu an faaliyette bulunan bilinmeyen nedenlerin öngörül
memiş sonucu olarak olsun, eski uygar İspanyol devle
tinde, korporasyonlar yaratmak, bunian ayrıcaiıklaria 
ve genel yasadan muafiyetlerle donatmak, yaşarken ya 
da vasiyetler yolu İle bağışlarla zenginleştirmek, sonuç 
oiarak İdeoloji yönünden mükemmel, örgütlenme yö
nüyle tam, ayrıcalıklı resmî statüleri, ona tahsis edilmiş 
ve onun tasarrufuna bırakılmış geçim araçları bakımın
dan bağımsız olan bir yapısal formasyona meydan vere
bilecek her şeyi bunlara bahşetmek yönünde belirgin 
bir eğilim vardı, ilk elde keşiş ve rahibelere, ikinci olarak 
topçulara, mühendislere ve denizcilere paylaştırılmış 
olan bu genel resmi İkballer yalnızca ruhban ve askerie- 
rin tekelinde kalmadı; Engizisyon, üniversite, darphane, 
Marques del Valle’nin serveti, büyük (erkek) çocuklar, 
(...) garanti altına alınmış oian malikâneler kendi aynca- 
iık ve zenginliklerine, tek kelimeyle kendi bağımsız var
lıklarına sahiptiler. Eğer bağımsızlık 40 yıl önce gelmiş 
olsaydı, ülkede doğan ya da yaşayan birinin MeksikalI 
kimliği ile herhangi bir biçimde saygı görmesi mümkün 
olamayacak ve kendini dünyadan tecrit olmuş ve yalnız 
biri olarak duyumsayacaktı. Bu öyle biriydi ki, onunla 
ulusal çıkariarı tartışmak zorunda olan biri, ibranicede 
konuşmak zorunda kalacaktı; korporasyondakilerden ya 
da kendisinin alt olduğu korporasyonun haricindekileri 
tanımadı, tanıması mümkün değildi ve onlan toplumun 
geri kalanından ayn tutmak için çabalayacaktı” •
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A y a la  P lanı

25 Kasım 1911’de Maderp’nun vaatlerini 
tutmaması üzerine Zapatacı subaylarm l<aleme 

aldıkları manifesto.

Bu plan, Meksika'nın yararına olacağı düşünülen re
formlarla birlikte San Luis Pianı'nın tamamlanmasını 
da savunan, başkaidırmış orduya bağlı Morelos devleti
nin çocuklarının kurtarıcı planıdır.

20 Kasım 1910 Devrimi’nin ülkeye vaadettiklerlni ger
çekleştirmek ve desteklemek üzere devrimci bir cunta 
oluşturmuş bulunan aşağıda imzaları bulunan bizler, 
bizi yargılayan uygar dünya ve ait olduğumuz ulus karşı
sında, bizi ezen zorbalığa son vermek ve ülkeyi bize 
dayatılan diktatörlerden kurtarmak için aşağıda formüle 
ettiğimiz önermeleri ilan ederiz;

1- D. Francisco Madero tarafından yönetilen Meksika 
halkı, “gerçek genel oy, yeniden seçilmeye hayır!” slo
ganı altında savunmaya yemin ettiği kutsal ilkeleri çiğ
neyerek, halkın davasını, inancını, özgürlüklerini ve ada
letini hiçe sayarak, tek bir adamın iktidarı ele geçirmesi 
için değil, haklarını talep etmek ve özgürlüklerini kazan
mak için kanını akıttı. Adı geçen Madero’nun kendisidir. 
Bu adam devrime başlamıştı ve eski cumhurbaşkanı 
Lie. Francisco de la Bafra’nın geçici hükümetine kendi 
iradesini dayatmıştı. Böylece, ölçüsüz zorba içgüdüleri
nin etkisi altında kişisel ihtiraslarını tatmin etmekten, 
Ayutta’nın devrimci kanıyla yazılmış 1857 ölümsüz ya
sasından doğan zorunluluklara itaatsizlik duygularından 
başka bir hedefi olmayan Madero, komik ve sinsi biçim
de ülkeyi bir sürü felaketin eşiğine getirdi ve kan gölüne 
çevirdi.

Meksika Kurtuluş Devrimi öncesi Madero, büyük bir 
zayıflık ve dürüstlük yoksunluğuyla, halkın ve tanrının 
desteğiyle başladığı devrimi mutlu bir sona götüremedi; 
çünkü, hiçbir biçimde ulusal egemenliğin temsilcisi ol
mayacak ve bugün bile savunduğumuz ilkelerin aman
sız düşmanı olarak, ülkenin refahını bozan ve ülkenin 
bağrında yeni yaralar açan, Porfirio Diaz’ın diktatoryal 
hükümetinin çürümüş öğelerini ve iktidardaki yönetici
lerin çoğunluğunu görevde bıraktı. Şimdiki cumhurbaş
kanı Madero, kendisini bu göreve getiren devrimcileri 
öldürerek, hapse atarak, takip ederk, ulusa karşı entri
kalara girişerek ve sahte vaadlerde bulunarak Ciudad 
Juires Anlaşmalarında belirtilmiş vaadleri kısıtlayan San 
Luis Potosi Planı’nda, ulusa verdiği sözler ve vaadler- 
den kaçınmaya çalışıyor.

Madero, süngü gücüyle, vaadlerln yerine getirilmesini 
isteyen pueblos’ları haydut ve asi olarak tanımlayarak, 
kanda boğmaya ve susturmaya çalışıyor. Yasa, adalet 
ve aklın öngördüğü garantileri bahşetmeksizin,. pueb- 
ios’ları bir imha savaşına mahkûm ediyordu. Madero, 
gerçek seçimleri, gerek cumhurbaşkanlığı yardımcılığı
na Jose M. Pino Suârez’i veya Morelos halkının zorbası 
sözde general Ambrosio Figueroa gibi devlet valilerini 
halkın iradesine karşın empoze ederek, gerek devrim 
düşmanı baskıcı şefler ve feodal haciendas’ların sahip
leri cientifico partisiyle, Porfirio Diaz’inklnden daha kor
kunç ve utanç verici bir diktatörlük modelini izlemek 
amacıyla, ittifak yaparak, halk İçin kanlı bir güldürüye 
çevirdi. Zira Morelos devleti ve diğerlerinde, bunları 
çağdaş tarihin kaydettiği en korkunç anarşiye sürükler
ken olduğu gibi çıkarları ve yaşamları hiçbir şekilde 
saymaksızın, yasaları ayaklar altına alarak, devletlerin 
egemenliğini çiğnediği açık ve aşikârdı.

Bu düşüncelerden hareketle biz Madero'yu, elebaşısı 
olduğu devrimin vaadlerlni gerçekleştirmekte becerikli 
olmadığını ilan ederiz; çünkü, halkın iradesini yanıltmak 
için kullandığı ve sayesinde İktidara geldiği ilkelere iha
net etti. Yönetemez, çünkü, pueblos'ların adelet ve ya
sasına saygı göstermiyor ve bizi köle yapan ve hacien-

ZAFATA.

IJstte: Marlon Brando 1952 yapımı Viva Zapata 
filminde Zapata rolünde. Ortada: Zapata'nın çağdaş 

bir gravürü. Altta: Cuautla polis karakolunda 
Zapata'nın cesedi teşhir edilirken.

das’ların sahibi cientificos’ların hoşuna gitmek için Mek
sikalIları aşağılayarak ülkeye ihanet etti. Biz bugünden 
itibaren, varolan diktatoryal iktidarlann devrilmesine ka
dar kendisi tarafından başlatılmış devrimi devam ettir
meye başlıyoruz.

2- Daha önce anlattığımız gerekçelerle, devrimin ön
deri ve cumhurbaşkanı Madero, artık cumhurbaşkanı 
olarak tanınmıyor ve bütün çabalar onun devrilmesi 
İçin yoğunlaştırılıyor.

3- Madero’nun yardımcısı C. Gral Pascual Orozco kur- 
tuluşçu devrimin önderi olarak tan nmıştır ve bu nazik 
görevi kabul etmezse, Emiliano Zapata devrimin önderi 
olarak tanınacaktır.

4- Morelos devletinin devrimci cuntası, ulusa and içe
rek, Luis Potosi Plam’nı bazı ilavelerle birlikte baskı 
gören halkın yararına sunmaya devam edecek ve ilkele
rini zafere veya ölüme kadar korumaya devam edecektir.

5- Morelos devletinin devrimci cuntası, Porfirio Diaz 
ve Madero’nun diktatoryal öğelerinin devrilmesinden 
önce hiçbir uzlaşmayı kabul etmeyecektir. Zira ülke kur
tarıcı olarak vaadlerde bulunan ama iktidara gelince 
zorba rolüne girerek sözlerini unutan yalancı ve hainler
den yorgun düştü.

6- Planın ilave bölümü şöyle: Önderlerin, cientificos'- 
ların ve haciendas’ların sahiplerinin, satılık adaletin göl
gesinde, gaspettikleri nehirler, ormanlar ve topraklar, 
pueblos’lar ve yurttaşlar tarafından derhal geri alınacak
tır. Yukarıda zikredilen mülkleri zorla gaspedenler zafer 
sonrası kurulacak özel mahkemelere çıkarılacaktır.

7- Pueblos’ların ve yurttaşların geniş çoğunluğu ayak 
bastıkları toprakların efendisi değiller. Toplumsal koşul
larını hiçbir şekilde iyileştirmeden sefaletin korkunçluk
larından acı çekiyor ve tarım yapamıyorlar; çünkü top
raklar, nehirler ve ormanlar birkaç elde toplanmıştır. 
Bu gerekçeyle, bu mülklerin güçlü sahipleri Meksika 
yurttaşları ve pueblos’lar ejidos’lar, colonias’ları elde 
edip çalışmak ve sürmek için tarlalara sahip olacaklar 
ve MeksikalIların refah düzeyinin iyileşmesi için üçte 
bir oranında tazminat ödeyerek mülksüzleştirilecektir.

8- Bu plana doğrudan ya da dolaylı karşı çıkacak 
önderlerin, cientificos’ların ve haciendos sahiplerinin 
mülkleri kamulaştırılacak, bunların üçte ikisi savaş taz
minatlarına, bu planın gerçekleşmesi mücadelesinde ya
şamını yitirmiş kişilerin dul eşlerine ve çocuklarına ayrı
lacaktır.

9- Yukarıda belirtilen önlemleri gerçekleştirmek ama
cıyla, duruma göre kamulaştırma ve dezamortisman ya
saları uygulanacaktır. Kilisenin mallarına ilişkin ölüm
süz Juâres tarafından yürürlüğe konmuş mevzuat ve 
aynı şekilde utanç verici baskı boyunduruğunu bize 
empoze ettiğini iddia eden tutucular ve despotları ceza
landıran önlemler de bize örnek olabilir.

10- Madero’nun çağrısıyla silahlarını San Luis Potosi 
Plam’nı savunmak için alan ve bu plana silah gücüyle 
karşı çıkacak cumhuriyetin askerî önderleri, ülkeye ve 
savundukları davaya ihanet eden kişiler olarak değer
lendirilecekler çünkü, zorbalara yaranmak ve bir avuç 
para için veya bağımlılık nedeniyle Madero’nun ulusa 
vaadettiklerinin gerçekleştirilmesini isteyen kardeşleri
nin Itanını dökmekten kaçınmıyorlar.

11- Savaş harcamaları San Luis Potosi Pianı’nın 11. 
maddesine uygun olarak yapılacak ve giriştiğimiz dev
rimde bütün görevliler adı geçen planın belirlediği tali
matlara uygun davranacaktır.

12- Gerçeklik yolu üzerinde sürdürdüğümüz devrim 
zafere ulaştığında, değişik devletlerin belli başlı devrim
ci önderleri cuntası, federal iktidann örgütlenmesi için 
seçimleri hazırlayacak bir cumhurbaşkanı vekili atayacak.
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13- Her devletin belli başlı devrimci önderleri kendi 
devletlerinin valilerini belirleyecekler ve bu yüksek gö
revli, Morelos devleti ve diğerlerinde olduğu gibi, bizi 
diktatör Madero ve onu çevreleyen clentiflcos'ların kap
risleriyle ortaya çıkarttıkları kanlı çatışmalar felaketine 
mahkûm eden ünlü Ambrosio talimatında olduğu gibi, 
puebios’lann mutsuzluğuna sebebiyet veren zorunlu ta
limatlardan kaçınmak fıedeflerl olarak kamu iktidarını 
gerektiği gibi kuracak seçimleri örgütleyecektir.

14- Madero, şimdiki ve geçmiş rejimin bütün diktatör
leri, ülkeyi üzüntüye boğmaktan kaçınmak isterlerse 
ve ülkeyi gerçekten seviyorlarsa, derhal görevlerinden 
çekilsinler ve böylelikle, ülkenin bağrında açtıkları yara
lan sarabilirler. Eğer bunu yapmazlarsa, kardeşlerimizin 
afarozu ve kanı onları boğacaktır.

15- MeksikalIlar! Kötü niyetli ve kurnaz bir adamın 
kan döktüğünü düşünün, bunun nedeni onun hükmet 
etme yeteneksizliğidir; hükmetme sisteminin ülkenin elini 
kolunu bağladığını ve süngü gücüyle kurumlarımızı kü
çümsediğini, ciddiye almadığını düşünün; silahlan eli
mize aldığımızı, kendi başlattığı devrime ihanet ettiği 
ve Meksika halkına verdiği sözleri tutmadığı İçin sltahla- 
n kendisine doğru çevirdiğimizi düşünün! Biz kişilerden 
yana değiliz, sadece İlkelerimizi savunuyoruz.

Meksika halkı, elde silah bu planı destekle ve böylece 
ülke refaha ve rahata kavuşacak!

özgürlük, adalet ve yasa!

imzalayanlar: General Emiliano Zapata, Generaller: 
Eufemio Zapata, Francisco Mendoza, Jose Trinidad Ru
iz, Jesus Morales, Jesus Navarro, Otilio E. Montano, 
Proculo Öapistran, Albaylar; Felipe Vaquero, Cesareo 
Burgos, Oulntin Gonzales, Pedro Salazar, Simon Rojas, 
Emigdio Marmolejo, Jose Campos, Ploquinto Galls, Fe
lipe Tijera, Refael Sanchez, Jose Perez, Santiago Agui
lar, Margarlto Martinez, Feliciano Domlnlquez, Manuel 
Vergara, Cruz Salazar, Lauro Sanchez, Amador Salazar, 
Lorenzo Vasquez, Catarlno Perdamo, Jesus Sanchez, 
Domingo Romero, Zacarlas Torres, Bonifacio Garcia, 
Daniel Andrade, Ponclano Domlnlguez, Jesus Caplst- 
ran. Yüzbaşılar: Daniel Mantilla, Jose M. Carlllo, Fran
cisco Alarcon, Severiano Guetlerrez (...)

Bu orijinale uygun bir kopyadır.

Puabie dağlanndaki kamp. 11 Aralık 1911. •

Toprak Yasası

Konvansiyonun 28 Ekim 1915’de Zapatacıiarın 
dayatmasıyla kabul ettiği yasa.

Yürütme Konseyi, elindeki yetkileri kullanarak, Meksi
ka Cumhuriyeti sakinlerine duyurur:

Ayala Planı’nda, silahlı halkın, devrimin en yüksek 
sonucu olarak özellikle toprak talebinin yoğunlaşması 
dikkate alındığında, acil uygulama kanunlan olarak pra
tiğe konacak biçimde, adı geçen planda dile getirilen 
İlkeleri gerektiği gibi düzenlemek acil bir zorunluluktur.

Her insanın ve ailesinin kendi özvarlığı için gerekli 
oian doğal hakkını bütünüyle garanti altına atan sosyal 
devleti gerçekleştirmek ve toprağın haksız biçimde te- 
keileştirilmeslni kökünden ve geri dönülmeyecek tarzda 
imha etmek İradesini gösteren, halkın yasal özlemlerini 
tatmin eden yasalan çıkartarak, bu halk iradesini onur
landırmak, devrimci otoritelerin görevlerindendir.

Yetkililerden birçoğu bugün devrimin kutsal görevini 
yerine getirmekten uzaklar ve böylelikle de çatışan sınıf
lan sömürenler, toprak sahipleri ve gericilerle kader 
birliği yaparak, halkın toplumsal ve ekonomik kurtulu
şunu elde etmesi İçin atılmış adımlan devam ettirmeyi

Üstte: Yüzbaşı Fortino Sâmano kurşuna dizilmeden 
önce son sigarasını içerken. Ortada; El Machete 

gazetesininin Zapata özel sayısı. Altta: Villa bir Alman 
kadar beyaz tenli, uzun boylu ve gûçlüydü.

reddediyorlar ve devrimle özdeşleşmekten kaçınıyorlar. 
Hükümet, devrimin organı karakterini unutarak idealle
rinin zaferine etkili biçimde katkıda bulunmayan bütün 
bu otoriteleri sorumlu tutacaktır.

Devrimci Konvansiyon halen işlev görmediğinden. Yü
rütme Konseyi devrimin en yüksek otoritesi olarak şu 
maddeleri yasalaştırmıştır;

1. Madde: Topraklar, nehirler ve ormanlar, bunlardan 
mahrum edilmiş insanlara geri verileceklerdir.

2. Madde: Yukarıda adı geçen mülkleri hak ettiklerini 
düşünenler, tarım bakanı tarafından belirlenmiş komis
yonlar önünde açıklama yapabileceklerdir.

3. Madde: Ulus, pueblos ve rancherias’lar ile cumhuri
yet cemaatlerinin, kendi uygun buiacaklan biçimde, eji- 
dos ve ortak topraklarına sahip olma ve yönetme, tarihi 
ve geleneksel hakkını tanır.

4. Madde: Ulus, kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını 
karşılamaya, yeterli ürün verecek toprak parçasına sa
hip olma ve ekme hakkını her MeksikalIya tanır. Dolayı
sıyla ve küçük burjuvazi yaratmak amacıyla, kamu yara
rına olma gerekçesiyle ve uygun tazminatla, pueblos, 
rancherlas ve cemaatlere ait topraklar hariç, bütün top
raklar kamulaştınlacaktır.

5. Madde: Devrime düşman olmayan mülk sahipleri 
aşağıdaki tabloya uygun oranlarda toprak sahll>l olabilir:

İklim Toprak kalitesi Sulama Dönüm

Sıcak 1. Suni 100
Sıcak 1. Mevsimlik 140
Sıcak 2. Suni 120
Sıcak 2. Mevsimlik 180
Ilıman 1. Suni 120
Ilıman 1. Mevsimlik 160
Ilıman Kıraç Suni 140
Ilıman Kıraç Mevsimlik 200
Soğuk 1. Suni 140
Soğuk 1. Mevsimlik 180
Soğuk Kıraç Suni 180
Soğuk Kıraç

Verimli otlaklar 
Yoksul otlaklar 
Çalılıktan kauçuğa 
kadar bitklierin

Mevsimlik 220
500

1000

yetiştiği topraklar 
Çalılıktan kauçuğa 
kadar bitkilerin 
yetiştiği topraklar 
Nergisgillerin 
yetiştiği topraklar 
Kuzeyin ekilmemiş 
toprakları

300

500 

1500 

1500 .

6. Madde: Devrimin düşmanlannın kırsal mülkleri ulu
sal mülkiyete aittir. Devrim düşmanlan şunlardır:

a) Kamuoyunun Partido Cientlfico diya adlandırdığı 
ve Porfirio Dlaz rejiminde politikacı ve maliyeci gruba 
dahil olan kişiler,

b) Porflrlo Dlaz Victoriano Huerta yönetimleri sırasın
da, gayrî ahlaki ve sahtecilik yoluyla, resmî görevlerini 
kötüye kullanarak, şiddet kullanarak veya hâzineyi yağ
malayarak mülk edinen yöneticiler ve memurlar,

c) Partido Clentlfico’ya dahil olmaksızın yasadışı iş
lemlerle veya ülkeye pahalıya malolan tavizlerle servet 
sahibi olan politikacılar, işadamları va kamu görevlileri,

d) Cludadela darbesini (Şubat 1913: Madero'nun dev
rilmesi) yapanlar ve suç ortaklan,

e) Huerta yönetiminde siyasal karakterde kamu görevi
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yapan kişiler,

f) Gaspçı Huerta'yı mali olarak veya propaganda yo
luyla destekleyen din adamları,

g) Devrime düşman Diaz ve Huerta hükümetlerine 
doğrudan veya dolaylı olarak yardım edenler.

Bu kategoriye devrim yandaşlarını ihbar edenler, dev
rime karşı gazete çıkartanlar veya bu gazetelere maddi 
yardım yapanlar, hükümete fön sağlayanlar da girer.

7. Madde: 5. maddede belirtilmiş miktarlardan fazla 
topraklar kamulaştırılacaktır.

8. Madde: Tarım ve Toprak Yasası Bakanlığı 6. mad
dede adı geçen devrim düşmanlarını tanımlayacaktır.

9. Madde: Yukarıda adı geçen kararlar özel toprak 
mahkemelerince kesinleştirilecektir.

10. Madde: Devrimin düşmanlarından zorla geri alınan 
topraklar, MeksikalIlar arasmda paylaştırılacak parselle
re bölünecektir.

11. Madde: Bu parseller, küçük çiftliklerin şimdiki 
kiracı ve ortaklarına verilecektir.

12. Madde: Bu parsellerin yüzölçümünü belirlemek 
için, Tarım ve Toprak Yasası Bakanlığı mühendislerin
den oluşan teknik komisyonlar oluşturulacaktır.

13. Madde: Toprak ölçme ve parsellere ayırma çalış
maları sırasında, adı geçen komisyonlar, küçük mülk 
sahiplerinin itirazlarını karara bağlayacaktır.

14. Madde: Hükümetin cemaatlere veya özel kişilere 
verdiği çiftlikler, başkasına devredilemez ve ipotek edi
lemez.

15. Madde: Hükümetin ziraatçilere verdiği toprak mül
kiyetleri sadece miras yoluyla devredilebilir.

16. Madde: Bu yasanın uygulanmasının etkili ve tam 
olarak uygulanması için, yasada belirtilen ilkelerin uy
gulanması Tarım ve Toprak Yasası Bakanlığı yetkisinde
dir. Bu tedbirler devletlerin egemenliğine bir saldırıya 
dönüşmemelidir, çünkü tek amaç devrimin ideallerinin 
gerçekleştirilmesidir.

17. Madde: Tarım kolonilerinin doğası ne olursa olsun 
kuruluşu, yönetimi ve denetlenmesi İle ortakçıların sayı
mı Tarım ve Toprak Yasası Bakanlığı'na aittir.

18. Madde: Tarım ve Toprak Yasası Bakanlığı, kendi
sine bağlı çalışmaları yürütecek teknik bir denetim ör
gütü kuracaktır.

19. Madde: Ormanların mülkiyeti ulusa aittir ve Tarım 
ve Toprak Yasası Bakanlığı ormanları denetleyecektir; 
Ormanlar pueblos'lar tarafından kullanılacaktır.

20. Madde: Tarım ve Toprak Yasası Bakanlığı Meksika 
Ziraat Bankası kurmakla yükümlüdür.

21. Madde: Önceki maddede adı geçen Ziraat Banka- 
sı'nın yönetimi de Tarım ve Toprak Yasası Bakanlığı'na 
aittir.

22. Madde: 20. maddenin uygulanması için Tarım ve 
Toprak Yasası Bakanlığı devrim düşmanlarına ait olan 
kent mülklerini, fabrikaları, makineleri ve aletleri' milli
leştirmek ve el koymakla yükümlüdür.

23. Madde: 31 Aralık 1914 yılına kadar yapılmış söz
leşmeler geçersizdir. Bakanlık halkın yararına olduğuna 
karar verdiği sürece geçerli sayılırlar.

24. Madde: Tarım ve Toprak Yasası Bakanlığı bölge
sel ziraat, orman okulları açmakla yükümlüdür.

Üstte: Meksika Devrimi’nde kadın savaşçılar. Altta: 
Federal ordunun küçük bir askeri.

25. Madde: Toprağın bölüşümü nedeniyle kendilerine 
parsel tahsis edilen kişiler aşağıdaki maddede yazılan 
zorunluluklara tabidir.

26. Madde: Parselin sahibi onu ekmekle yükümlüdür 
ve İki sene arka arkaya nedensiz olarak toprağını terke- 
derse, parsel elinden alınacaktır.

27. Madde: 22. maddenin bahsettiği kamulaştırılmış 
mülkiyetin yüzde 20'sl el konmuş mülklerin tazminatla
rının ödenmesine ayrılacaktır.

28. Madde: İki parsel ve daha fazla parsel sahipleri 
ürünlerini ortaklaşa satmak amacıyla kooperatifler kura
bilir.

29. Madde: Federal hükümet adı geçen kooperatifle
rin İşleyişi ve oluşumunu belirleyen yasalar çıkartacaktır.

30. Madde: Tarım ve Toprak Yasası Bakanlığı, bu 
yasanın adil uygulanması için gerekli yönetmelikleri ilan 
edecektir.

31. Madde: Mülkiyete ayrılmış vergi değeri hiçbir şe
kilde gelecek değerlendirmelerine zarar vermeyecektir.

32. Madde: Hangi gerekçeyle olursa olsun, kullanılan 
ve kullanılabilir suların hepsi ulusal mülkiyette sayılır.

33. Madde: Her su kullanımında, öncelik tarımın ge
reklerine ayrılacaktır ve arta katan siilar enerji kaynağı 
otarak değerlendirilir.

34. Madde: Suların kullanımını düzenleyen yönetmeli
ğin belirlenmesi Tarım ve Toprak Yasası Bakanlığı’nın 
yetkisi dahilindedir.

35. Madde: Devrimin düşmanlarına ait bütün mülkler
le ilgili her türlü sözleşme geçersizdir.

Geçici Maddeler

1- Cumhurlyet’in bütün idari otoriteleri zaman geçir
meden, hiç bahanesiz ve özürsüz bu yasanın gereklerini 
uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür. Görevleri ara
sında en temel yeri pueblos’ları toprak sahibi yapmak 
vardır. Görevlerini yerine getirmeyen yetkililer devrimin 
düşmanı ilan edilecekler ve şiddetle cezalandırılacaktır.

2- Bu yasa Cumhuriyet'in temel yasalarının bir parçası 
sayılır. Genel olarak kendisine uygulamasını zorunlu kılar.

Reform, özgürlük, adalet ve yasa. •

M e k s ik a 'd a  1 8 5 7  
A nayasasının  Değiştirilm esi

Carranza 1857 anayasasını yeniden düzenlemek 
için bir kurucu meclisi toplantıya çağırdı. Kongre,
1 Aralık 1916'dan 31 Ocak 1917'ye kadar sürdü.

Yeni anayasanın bazı maddeleri.

3. Madde: Öğrenim özgürdür. Özel okullarda olduğu 
gibi resmî eğitim kurumlarında da öğrenim lâiktir. Ne 
dinî kuruluşlar ne de herhangi bir mezhep üyesi ilköğre
tim veren okulları kuramaz ve yönetemez. Özel ilkokul
lar sadece resmî kontrol altında işlev görebilirler.

Resmî kuruluşlarda eğitim bedavadır.

27. Madde:

1- Nehirlerin ve toprakların mülkiyeti ulusa aittir.

2- Ulusun özel mülkiyet yararının zorunlu kıldığı kısıt
lamaları dayatma hakkı vardır. Mülkiyet doğal değil, 
yüksek düzeyde toplumsal bir haktır.

3- Kamu yararına olacak tarzda mülksüzieştirme ilkesi 
artık geçerlidir.

4- Yeraltı kaynaklarının doğrudan kontrolü ulusa aittir 
ve bu kontrol başkalarına aktarılamaz ve zaman aşımına 
uğratılamaz.

5- Küçük mülkiyeti gerçekleştirmek amacıyla, anaya
sal dönem boyunca (1917-1920) latifundia’ları bölmek 
zorunludur.

6- Komünlere toprak verilmesi zorunluluğu ilkeseldir.

7- Dinî kuruluşların her türlü gayrimenkule sahip ol
ması, edinmesi ve yönetmesi yasaktır. •



Modem Sosyalizm

Rus Devrimci Hareketi
Modem tarihte iki devrim, insânhğın gidişatı üzerinde behrieyicihkleri bugün de sürmekte 
olan etkiler yaram.

1789 Fransız Devrimi, yalnızca kapitalizmin dünya ölçeğindeki gelişmesinin önündeki 
ekonomik ve toplumsal engelleri ortadan kaldırmakla kalmadı, burjuvazinin toplumsal ve 
ideolojik hegemonyasını kurup sürdüreceği, kültürel, felsefi, ahlaki donanımını da sağlayarak 
insanlara sınıflar halinde bölünmüş bir toplumsal hayatın meşruiyetini de kabul ettirdi.

Burjuva düzeninin ve kapitalizmin eleştirisini merkezine alan ve sınıfsız bir toplumun 
kurulmasının kapitalizmin iç çelişkilerinin çözümlenmesi ile mümkün hale geleceğini savunan 
modem sosyalizm, 1848’den başlayarak bu dünya ölçeğindeki hegemonya sisteminin 
dokusunda gedikler açarak ilerledi.

1917 Ekim Devrimi, 1789 Fransız Devrimi’nin yolunu açtığı kapitalizmin, sona ermesinin 
başlangıcı olarak, dünyada yeni bir çağın habercisi oldu. Modem sosyalizm Ekim 1917 
Devrimi ile birlikte ete ve kemiğe büründü. Kapitalizme karşı bir tarihsel altematif, toplumsal 
ve siyasal olarak cisimleşti.

Nasıl 1789 Fransız Devrimi dünya ölçeğindeki nedenlerden başlayarak gelişmiş ve dünya 
ölçeğinde etkilere yol açmış olmasına karşılık asıl olarak bir Fransız fenomen idiyse, 1917 
Ekim Devrimi de tıpkı bunun gibi, dünya ölçeğindeki neden ve etkileriyle birlikte bir Rus 
fenomeniydi.

Gerçekleştiği andan başlayarak, dünya sosyalizminin gelişmesi üzerindeki son derece belirleyici 
etkilerde bulunmuş olan 1917 Ekim Devrimi’ni yapan Rusya’nın işçi sınıflannın ve Rus 
İmparatorluğu sınırlan içinde yaşayan halklann Rus egemen sınıflanna karşı sürdürdükleri 
toplumsal mücadeleler ve bu mücadelelerin siyasal ve entelektüel yansıması olarak Rus 
Devrimci hareketi ve Rus Marksizminin kaynaklanna dönmeksizin, çağımızın kapsam ve 
mahiyeti bakımından en önemli devrimini kavrayabilmek olanaksızdır.

Mutlakiyetçi Devletin Doğuşu
17. yüzyıl sonunda, Brandenburg Dükü Friedrich W ilhelm ilerde dünyaya kapitalizme 
yukandan aşağı bir devrimle de geçmenin mümkün olduğunu kanıtlayacak Pmsya devletinin 
temellerini atmak için junfeerteri ikna etmeye çalışırken (bkz. 1; M odem  Sosyalizmin Doğuşu), 
Rusya’da merkezî devletin oluşumunda önemli bir yol katedilmişti bile. 1480’de III. (Büyük) 
İvan’ın Moğol İmparatorluğu Altın Ordu’dan bağımsızlığını ilan etmesinden yaklaşık yanm 
yüzyıl sonra, 1547’de IV. (Korkunç) İvan, bütün Ruslann Çan olarak taç giymişti. Korkunç 
İvan, Urallann batısındaki son Moğol siyasal oluşumlan olan Kazan ve Astrahan Hanhklannı 
fethetmekle kalmadı; merkezî devletin ülke içindeki en önemli rakibi olan aristokrasiyi, 
boyarlan da, belirleyici bir yenilgiye uğrattı. Tarihi Moskova’dan geriye uzanan ve yerel 
yönetim gelenekleri yüzyıllar sonra demokratik hareketlere esin kaynağı olacak olan Novgorod 
şehri talan edildi. Bu tahribat sürerken İvan bir yandan da, yeni fethedilen bölgelerdeki 
mümbit topraklan dağıtarak, varlığını doğrudan doğruya kendisine borçlu, yeni bir toprak 
sahibi sınıf yaratmaya çalışıyordu.

Büyük Petro’nun Reformlan

Bütün bu gelişmelerden ötürü, 17. yüzyıhn sonunda tahta Büyük Petro geçtiğinde, Rus devleti 
iktidannı mutlaklaştırma bakımından Pmsya’ya kıyasla çok daha avantajlı durumdaydı.
Petro’nun bütün öteki reformlannı mümkün kılan iki kilit reform vardı: Merkezî bir devletin 
olmazsa olmaz aracı olan düzenli ordunun kurulması ve devletin gelirlerinin armnlması.
Devlet, ancak nüfusun belli bir kesimini kendi kendini besleme zorunluluğundan kurtaracak 
kaynaklara sahipse, düzenli bir ordu kurabilir. Petro bunu sağlamak için, önce geleneksel 
hanehalkı vergilerinin yerine tek bir kişisel vergi getirdi ve bunun toplanmasını doğmdan 
doğmya yeni kurulmuş düzenh orduya bırakn. Vergilendirmenin yanısıra, Petro devletin 
kendisini bir üretici ve girişimci haline getirmeye çalışa. Diğer yandan, Petro devlet dışındaki 
olası iktidar odaklanm devlete tâbî kılmaya devam etti. Bu alandaki en önemli iki 
uygulamadan birisi 1722’de yayınladığı Rütbeler Tablosu idi. Bu Tablo 15 yaşın üzerindeki 
her boyann belli bir süre devlet hizmeti görmek üzere bir sicile kaydolmasını öngörüyordu. 
Böylelikle, toprak sahibi olmak, farklı bir iktidann kaynağı olabilme özelliğini yitiriyor, devlete 
hizmet etmenin bir türevi haline geliyordu. Devleti rakipsiz kılan ikinci uygulamalar öbeği ise 
Kihse’yle ilişkilerdeki reformlardı.

Büyük Petro’nun ölümünden sonra, üpkı Fransa’da ve kısmen İngiltere’de olduğu gibi, aşın

f r m

Korkunç İvan’m Bizans’tan esinlenerek yaptırdığı çi 
başlı kartal mührü.



X U Hareketi

19. yüzyıl sonuna kadar Rusya’da toplumsal 
mücadeleler alanında başlıca iki unsur rol 

oynayagelmişti: “Aşağıda" topraksız ve yoksul 
sertlerin toprak sahiplerine karşı giriştikleri 

ayaklanmalar, “yukarıda" ise, devletin 
modernleşmesinden yana soylular ve aydınların 

Çarlığa karşı komplolan. 1890’larda sanayide 
başgösteren büyük atılımın toplumsal sonuçlan, bu 
geleneksel mücadele alanlan ve biçimlerinde köklü 

değişikliklere yol açtı. 1897’de sanayi işçilerinin sayısı 
on yıl önceki 1 milyon 318 bin 48’den 2 milyon 98 

bin 262’ye çıktı. İşgücü esas olarak madencilik, tekstil 
ve gıda sanayilerinde yoğunlaştı. Bu gelişmenin 

sonucu Rus toplumunda geleneksel sınıtlann yanısıra 
yeni bir toplumsal sınıtın, sanayi işçilerinin 

oluşmasıydı. Witte retormlan sonrasında toprağa 
kavuşamayan ve kurtulmalık ödemek için varlarını 

yoklarını elden çıkartarak sanayi işletmelerinin işgücü 
kaynağını oluşturan köylüler, Rus toplumsal mücadele 

tarihinde köklü bir sıçrama yarattılar. 19. yüzyıl 
sonunda yapılmış olan tablo (üstte) patronlarına karşı 
harekete geçmiş işçileri aralarına sokulmuş muhbirleri 

teşhir ederek giriştikleri gösteriyi tasvir ediyor. Bu 
muhbirliği sistemleştiren Zubatov'un polis sendikacılığı 

1905 Devrimi’yie birlikte çökertilecekti.

merkezîleşmeye karşı aristokrasiden ciddi bir tepki geldi. Petro, oğlu Çareviç Alexis’le girmiş 
olduğu çatışmadan ötürü, oğlunu kendi önünde kırbaçlatarak öldürmüş, çarlığın otomatik 
olarak en büyük oğula geçmesi kuralım kaldırmış ve her Çar’a kendi halefini seçme hakkını 
tanımıştı. Pratikte, bu yeni Çar’m nüfuz sahibi aristokradar ve özellikle saray muhafızlan 
tarafından seçilmesi anlamına geliyordu. Kuşkusuz, sözkonu olan aristokratlar, eski boyar 
aileleri değil, Korkunç İvan döneminden itibaren Çar tarafından toprak bağışlanarak yaratılmış 
olan ve aynı zamanda da devlet memuru olan artistokradardı (dvoriane). Bunlar, genellikle 
tahta, devlet işlerine akıllarının ermeyeceği düşünülen kadmlann geçmesini tercih ediyorlardı.

Aristokrasinin tepkisi doruk noktasına II, Katerina’nın yöneriminin ilk yıllannda vardı. 1762 
yılında Katerina’nın kocası Çar II. Petro, dvoriane’yi hizmet yükümlülüğünden azad eden bir 
ferman yayınladı. 1767’de Katerina, Çar’m otoritesine yasal bir zemin kazandırmak üzere 
yasalar hazırlaması için bir Yasa Komisyonu topladı. Pratikte bu komisyonun başanya 
ulaşması. Çarlığın mudak otoritesini aristokratlarla paylaşacağının resmen tescil edilmesi 
olacakn. Ancak Katerina kendisinden önce gelen Çariçelerden oldukça farklı bir hükümdardı; 
kendisini Büyük Petro’nun varisi olarak görüyordu. Diktirdiği Büyük Petro heykelinin kaidesine 
“Petro primo, Katerina secunda” (Birinci Petro, ikinci Katerina) diye yazdırmıştı. Yasa 
Komisyonu 1768’de bir daha toplanmamak üzere dağıldı ve Katerina döneminde devletin 
bürokratik mudakiyetçiliği daha da pekiştirildi. Ancak mutlakiyetçi merkezin bu başansının 
berisinde yatan asıl önemli faktör, Rus aristokrasisinin, sözgelimi Fransız aristokrasisinin 
tersine, bu dönemde Çarlık’tan farklı bir siyasal jjerspektife sahip olmamasıydı.



Aydmlanma’nm Rusya Üzerindeki Etkisi

Kuşkusuz, devletin otoritesini mutlaklaştırması için alınan askerî, iktisadi ve siyasal önlemlerin 
kültürel bir boyutla da desteklenmesi, geleneksel sadakatlerin çözülmesi, ideolojik düzeyde de 
devletin rakipsiz kılınması gerekiyordu. Eğitimi Avrupalılann etkisiyle şekillenmiş olan Petro, 
devletin hegemonyasını saldırgan ve militan bir Batıcılık ideolojisiyle kurmayı denedi. Bu 
amaçla aldığı kararlann en sembolik olanı, boyarlann geleneksel otorite simgesi olan sakala 
koyduğu vergiydi. Ancak Petro’nun bütün uygulamalan bu kadar sembolik değildi. Zanaatlan 
teşvik etti; matematik, istihkâm gibi disiplinler başta olmak üzere bilimlerin gelişmesini 
kurumsallaştırmaya çalıştı; 1724’te Rus Bilimler Akademisi’ni kurdu; genç soylulan eğitim 
yapmak üzere Avrupa’ya gönderdi.

Bütün bu uygulamalar, Fransız Aydınlanması’nm Rus seçkinlerinin bütün hayatına damgasını 
vuracağı Çariçe II. (Büyük) Katerina döneminin (1762-1796) zeminini oluşturdu. Gerçi 
Aydınlanma daha Petro döneminde Ruslann ilgisini çekmeye başlamıştı; Antioh Kantemi daha 
bu dönemde Montesquieu’yü Rusça’ya çevirmiş, Puşkin’in “Rusya’nın ilk üniversitesi” diye 
anacağı fizikçi, kimyager, renkli cam üreticisi, tarihçi, şair, dilbilimci Mihail Lomonosov’un 
bütün yazılannı temelde Aydmlanmacı bir çerçeve içinde yazmıştı. Ama bizzat hükümdann

"Kulübelere Barış, Saraylara Savaş", Georg 
Büchner’in 19. yüzyıl başlarında Alman köylülerinin 
maddi çıkarlarıyla siyasal eylem arasında bağ kurmayı 
amaçlayan radikal çağrısıydı. Ancak ne Almanya ne 
de öteki batı Avrupa ülkelerinde köylüler herhangi bir 
devrime aktif olarak katılmadılar. Köylülerin kendi 
amaç ve çıkarlarını gerçekleştirebildikleri ve sonuna 
kadar götürebildikleri tek devrim Rus Devrimi oldu. 
Burjuvazinin bir demokratik devrimi sonuçlarına 
götürmekteki yetersizlik, güçsüzlük ve güdüklüğü , 
Çarlığın devrilmesi ve köylülerin temel talepleri olan 
toprak ve barışın kazanılmasını işçi devriminin 
omuzlarına yükledi. Taşralı bir Yahudi ailenin oğlu 
olan Marc Chagall’in yaptığı, Büchner’in çağrısını 
simgeleyen bu tablo yalnızca Rusya’daki toplumsal 
mücadelelerin kendi zamanındaki bir kaydı olmakla 
kalmıyor: Chagall’in başlıca öncülerinden biri olduğu 
Rus avangardizm'/n/n 1917 sonrasında yaşanan büyük 
sanatsal özgürlük ve çoğulluk ortamında yarattığı 
sayısız ürünlerden bir örnek de sunuyor. Chagall,
1917 Devrimi’nin kendi içine doğru kapanma eğilimi 
göstermeye başladığı 1923’te Sovyetler Birliği’ni 
terkederek Paris’e yerleşti.

STEPAN RAZİN ÖNDERLİĞİNDEKİ 
KÖYLÜ AYAKLANMASI,(1670-1671)

MOSKC

KARADENİZ

Köylü ayaklanması 
bölgesi

. Raan'in komutanlarının 
seferleri

Razin’in Volga b ö lg e s in e ®  Siml»rsk kuşatması

ilerleyişi 

Razin’in Dona 
geri çekilişi

■ İsyancı birliklerin geri çekilişi 

- Çar birliklerinin harekâtları
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Hareketi

Katerina fethediien Ui<rayna topraklarını soylulara ve 
generallere dağıtarak son özgür köylüleri de 

köleleştirmişti. Ağır vergiler, toprak sahiplerinin sınırsız 
tasarruf hakları, memurların haraç ve rüşvet talepleri 

altında korkunç bir sefalete itilmiş bulunan köylüler 
Pugaçev önderliğinde ayaklandılar. 30 bin kişilik 

isyancı ordusu 1773'de Laisk Kalesi'ni ele geçirdi ve 
daha sonra Ural adını alacak Laisk Nehri boyunca 

ilerlemeye başladı. Katerina general Suvorov 
komutasında çok büyük bir kuvveti ayaklanma 
bölgesine gönderdi. En yakın adamlarınca bile 

terkedilen Pugaçev sonunda yakalandı ve bir kafes 
içinde Moskova’ya getirildi. 1774’de çok ağır 

işkencelerden sonra kafası kesildi.

YEMELYAN PUGAÇEV ÖNDERLİĞİNDEKİ 
KÖYLÜ AYAKLANMASI (1773-1775)

Köylü ayaklanması bölgesi

Pugaçev'in ana 
birliklefinin seferi 

Çarlık birliklerinin Pugaçev 
kuvvetlerine karşı harekâtlan

İsyancıların 
elegeçirdiği kentler

Isyancılann 
kuşattıkları kentler

Stenka Razin önderliğindeki köylü ayaklanması 
isyancıların 1670’de Çaritsin, Astrahan, Saratov ve 
Samara'yı ele geçirmesiyle doruk noktasına ulaştı. 
Ancak 1671 baharında hükümet güçleri ayaklanma 
bölgesini tamamen denetim altına aldı ve Razin 
Moskova’da öldürüldü. "Sonsuz Özgürlük" sloganıyla 
ayaklanan Pugaçev yanlılarının ayaklanması kısa 
sürede geniş bir alana yayıldı. Toprak sahiplerinin 
bazılan öldürüldü, malikâneleri ateşe verildi. 
Ayaklanmanın çok geniş yığınları etkisi altına alması 
nedeniyle isyanın bastırılmasından sonra bir Rus 
general "... önemli olan Pugaçev değil, halkın genel 
hoşnutsuzluğudur" diyecekti.

kendisinin Voltaire ve Grimm’le yazıştığı, davet ettiği Diderot ile uzun uzun politika ve 
felsefe sorunlan ile tartıştığı Katerina dönemi, bir an için Aydınlanma ideallerinin Rusya’da 
gerçeklik kazanabilecek gibi göründüğü bir dönem olmuştu. Voltaire “ne tuhaf günlerde 
yaşıyoruz! Fransa felsefeyi bir suçlu gibi koğuştururken; İskitler onu koruma önerisinde 
bulunuyorlar” diyordu. Çariçe bir yandan kendi kitaplar yazar, dergiler vikanrken, kendi 
yazdığı kitabın Rusya içinde yayınlanmasını yasaklıyor, çıkan dergileri kapattınyordu. Bu 
yüzden, onun döneminde Rusya’ya özgü bir Aydınlanma düşüncesi pek gelişmedi; Fransa’da 
ithal edilen Aydmlanmacı fikirlerin yayılma alanı da, büyük ölçüde, üniversite ile yan-gizli 
mason localanyla sınırlı kaldı. Ancak modem Rus düşüncesinin neredeyse tamamiyle Fransız 
etkisinde olduğu bu ilk ve cılız döneminde bile, 19. yüzyıla egemen olacak temalann bazı 
ipuçlanna rastlamak mümkündür. Rus akademisyenleri, doğrudan doğruya bir etkilenmenin 
sözkonusu olmadığı durumlarda bile, Fransız felsefesini yorumlarken, nesnel konumlarının 
benzerliğinden ötürü. Alman düşüncesini andınr yönlerde ilerliyorlardı. Rus gerçekliğinin 
kendine özgü tarihselliği ile aklî bir düzenin evrensel gereklerini uzlaştırma problemi ile karşı 
karşıya kalan bu yazarlann eserlerinde, ahlakî sorunlar ve akıl-dışı olan Fransız çağdaşlanna 
göre daha çok ön plana çıkıyordu. Örneğin ilk sistematik Aydmlanmacı düşünür sayılabilecek 
olan Yakov Pavloviç Kozelski, bir yandan “aklın gücünü, duyulara dayalı algının ve 
deneyimin önemini” vurgular, “madde ve hareketin yok edilemez, her şeyin doğadan türemiş 
olduğunu” savunurken, ahlak alanında, Helvetius’a karşı erdemi akılla değil duyarlıkla 
temellendiren Shaftesbury’nin görüşlerini tercih etmişti.

Toprak ve Köylüler
Sadece devlet yapısı ve genel olarak pohtik düzenle kalındığı sürece Rusya’daki Ancien 
Regime'in Avrupa’daki diğer ülkelerden temelde çok farklı olmadığı düşünülebilir. Sistemin 
banndırdığı çehşkiler, merkezî devletle aristokrasi arasındaki çelişki ya da aydınlarla merkezî 
devlet arasındaki sorunlu ilişki örneğin Fransa’daki eski düzene de içkin olan çelişkilerdi. 
Diğer yandan, bütün aristokrasinin giderek bürokratlaşarak merkezî devletin belkemiğini 
oluşturması, Prusya’da da gerçekleşmiş bir olaydı. Politik düzeylerdeki bu benzerlikler, 
Avrupa’da oluşmakta olan güçler dengesi içinde Rusya’nın da büyük güçler arasmda 
sayılmasında ifadesini buluyordu. Ancak politik düzeydeki benzerlik, maddî düzeydeki büyük 
karşıtlığın, farklılığın üzerine geçirilmiş bir kılıf gibiydi.

Bereketsiz Topraklar Üzerinde

Rusya’nın tarihinin, batısındaki Avrupa’dan farklı olmasını koşullandıran etmenlerin arasında 
toprağın kendisi hatın sayılır bir yer tutuyordu. Rusya’nın üzerinde yer aldığı topraklar doğal 
bitki örtüsü bakımında üçe aynlır: Kuzeyde Arktik çemberin içinde kalan tundra; Arktik 
çemberden Kiev’e kadar uzanan ve tarihsel Rusya’nın merkezini oluşturan dünyanın en büyük 
ormanı ve buradan Kafkas dağlan ve Karadeniz’e kadar uzanan stepler; steplerdeki otlaklann 
yarattığı doğal gübre, buranın ünlü “siyah toprağı”nı (chernozem ) dünyanın en bereketh 
topraklanndan biri kılmıştır. Ancak steplerin doğal bitki örtüsü toprağı tarım için verimli hale 
getirdiği gibi, hayvanlar içinde ideal bir otlak sağlar ve geleneksel olarak bu bölge, göçebe 
Slavların, Tatarlann ve Moğollann kontrolünde olmuştur. Yerleşik Ruslar bu topraklann siyasal 
kontrolünü ancak 16. yüzyılın ortasında. Kazan ve Astrahan Hanlıklan yıkıldıktan sonra elde 
etmişlerdi. Ancak neredeyse 18. yüzyılın sonuna kadar bu topraklar, özelhkle güneyden gelen 
Kazak akmlanna maruz kalmaya devam ettiler. Öyle ki, ancak 19. yüzyılın başında Rusya’da 
tanmsal faaliyetin merkezi kuzeyin verimsiz ormanlık topraklanndan, güneyin bereketli siyah 
toprağına kaydı.

Göçebe kabilelerin akınlan ve tarım geleneklerinin görece yeni oluşu, siyah toprağın 
bereketine rağmen, steplerdeki tanmın veriminin düşük olmasının en önemli nedeni değildi. 
Rusya’nın iklim açısından talihsizliklerinden biri de, toprağın verimsiz olduğu kuzeyde 
(özellikle Baltık kıyılannda) yağışın son derecede bol, mümbit steplerde ise kıt olmasıydı. Son 
olarak mevsimlerin yıl içindeki dağılımı da tanmı güçleştiren faktörlerden biriydi. Kuzeyde 
dört ayla sınırlı olan tarlada çalışılabilecek süre, steplerde hepsi hepsi altı aya kadar uzar, 
öysa batı Avupa’da bu süre 8-9 ayı bulabilir. Bütün bu koşullar, yazılı tarih boyunca 
Rusya’nın ortalama üç yıldan birinin kıtlığa yol açacak kadar kötü bir hasat elde etmesi 
sonucunu vermiştir.

Ancak bütün bunlar tanmm zaten son derece ilkel bir teknoloji ile yürütüldüğü Ortaçağ’da 
Rusya’yı Avrupa’dan ayırdetmiyordu. Bu dönemde Avrupa’da olduğu gibi, ekilen Rus 
topraklannda da, verim bire üçtü. 12. yüzyıhn ikinci yansından başlayarak Avrupa’da yaşanan 
tanm devrimi, verimin göz kamaştıncı bir biçimde artmasına yol açtı; 16. ve 17. yüzyılda 
bire altı ve yedi oranlanna ulaşan verim, 19. yüzyılda bire onu buldu. Bu oranlar artan 
verimin yanısıra, topraktan yararlanma biçiminin çeşitlenmesini de getiriyordu; çünkü bire on 
gibi bir oran, aynı zamanda mevcut toprağın sadece onda birinin tohumluk ekimine ayniması 
gerektiği anlamına geliyordu.

Rusya bu tanm devriminin tamamen dışında kaldı. 19. yüzyıla vanidığmda bile ortalama 
verim bire üçün üzerine çıkmamıştı. Bir ölçeğin tohuma aynlacağı hesaba katıldığında, bire üç



oranının, tanma dayalı bir toplumun kendisini yeniden üretebilmesinin asgarî koşulu olduğu 
düşünülebilir. Bunun ille de sefalet ve aşırı yoksulluk anlamına gelmesi gerekmez; ama bu 
koşullarda kırdan aktanlabilecek artı-ürün neredeyse yok denecek kadar azdır. Yalnızca mujikin 
(Rus köylüsü) değil, Rus devletinin de kaderini belirleyen en önemli etmenlerden biri, devleti 
ve olası bir şehir hayatını beslemekte kullanılabilecek tarımsal artı ürünün kıtlığı olmuştur. 
Slavcılann onca göklere çıkaracağı “Rus ruhu”nun, mujikin  alçakgönüllüğünün berisinde, 
yüzyıllardır hayatı aynen, herhangi bir genişleme ya da gelime umudu olmaksızın yeniden 
üretmiş olmanın şekillendirmiş olduğu ahşkanhklan sezmek mümkün.

Köylülerin Serfleştirilmesi

Rusya’da köylülerin serileştirilme tarihi, nerdeyse devletin tarihiyle başlar. Gerçi III. (Büyük) 
İvan, yalnızca hasat zamanında olmaması sınırlamasını getirerek, köylülerin efendilerini 
terketme hakkını tanımıştı ama daha Korkunç İvan zamanında, habire bu hakkın askıya 
alındığı “yasak yıllar” ilan edilmeye başlandı. Bu, gerekçesiz değildi. Korkunç İvan kendisine 
sadık bir aristokrasi ve ordu yaratmak için devlet topraklannı, yeni bir soylu sınıfı olan 
dvorianeye dağıtıyordu. Devlet topraklannda yaşayan köylülerin yegâne yükümlülüğü, o günün 
koşullannda atlatılması oldukça kolay olan hanehalkı vergisiydi. Oysa dvorainenin, hem Çara 
olan vergi borçlanm ödeyebilmek, hem de kendi geçimlerini temin edebilmek için çok daha 
yoğun bir sömürüye ihtiyaçlan vardı. Bu yüzden dvorianeye  verilen topraklardaki sömürü 
yoğunlaştıkça, köylüler devlet ya da manastır topraklanna ya da şehirlere iltica etmek üzere 
buralardan kaçmaya başladılar. Sorun çözümsüzdü. İlan edilen yasak yıllar giderek artmaya 
başladı ve 1649’da Rusya’daki bütün köylülerin ruhları işledikleri toprağın sahibine emanet 
edildi.

Ortak Mülkiyet, Dünya ve Banş

“Tek bir Rus’un cennete girme şansı pek azdır; ama bir köyü cennetin dışında tutmak 
imkânsızdır.” Homiakov

Ancak köylülerin mükiyet anlayışı ile efendilerininki arasında büyük bir uçurum vardı. Teknik 
olarak dvoriane, sertlerin değil toprağın sahibiydi. Oysa köylüler, toprak sahiplerinin kendilerini 
diledikleri gibi kullandığını görüyorlardı: Ömeğin ancak evli kadınlar angarya yükümlülüğüne 
tâbi olduklan için, toprak sahipleri köylülerin erken, hatta mümkün olduğunca büluğ çağına 
girer girmez evlenmelerini sağlamaya çalışıyorlardı. Büyük Petro’nun kişisel vergi reformundan 
sonra, onlan mümkün olduğunca çok çocuk yapmaya zorluyorlardı. Yaygın olmasa da kimi 
toprak sahipleri, genç köylü kızlardan kendilerine bir harem oluşturayorlardı. Zamanın her 
ânının değerli olduğu ekim aylannda, başka topraklarda çahşmalannı ya da başka işler 
yapmalanm buyurabiliyorlardı. Dolayısıyla köylüler için kendilerinin toprak sahiplerinin mülkü 
olduklan açıktı.

Ancak diğer yandan toprağı, bütün toprağı işleyen de kendileriydi. Dolayısıyla, toprağın da 
kendi mülkleri olduğu aynı derecede açıktı. Sahip olunan toprak da bir tarla parçası değil, 
mirdi. Aynı zamanda, köyün ortak topraklan, dünya ve banş anlamına gelen mir, bütün 19. 
yüzyıl Rus düşüncesine damgasını vuran bir kavram oldu. Slavcılar tarafından tarihsel olarak 
Rusya’yı özgül kılan özellik olarak görülen mir, Narodnikler için de gelecekteki komünizmin 
çekirdeğini oluşturuyordu. Çünkü mir, köy komünü tarafından kontrol ediliyordu. Tipik bir 
Rus köyünde, geniş aileler (Türkçedeki, “izbe” kelimesinin kaynağı olan) izba  adı verilen dar 
ve uzun evlerde oturuyorlardı. Her izbada  aile reisi işlevini gören bir bolşak  (“büyük”) 
bulunur, bolşak ölünce ya aile dağılır ya da yerine yeni bir bolşak  seçilirdi. Komün îse 
köydeki bütün bolşafelardan oluşurdu. Komünün köyün hayatında tuttuğu merkezî yerin en 
bariz biçimde göründüğü anlar, belh fasılalarla (ömeğin 9, 12 ya da 15 yılda bir) ve aileler 
arası eşitliği sağlamak için yapılan “kara bölüşüm”lerdi (chem y predel). Bu bölüşümlerde, 
hanehalklannda son bölüşümden beri meydana gelmiş değişiklikler gözönünde bulundurularak, 
her ailenin işleyeceği toprak parçasının büyüklüğü yeniden belirlenirdi.

Ancak, komünün işlevi tarlalann bölüştürülmesi ile sınırlı değildi. Tarlada çahşılabilecek 
sürenin sınırlılığı yalnızca bireysel emeğin değil, geniş ailenin birlikte sarfettiği emeğin bile 
yetersiz kalmasına yol açıyordu. Bu yüzden, bahar gelip buzlar çözülünce bütün köy birden 
ayağa kalkıyor ve mevcut topraklan işlemeye başlıyordu. (Kışın daha kısa olduğu güneyde, 
komünün kontrol ettiği topraklann dışında bazı tarlalar özel mülkiyete kOnu olabiliyordu.) Bu 
dönem boyunca bütün köy birarada kendisini hummalı bir faahyetin içinde buluyordu. 
Çoğunlukla günde 18 saat çalışılıyor; efendinin kendi topraklan diye ayırdığı topraklarda 
angarya gerektiğinde gündüzleri orada çalışıhrken, gecelerin mirdeki çalışmaya hasredilmesi 
gerekiyordu. Başka bir deyişle, bu faaliyetin sürdüğü dört ya da altı ay boyunca, köylülerin 
zamanının çoğu köyün ortak mekânında ve birlikte geçiyordu. Ancak kışın bastırmasıyla 
birlikte aileler izbalanna çekiliyorlardı. Başka bir deyişle, komün yalnızca toprak bölüşümünü 
tayin eden merci değil, aynı zamanda tanmsal üretimin de öznesi idi.

Kapitalizmin Gehşmesi ve Köy Komünleri

Artı ürünün azlığı, hayatın yüzyıllar boyunca köklü hiçbir değişim oirtiadan yeniden üretilmek

YUMELYAN IVA N O VİC  
PUGAÇEV (1 7 4 2 -1 7 7 4 )

Rusya’da 18. yüzyılda gelişen en büyük, anti-feodal 
köylü ve Kazak isyanının önderi olan Pugaçev, Don 
kıyısındaki büyük bir Kazak köyü olan Zimovey’de, yok
sul bir ailenin oğlu olarak dünyaya geidi. Onyedl yaşın
dayken Yediyii Savaşları na (1756-63) katıldı. 1768-74 
Türk-Rus Savaşı'na katılan Kazak emirerleri arasında 
yeraldı. Savaş sonrası evine dönen Pugaçev, çok geç
meden kızkardeşinin, onun kocasının ve üç Kazağın 
daha Taganrog’dan Terek’e kaçmalarına yardım ettiği 
için tutuklandı. Aralık 1771’de kaçarak, Kazakları bir 
atamaniık altına topladı. Katılımı güçlendirmek amacıyla 
Petersburg’a gitti ama Şubat 1772’de yakalandı. Puga
çev bu kez, askert hapisanedeki muhafızları da yanına 
alarak kaçtı. Evine döndüğünde. Don bölgesinden kaçı
şı nedeniyle yeniden yakalandı. Tutukluluğu yine çok 
sürmedi, Çerkassk yakınlarında kaçarak isyancılara ka
tıldı.

O dönem, ülkede toplumsal çelişkiler derinleşiyor, 
bir halk ayaklanması koşulları gelişiyordu. Altmışlı ve 
yetmişli yıllardaki savaşlar nedeniyle halkın durumu da
ha da kötüleşmiş ve 18. yüzyılın ikinci yarısında keskin
leşerek güçlenen feodal-kölecilik koşullarında Ural’ın 
güneyinde Don ve Volga Kazakları arasında hoşnutsuz
luk ortaya çıkmış, bütün bunların yanında ülkenin mer
kezinde başgösteren veba salgını büyük bir toplumsal 
kargaşa yaratmıştı. Bu dönem, Pugaçev'de isyan için 
hazırlık çalışmalarına başlama düşüncesinin tam olarak 
doğduğu dönemdir. Yayık Kazaklarının 1772’de kanlı 
bir biçimde bastırılan isyanının henüz’ akıllardan silin
mediği Saratov bölgesinde çalışmalar yaptı. Ekim 
1772’de Kazak hareketinin durumunu bizzat anlamak 
için Yayık kentine geldi, burada Çarlığa karşı gelişen 
derin nefreti gördü. Yayık Kazaklarına kendisini Çar 
III. Petro olarak tanıttı. Bu yıllarda ülkede, ölen impara
tor III. Petro adını taşıyan pelc çok düzmece Çar ortaya 
çıkmıştı. Pugaçev açısından bu “düzmecelik” , feodal 
hükümete karşı mücadelede köylülerin “Çara olan 
bağlılıklarının” yeni biçimlerde harekete geçirilmesi yön-
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Kırdan sömürülebilecek artı ürünün son derecede 
sınırlı olduğu Rusya koşullarında şehirlerin ve ticaret 

hayatının gelişebilme imkânian da son derece 
sınırlıydı. Şehirlerin yegâne imkânı uluslararası ticaret 

ağına ekiemlenebiimekti. Ama bu da büyük ölçüde 
devlet tekelindeydi. Üstelik şehirlerde başarılı olmuş, 

ön plana çıkmış tüccarlar da, devlet tarafından kendi 
ticari işlemlerini çekip çevirmek üzere devrişiiiyordu. 

Dolayısıyla, şehirlerde devlet memurlarından, 
aristokratlardan ayrışmış, bağımsızlaşmış bir tüccar 

sınıfı ortaya çıkamıyordu. Bu kuralın en önemli 
istisnasını, eski müminlerin ticaret ve iş hayatına 

yönelmiş olanlan oluşturuyordu. Ancak dini inanıştan, 
sermaye birikimi için gereken tamahkârlığı rahatça 

benimseyebilmeierinin önünde bir engel 
oluşturuyorlardı. "Namuslu işadamları" olarak ün

yapmışlardı.

temiydi. Ayaklanma hazırlıklarını kendisine bağlı olarak 
yürüten, güvendiği arkadaşları Myatllkov, Şugayev, Çike- 
Zaribin, kendîslnin bir Don Kazağı olduğunu ve halkı 
isyana katılmaya ikna etmek için kendisini III. Petro 
olarak tanıttığını bilmekteydiler.

Hazırladığı Kazak bildirisiyle Kalmıkları ve Tatarları 
isyana katılmaya çağıran Pugaçev, bölgedeki tüm çift
likleri, Yayık Kazaklarından oluşan dörtyüz kişilik çekir
dek bir güçle dolaştı. 1773’te Orenburg üzerine yürüdü
ğünde 2 bin 500 kişilik küçük bir ordu toplamış olan 
Pugaçev’in, aralık ayında 30 bini bulan birlikleri ele 
geçirdikleri 86 top ile tüm Pavolje ve Ural bölgesini

kontrol etmekteydiler. Pugaçev'in toplumsal, siyasal 
programı Kazakların ve köylülerin beklentilerine karşılık 
veriyor, feodal hükümete karşı bir seçenek oluşturuyor
du. Kuvvetlerinin önemli bir bölümüyle Orenburg'u ku
şatmaya alması ve kuşatmayı çok uzun süre sürdürmesi 
Çarlık hükümetinin önemli bir kuvvet toplamak için ara
yıp bulamadığı fırsattı. Pugaçev'in Orenburg'da uğradı
ğı büyük bir yenilgiye, Kazan'da, Ural’da yenileri eklen
di ve Pavolje’deki son büyük savaş bunları izledi. Köylü 
ordusunun yenilgileri sonucunda bazı Kazaklar, Çarlık 
yöneticileriyle, Pugaçev’in teslim edilmesi karşılığında 
yüklü bir para anlaşması yaptılar. İsyancı birlik komu
tanlarından L. Tyorogov, Pugaçev'in büyük gücü olan 
toplanna komuta eden F. Çumakov, İ. Fegulyev ona 
ihanet edenlerin başında geliyordu. 8 Eylül 1774’de Vzen- 
yah’da yakalanan Pugaçev bir hafta sonra Yayık kentin
deki Çarlık yöneticilerine teslim edildi. İki bölük ve iki 
top nezaretinde, özel bir güvenlik çemberinin oluşturul
duğu Simbirsk’e giden konvoyda, özel yapılmış demir 
bir kafese kapatılan Pugaçev’in yanısıra birbirlerine zin
cirlenmiş 200 Kazak yeralıyordu. 4 Kasım 1774'de Mos
kova'ya getirilen Pugaçev günlerce süren sorgulama
dan sonra 10 Aralık'ta Moskova'nın Bolotnoy Alanı’nda 
kendisine hep bağlı kalan silah arkadaşlarıyla birlikte 
asıldı.

zorunda olmuş olması, köy komününe paradoksal görünebilecek kimi özellikler kazandırdı. Bir 
yandan Rus köylüsünün muhafazakârlığı dillere destan oldu. Tanmda üretkenliği arttırmayı 
denemek isteyen iyi niyetli toprak sahipleri bile, serfleri tarafından “zorba” olarak telakki 
edildi. Bütün Avrupa’nın kısa zamanda en önemli besinlerinden biri haline gelen patatesin 
Rusya’ya girdiği 1830’larda çok şiddetli bir kolera salgını yaşandı. Bu, patatese ilişkin bir dizi 
batıl itikatm gelimesine yol açtı ye devletin bütün teşviklerine ve hatta zorlamalanna rağmen, 
1875’e vanidığmda Rusya’da ekilebilir alanlann ancak yüzde 1.5’u patatese aynimıştı.

Ancak diğer yandan komünal iş yapma alışkanlıklarından dolayı, kendilerini değişen koşullara 
uyarlama konusunda büyük bir esneklik gösterdiler. Tipik bir Rus köyünde, bütün boljafelan 
içeren komünün yanısıra, özellikle tanm dışı faaliyetler için örgütlenmiş arteller bulunurdu. Bı 
faaliyetler belli bir dini bayramın kutlanmasının örgütlenmesi gibi geçici işler olduğu gibi, 
paçavracılık ve balıkçılık gibi geçim teminine yönelik faaliyetler de olabilirdi. Gönüllü birer 
birlik olan arteller de kurulan ilişkiler alabildiğine gaynresmi idi. Genellikle pratik bir önder 
olmanın ötesinde bir otoritesi olmayan bir şefin başkanlığında birUkte çalışılır, birlikte yenir 
içilir ve çoğunlukla birlikte bannılırdı. 18. yüzyılın sonunda tanmsal faaliyetin merkezi güneye 
doğru kaymaya başladıkça, verimsiz kuzey topraklannm sahipleri genellikle serîlerinin angarya 
yükümlülüklerini, salt parasal bir kira yükümlülüğüne çevirmeye başladılar. Bu verimsiz 
topraklarda köylülerin tanm ürünleri ticaretinden, gereken kiraları karşılamalan imkânsızdı. 
Dolayısıyla kira (obrok) serfliği şehre göçü teşvik etti. Örneğin 1800’lerin bjaşmda şehirlerdeki 
fahişelerin ve araba sürücülerinin çoğunluğu, kira yükümlülüğü altındaki serilerdi. Ancak şehre 
göçenler kendi komünal alışkanlıklannı beraberlerinde götürdüler. Duvarcılık ya da 
marangozluk yapan serfler, kendi aralannda artel adını taşıyan ve kâr ortaklığı esasına 
dayanan kooperatif demekler kurdular. Arteller içinde en ünlüsü, banka müstahdeminin 
kurduğuydu; bu demek, üyelerine yüksek meblağlar emanet edilebileceğine dair garanti 
verebilecek kadar bankerler tarafindan tanınmış, resmî kabul görmüştü.

Köylü Ayaklanmaları
Kuşkusuz, köylüler serfleştirilmeye mücadele etmeden razı olmadılar. Başlangıcından beri serflil 
yükümlülüklerindeki her amşa, özellikle bütün Güney Rusya’yı, Volga ve Don arasındaki 
verimli topraklardaki köylü ayaklanmalan eşhk etti. Daha 17. yüzyıhn başında. Korkunç 
İvan’ın toprak dağmmından hemen sonra, Rus devleti tarihinin ilk büyük köylü savaşı patlak 
verdi. Daha sonrakiler gibi bu da Don Kazaklanndan birinin, kendisi eski bir köle olan İvan 
Bolotnikov’un önderliğindeydi. Çann dağıttığı topraklardan kaçan köylülerden oluşan bir 
orduyla Moskova’ya kadar dayandı ve şehri kuşatma altında aldı. Ancak bütün köylü 
ayaklanmalannın ortak zaafi olacak olan bir özellik, bu noktada Bolotnikov’un ayaklanmasının 
da sonunu getirdi. Toprak sahiplerinin zulmüne karşı ayaklanan köylüler “Küçük Babalan” 
addettikleri Çar’a karşı savaşmak konusunda son derecede isteksizdiler. Ordusu giderek 
zayıflayan Bolotnikov çekilmek zomnda kaldı ve sığındığı Tula kasabasında dört aylık bir 
kuşatmadan sonra teslim oldu. Anlaşma kendisi ve komutanlarına can güvenliği vaad ettiği 
halde, Bolotnikov’un önce gözleri çıkanidı, daha sonra bir buz kuyusuna atılarak boğuldu.



Köylüler ve Kilise

Bundan sonraki büyük köylü ayaklanması, serflik kurumunu yasallaştıran 1649 Kanunu’ndan 
sonra yaşandı ve dört yıl boyunca bastırılamadı. Ancak bu kez ayaklanmaya dinî bir motif 
de katılmıştı. Rusya’yı ziyaret eden Avrupalıları en çok etkileyen şeylerden biH, dinî ayinlerin 
görkemi ve bunlann ayrıntılarına gösterilen özendi. İncil daha 9. yüzyılda Eski Kilise Slavcası 
diye anılan bir dile çevrilmişti; ancak 19. yüzyıla kadar Rusça’ya çevrilip yayınlanmadı. 
Dolayısıyla yalnızca sıradan halk değil, papazlann çoğu da Hıristiyanlığın öğretileri konusunda 
son derecede cahildiler. Bu koşullarda, Rus Ortodoks Kilisesi için dinin sürekliliği, öğretinin 
sürekliliği değil, ayinlerin sürekliliği haline geldi. Ortodoks Kilise’yi Katolik Kilise’den ayırdeden 
ikinci bir önemli faktör de, devlet karşısındaki konumuydu. Papa Gregorius, daha Batı Roma 
İmparatorluğu’nun çözülmesinin tamamlandığı 6. yüzyılda Kilise’nin devlet karşısındaki 
üstünlüğünü ilan etmişti. Oysa imparatorluğun hrtmayı atlattığı Bizans’ta Kilise yalnızca 
otoritesini dinî alanla sınırlamakla kalmamış, imparatorun Kilise’nin de başı olduğunu kabul 
etmişti. O kadar ki, 14. yüzyılda Bizans Patriyarkı Moskova Prensi I. Basil’e yazdığı bir 
mektupta, “Hıristiyanların bir imparatoru olmadan bir kiliselerinin olmayacağını” yazmıştı. Bu 
geleneğin varisi olan Rus Ortodoks Kilisesi, devletin mutlakiyetçilik iddialarının daima sadık 
bir destekçisi oldu.

Ancak 17. yüzyılda yaşanan bir kriz, bir kurum olarak Ortodoks Kilisesi’nin halkın sadakat ve 
bağlılığım neredeyse tamamen yitirmesine yol açtı. 1652 yılında Kilise’nin başına geçen 
Nikon’un, Yunan ile Rus Onodoks Kiliseleri’nin ayinleri kutlama tarzlan arasında tarih içinde 
ortaya çıkmış farklılıkları gidermek için önerdiği reformlar, Ortodoks Kilise’de büyük bir 
bölünmenin yaşanmasına yol açtı. Görünüşte bölünmeye yol açan farklar, istavroz çıkanrken 
iki parmağın mı üç parmağın mı kullanılması, ayinlerde iki kere mi üç kere mi “Haleluya” 
denmesi gerektiği gibi görüş aynhklanydı. Ancak bu önemsiz gibi görünen reformlann 
berisinde merkezî devletin, geleneksel topluma yönelttiği çok daha topyekün bir saldın 
yatıyordu. Nikon ve reformlann büyük destekçisi I. Alexis, Rus köylülerinin belki de yegâne 
avunma kaynağı olan içkievlerini kapatmak, kağıt oyunlannı yasaklamak, cinsel serbestiye ağır 
cezalar getirmek, her gün kilisede dört beş saat geçirmeyi zorunlu hale getirmek, kısacası 
kiliseyi toplumun gündelik hayatını disipline etmekte kullanılacak bir araç haline getirmek 
istiyorlardı. Tepkinin şiddeti büyük oldu. Kısa zamanda “eski müminler” adını alan muhalifler, 
dünyanın sonunun geldiğini, Deccalin devrinin başladığını ilan ederek çevrelerine ve 
kendilerine karşı şiddet eylemlerine giriştiler. 1670’lerde neredeyse 20 bin kişinin kendisini 
yaktığı tahmin ediliyor. Zaman içersinde “eski müminler” arasında Incil’in kendisini okumak

iki metre boyundaki Büyük Petro, bitip tükenmek 
bilmeyen enerjisiyle ve korkusuz kişiliğiyle, çağında 
tanıştığı herkes üzerinde büyük etki bırakmıştı. Bizzi 
kendisi üç ay Hollanda'da doklarda çalışarak, ‘gemi 
yapımcısı ustası' ünvanı aldı. Bilime ve zanaatçılığa 
büyük önem vererek, Rusya'da modernleşmenin ilk 
geri dönülemez adımlannı attı. İlk Rus gazetesi 
Vedomostiy (Arşiv), Petro zamanında (1703) 
yayınlanmaya başladı.
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1775’te II. Katerina, bütün uyruklarına her türden 
ticari ve sınai faaliyetle ilgilenme izni veren bir 

ferman yayınladı. Tek başına ele alındığında bu 
fermanın, Rus şehirlerinin iktisadi hayatını 

canlandıracağı düşünülebilir. Ancak Katerina'nın aynı 
dönemde aldığı diğer bazı kararlar, fermanın bu olası 
etkisini tamamen bertaraf etti. Bunlardan en önemlisi 
tüccarların serf sahibi olmasını ya da serf barındıran 

topraklan satın almasını yasaklayan kararnameydi. Bu 
iki kararname birarada, kırsal kesimleri, şehir 

karşısında olağanüstü derecede avantajlı kılıyordu. 
Böylelikle köylülerin önüne hatın sayılır bir girişimcilik 

olanağı açılmıştı. Bu girişimcilik imkânı, serflik 
yükümlülüklerinin parasal kiralara da dönüşmesiyle 

birleşince, kırda olağanüstü canlılıkta bir küçük imalat 
sanayii belirdi. 18. yüzyılın ikinci yarısından 

başlayarak, Rus hanelerinin tarım araçlarından basit 
giyim eşyalarına, müzik aletlerinden ikonalarına kadar 

nerdeyse bütün ihtiyaçları bu yeni üretici güç 
tarafından temin edildi. 19. yüzyılın ikinci yarısına 
varıldığında, bu küçük manüfaktürden elde edilmiş 

olan sermaye birikimi, büyük fabrikalar kurmaya 
yetecek ölçeğe ulaşmıştı. Lenin birçok başka örnek 

arasında, 1820'de serfken, 1862’de oğullarına iki 
büyük fabrika miras bırakan fi^ozorov’u, 1864'te hâlâ 

basit bir elişçisi olduğu zamanlan hatırlayan 
Zayvolo’yu, Pavlovyo’ya bir torba içinde taşıdığı 

aletleriyle birlikte her gün yürüyerek gitmek zorunda 
olan Kondratov'u sayar. Ancak kuşkusuz, arada 

geçen süre bu insanlar için kolay olmadı. Başarılı bir 
işadamı, zengin bir fabrikatör olan bir serf bile hâlâ, 

efendisinin topraklannı izinsiz olarak terkettiği için 
hapsedilebilir, hatta kırbaçlanabilirdi. Örneğin babası 

kürk ve sığır ticaretinden büyük bir servet yapmış 
olan N. N. Shipov’un kendisi de başarılı bir 

girişimciydi ama serf statüsünden kurtulamamıştı. 
Babası öldüğünde asistanlan, yetkililerle anlaşarak 

Şipov’un hapsedilmesini sağladılar. Hapisten kaçan 
Şipov beş yıl boyunca farklı isimler altında değişik 

yerlerde değişik işler yaptı. Kimliği ortaya çıkınca dört 
yıl hapis yatmak zorunda kaldı. Efendisinin yanına 

döndüğünde ancak altı aylık bir "pasaport" alabildi.

ve bundan her türlü hiyerarşiyi reddeden, komünizan ideoloji ve hayat tarzlan türetmek 
eğilimi yaygmlaştı. Böylelikle, eski müminler Rusya’da popüler düzeydeki radikal ideolojileri 
sürekh olarak yeniden üreten önemli bir odak haline geldi. Önemli bazı tarihsel anlarda, 
aydınlann çok farkh kaynaklardan beslenen radikahzmi ile bu popüler radikalizm buluşacaktı. 
Örneğin, Aydınlanma ve Fransız Devrimi’nin fikirlerinin etkisiyle genç subaylar, Fransız 
ordulanna karşı savaşırken bile Napoleon’a duyduklan hayranlığı ifade ederken, eski 
müminlerin bir kısmı Napoleon’u mesih diye karşılayacak, onlann etkisiyle sayısız köy evinde 
dinî ikonalann yanma Napoleon’un resimleri asılacaktı. Diğer yandan, geleneksel toplumdaki 
yerlerini kaybeden eski müminlerin önemli bir kısmı da ticarete ve manüfaktür sanayilerine 
yöneldiler. Bu yönüyle de, Rusya’da eski müminlerin dinsel inanışlan, orta Avrupa ve 
İngiltere’de Protestanlığın oynadığı role benzer bir rol oynadı. Eski müminlerin toplumdaki 
itiban hızla öyle yaygınlaştı ki. Kilise popüler desteğini tamamen yitirdi. 19. yüzyılda kendisi 
Kilise’ye yürekten bağh, muhafazakâr bir tarihçi, Ortodoksluğun terkinin devlet tarahndan 
cezalandınlan bir suç olmaması halinde, köylülerin yansının eski müminlere, eğitilmiş 
zümrelerin yansının da Katolikliğe döneceğini yazacaktı.

Stenka Razin Ayaklanması

1660’lann sonunda eski müminlerin kuzeyde yaşayanlan, çoğunlukla ormanlara sığınarak, 
kendi inanışlanna göre örgütledikleri cemaatler kurdular. Steplerde ise, kendilerine dayatılan 
yabancı inanışlardan, disiplin mekanizmalanudan ve artık yasallık kazanmış olan serflik 
statüsünden kaçan köylüler, güney sm m nın ötesine, Don Kazaklannın müreffeh ve özgür 
yerleşimlerine doğru kaçtılar. Burada Stenka Razin adh bir Kazak, yeni gelenlerin başına 
geçerek, 1667’de hem Rus hem İran lopraklanna seferler düzenlemeye başladı. 1668’de Volga 
nehri üzerinde Çar’a ait bir filoyu eııne geçiren Razin’in ordusu, ertesi yıl İran Şahı’nın 
üzerlerine yolladığı orduyu yendi. Artık Karadeniz’den Hazar Denizi’ne kadar bir alanı kontrol 
eden Stenka Razin 1670 yılında tekrar Rusya’ya yöneldi. Ele geçirdiği Çaritsin (bugünkü 
Volgograd) ve Astrahan gibi şehirlerde. Çar bürokrasisini, oldukça vahşi bir şekilde tasfiye 
ederek. Kazaklara özgü öz-yönetim kurumlannı yerleştirdi.

Bolotnikov’un aksine, Çar’ı isyanın hedeflerinden biri olarak göstermeyen Stenka Razin’in 
ordusu 1670’de 20 bin kişiye ulaşmış, ayaklanma steplerin ötesine, Rus devletinin merkezi 
olan bölgelere kadar yayılmıştı. Buna rağmen, Çar’m modern bir askerî eğitim görmüş ordusu 
karşısında tutunamadı. 1670 Sonbahannda Don’a doğru geri çekilmek zorunda kalan Razin,



‘ ‘Petro'nun Kenti", Rusya’nın "Batı’ya açılan 
penceresi" olan St. Petersburg (daha sonra 
Petrograd, daha sonra Leningrad), Çar I. Petro 
tarafından ilk kez 1702’de yaptırılmaya başlandı.
1709'a kadar savaş yüzünden oldukça yavaş yürüyen 
inşa planı, bu tarihten sonra Petro tarafından 
ciddiyetle uygulamaya konuldu. St. Petersburg 
yöresinde yerleşmeye niyetli tüccar, toprak sahibi ve 
zanaatkar sayısının az olması, Petro'yu bu konuda da 
"angarya" uygulamaya itti. 1712’de bin dvoriane’mn 
ve bin kadar da tüccar ve zanaatkarın St. 
Petersburg'a yerleştirilmesine karar verildi. Bu zorla 
Iskan politikası 3500’den fazla "can"a sahip olanların 
taş, daha az "can’’a sahip olanların ise tahta ya da 
kerpiç evler yaptırmalarını zorunlu kılıyordu. St. 
Petersburg’un kurulmakta olduğu yörede yerleşik serf 
sayısı oldukça az olduğu için, inşada çalıştırılacak 
işçilerin dışarıdan getirilmesi gerekiyordu, inşanın 
gerekli tempoda yürüyebilmesi için yılda kırk bin 
"zorunlu işçi’’ye ihtiyaç vardı. Rus ordusunun 
oluşturulmasında kullanılan yöntemin aynısı kullanılarak 
"dokuz-onaltı arası haneden bir işçi" ilkesiyle kotalar 
ayrıldı ve işçi toplandı. Askerlerin gözetiminde ve 
zaman zaman zincire vurulmuş olarak ülkenin dört bir 
yanından getirilen köylüler, açlık ve salgın hastalıkla 
karşı karşıya kaldılar Tüm bu tedbirlere karşın, yılda 
yirmi binden fazla işçi toplanamadı, toplananların çoğu 
kaçtı, kaçamayaniann büyük çoğunluğu ise inşa 
sırasında açlık ye hastalıktan öldü. Bu nedenle St. 
Petersburg için, inşası sırasında ölenleri anımsatmak 
için "kemikten şehir" ifadesi yaygın olarak kullanılır oldu.

Dekabrisfier

DEKABRİSTLERİN SOLUDUĞU HAVA

1812, Çarlık ordularının Fransa’yı yendiği yıldı. Başka 
bir deyişte genç Rus subaylarının "batının ışığını" gör
dükleri yıl... “Vatan Savaşı" ceplıede kazanılmıştı ve 
Çar “Takdis edilmiş Aleksandr" sanını almıştı ama, kö
lelik hukukunun tutsağı milyonlarca köylü İçin Rusya'
nın ağır koşuttan hâlâ sürmekteydi.

Rus ordularının 1815'e dek süren Avrupa toprakların
daki seferleri, subayların çoğunda önemli etkilenmeler 
yaratmıştı. Ülkenin sosyal yaşamının, devlet düzeninin, 
sosyal kurumlannın Avrupa’dan ne denli geri olduğunu 
gören subaylar, 1789 dalgasını yeniden ve gerçek an
lamda henüz yaşıyor gibiydiler. Çarlık boyunduruğu ve 
halkın çok büyük bölümünü oluşturan köylülerin "top
rak serfliği"nin sürüyor olması, ülkeye dönüşte çoğu 
ilerici subayın suratında bir tokat gibi patlıyordu...

Bir yandan Çar Aleksandr'ın tam bir mistisizme vardır
dığı İstibdadı, öte yandan bu dönemde büyük yetkilere 
ulaşan ve “asker bir millet” yaratma derdindeki General 
Arakçeyev’In “kışta rejimi” arasında bunalan aydınlar 
ve genç subaylar gizil çevreler oluşturuyorlardı. Bu dö
nemde batı etkileri. Alman İdealizmine yönelik felsefe 
grupiannı ve Avrupa'daki politik yönelim taraftarı toplu
luktan besleyen zengin bir kaynaktı. Avrupa seferlerin
den kışlasına dönen Rus subayları kendi kıtalannda 
örgütlenmeye girişmişler ve Avrupa kaynaklı yönetim 
ve toplum tasanmları için çalışmaya başlamışlardı. Bu 
süreç, Napoleon döneminde Fransızlara karşı Alman
ya’da kurulan “Tugenbund”u örnek alan bir örgüt do- 
ğurdu... “Kurtuluş Birliği” (1816)... Kurtuluş Birliği gü
neyde (Kiev) ve kuzeyde (Petersburg) İki şube olarak 
örgütlendi, iki yıl sonra da “ Refah Birliği” adında bir 
örgüt oluşturuldu. Amaç Çarlığı zor kullanarak devir
mekti. “Kuzey Blrliğl”nln başında subay olan Muravyev 
Apostol İle subay ve şair Rileyev bulunuyordu. Güney 
BirliğI'nIn lideri İse Albay Pavel Pestel İdi. Bu şube 
Kiev ve Podpiya İllerindeki “ Rus İkinci Ordusu” subay-

lan arasında güçlüydü. Çarlığın yerini alacak model ko
nusunda İki seçenek tartışılıyordu... İlki “ meşruti bir 
monarşi” kurulmasıydı... Diğeri ise federasyon temeli
ne dayanan bir “Cumhuriyet” görüşüydü. Güney Kurtu
luş Blrliği’nln önderi durumundaki Albay Pavel Pestel 
tarafından kaleme alınan bir broşür Russkaya Pravda 
(Rus Gerçeği), düşünülen cumhuriyetin temellerini orta
ya koyuyordu. Biriiklerin varlığı ve çalışmatan Çariık 
İçin bir sır değildi. Birilkler çevresinden bir subayın 
General Arakçeyev’e, blriikçlterin amaçlannı ayrıntıyla 
aktarması ve hemen hemen tüm üyelerinin adlannı ver
mesi, I. Aleksandr'a sunulmak üzere bir rapor hazırian- 
masına neden olacaktı.

GÜLÜNÇ BİR SİYASAL BUNALIM

“Takdis edilmiş Aleksandr" Azak kıyısındaki Tagan- 
rog’da öldüğünde çarlık bir bunalım yaşadı. Çann baş
kentten uzak bir yerde ölümüne inanmayanlar, onun 
“ Demyan Kuzmlç” adıyla ülkeyi dolaştığı söylentisini 
yayariarken, taht çannı bekliyordu... Görünen oydu ki 
bir süre daha bekleyecekti.

J. Aleksandr’ın oğlu yoktu. Kendisinden önce, I. Pavel 
döneminde çıkanlan bir veraset yasası gereği tahta ağa
beyi Konstantin geçmeliydi. Oysa Konstantin bu hak
kından feragat etmiş, Aleksandr da sağlığında bunu 
onaylamış ve bu durumu vasiyetine bir bildiri İle ekle
mişti. Taht, önceki Çar Pavel’ln üçüncü oğlu NIkola’ya 
yakın duruyordu. Ancak Konstantin başkentteki hükü
met erkanı ve dvoriane tarafından Çar İlan edilmiş bunu 
Nikola da tanımıştı. Konstantin İse Lehistan Genel Valisi 
olarak Varşova'da bulunmaktaydı ve gelişmelerden ha
bersiz olarâk Nlkola’nın Çariiğını kabul ettirmiş, dahası 
emrindeki tümeni NIkola’ya “ biat” ettirmişti. Her iki 
Çar birbirini gıyabında tanımış ve ülke gülünç bir siyasal 
bunalımın içine düşmüştü. Aleksandr'ın vasiyeti açılın
ca meşru Çar'ın Nikola olduğu belirlenmişti. Saray çev
resindeki bu “Çariık” oyununun aynntılanndan haber
siz halk, Konstantin'İn tahtının zoria elinden alındığını 
düşünecekti. Kuzey ve Güney Kurtuluş âlritğl, Çariiğın 
bu zayıf durumundan yararlanarak, KonstantIn’In “uğ
radığı haksızlık” ekseninde bir propaganda yürütmeye 
karar verdiler. Bu kaosu patlatacak fitil bulunmuştu. 
Nikola görkemli bir taç giyme törenine hazıriıyordu ken
dini. Çıkardığı İlk emir başkentteki tüm askerî blrilklerin

14 Aralık'ta kendisine biat etmelerine ilişkindi. Bu töre
ne Kuzey ve Güney Kurtuluş BIriiğI önderliğinde tüm 
ilerici subaylar ve aydınlar da hazırlanıyordu... Bu, hal
kın Çariiğa karşı İlk silahlı eylemiydi... “Dekabrist (Ara- 
lıkçı) Ayaklanması”

JANDARMA-ZİNDANCI VE CELLAT

Kuzey Birllği’nce taç giyme töreninde örgütlenecek 
silahlı kalkışmanın harekat planı Şair Rileyev tarafından 
hazırlanmıştı. Buna göre sivil güçler Çann İkametgahını, 
Kışlık Sarayı ele geçirecek, Petro ve Pavel kapılannı 
tutacaktı. Sonrasında İse kuşatılan Senato meydanında, 
otokrasinin ve kölelik hukukunun kaldınidığını bildiren 
bir manifesto halka okunacaktı. Güney Birliği İse Albay 
Pavel Pestel komutasında Kiev'i ele geçirecekti. Gene
ral Arakçeyev'e bu hareketin istihbaratı yine biriik için
den gelecekti. Bu bilgi, Aleksandr’a sunulmak üzere 
önceden hazırianan rapor İle birlikte 12 Aralık 1825 
günü I. NIkola’ntn elindeydi.

14 Aralık sabahı Senato meydanında NIkola'ya biat 
edecek olan Petersburg garnizonuna bağlı alayların ya- 
nısıra, aralannda 3000 kadar dekabristln de bulunduğu 
bir kalabalık toplanmıştı. Petersburg biriikleri düzenli 
bir biçimde Çara bağtıtıklannı gösterirlerken, Moskova 
ve Lelb-Grenader alaylan NIkola’ya btat etmiyor. Büyük 
Petro heykeli dibinde harekete geçmeye hazır halde 
toplanıyorlardı. Kısa süre sonra, halk ve askerier Dazd- 
ravstvuyet Konstantina (Yaşasın Konstantin) ve Dazd- 
ravstvuyet Konstltutslya (Yaşasın Meşrutiyet) sloganta- 
nyla, Rus tarihinin Çara karşı ilk silahlı ayaklanmasını 
başlattılar. Alandaki dekabrist önderierin kararsız ve 
tutuk davranıştan sonucu askeri kıtalar alanda sıkışmış 
ve hareketsiz kalmışlardı. Çar Nikola bu durumdan ya- 
rarianarak kendisine bağlı birlikleri harekete geçirdi ve 
ihtilalcileri kuşattırdı, ihtilalcllerie konuşmak üzere, Na- 
polton Savaşlan'nın gözde komutanlanndan general 
Mlloradoviç'i gönderdi... General vuruldu... Kilise de 
öfkeli ve karartı topluluğu durduramadı. Nikola bu ko
nuşmalar sırasında hazır duruma getirdiği süvarilerini 
dekabristlerin üzerine saldı... Süvarilerin püskürtülmesi 
üzerine top atıştan başladı halkın üzerine.... Bir kaç 
salvo atıştan sonra ihtilalciler dağıldılar.... Dekabrist 
llderier yüzlerce ölü vererek halkı geri çektiler... Alanda
ki askerier teslim oldular. Önceden Arakçeyev tarafın-



l U Hareketi

dan hazırlanan rapordan hareket eden hükümet güçleri 
aynı günün gecesi yüzlerce dekabristi ele geçirmişti. 
Kiev’i düşürmek üzere harekete geçen Güney Kurtuluş 
Birliği üyeleri de hükümetçe tutuklandılar.

Sorgulamalar, mahkûmiyet koşulları ve idamların in
faz biçimi, herşey Nikola’nın istekleri doğrultusunda 
yerine getirildi. Beş Aralıkçı önderi Pavel Pestel, Kond- 
raty Rıleyev, Sergey Muravyev Apostol, Mihail Bestujev- 
Rümin ve Pyotr Kakovskiy, “ Petro” ve “ Pavel” kapıla- 
nnda asıldılar. Yüz kadar Aralıkçı da küreğe mahkûm 
olarak Sibirya’ya sürüldüler. Nikola çarlığına bir 
“jandarma-zindancı ve cellat” olarak başlarken, Sibirya 
da Rus tarihinin ilk siyasal mahkûmlarını kabul etmeye 
hazırlanıyordu.

DEVRİME KAN OLDULAR

14 Aralık yenilgisi Rus aydınlan arasında bir bozgun 
havası estirse de. Çarlığa İlk büyük korkuyu yaşatıyor
du. Bir avuç aydının bu yürekli çıkışı ve inançları uğruna 
ölümleri devrime kan oluyor, Rusya toprağına devrimin 
ve özgür düşüncenin tohumları olarak serpiliyordu. Ası
lan ve Sibirya'ya sürülen Dekabristlerin adları ilericilerin 
ve aydınların yüreklerinde birer özgürlük ateşi yakmıştı. 
Dekabrist hareketi sanat ve edebiyatta demokrat yükse
lişin itici gücü oluyordu. Sonraki yıllarda, Rus şiirinin 
gerçek kurucusu olan büyük şair Puşkin’In önderlik 
ettiği pek çok şair ve yazar tarafından estirilen entelek
tüel bir heyecan dalgası ülkede hızla yayılacaktı. Puş- 
kin'in M Slblr (Sibirya’ya) adlı şiir, Sibirya’da sürgünde 
bulunan Dekabristlere yazılmıştı. Yüzyılın İlk çeyreğinde 
Mihail Lermontov’un şiirleri, Nikolay Gogol’ün oyun ve 
öyküleri ve Vissarion Belinskiy'nin edebiyat eleştirileri 
ile politik ve sosyal konulardaki makaleleri yazın ve 
düşün alanında yaşanan devrimci demokrat yoğunlu
ğun göstergesi oluyorlardı. Daha sonraları ise Alek
sandr Herzen Londra’da illegal devrimci bir dergi olan 
Kolokol'u (Çan) çıkarmaya başlar. Çernlşevskly de Nek- 
rasov’un yönetimindeki Sovremennik (Çağdaş) dergi
sinde devrimci düşüncelerini açıklamaktadır.

Böylece Rusya’da devrimci savaşımda kavga bayrağı
nı devrimci demokratlar devralıyorlardı...

MUSTAFA ÛZTÛRK

Çarlığa sadık Kazaklar tarafından yakalanarak otoritelere teslim edildi. 1671’de Moskova’da 
önce işkence edildikten sonra parçalanarak öldürüldü.

Pugaçev Ayaklanması

Dar anlamıyla Pugaçev ayaklanması, 1713-75 yıllan arasında yaşanmış ve bütün Rus tarihinin 
1917 Devrimi öncesindeki en büyük halk hareketine işaret etmek için kullanılsa da, aslında 
1762’den başlamış ve Pugaçev’in idamına kadar sürmüş, iç savaş benzeri bir huzursuzluğun 
en yaygınlaştığı an ve doruk noktasıdır. 1762 yılında Çar III. Petro toprak sahiplerinin 
devlete hizmet etme zorunluluğunu kaldıran bir ferman yayınlamış ve bu femandan kısa bir 
süre sonra, kansı Katerina tarafından tahttan indirilmiş, daha sonra da Katerina’nın yandaşlan 
tarafından öldürülmüştü. Köylüler toprak sahiplerinin Çar’a sunduklan hizmetle, kendi 
serflikleri arasındaki ilişkinin bilincindeydiler. Kendilerinin, dvorane Tann’nın temsilcisi, kendi 
“Küçük Babalan” ve adaletin kaynağı Çar’a hizmet edebilsin diye onlara tâbi kdındığına 
inanıyorlardı. Bu yüzden, III. Petro’nun fermanının ve ölümünün haberi yayılır yayılmaz, 
toprak sahiplerini özgürleştiren fermanın yanısıra, ülke ölçeğinde bir “kara bölüşüm” buyuran 
ikinci bir fermanın varolduğuna dair bir rivayet yayıldı. Bu rivayete göre, soylular bu ikinci 
fermanın geçerlik kazanmasını önlemek üzere Çar’ı devirmişler, onun yerine aslen bir Alman 
prensesi olan Katerina’yı geçirmişlerdi. Ancak Çar ölmemişti; kurtulmak için sadık uyruklannıı 
yardımına ihtiyacı vardı. Daha 1762’de Çar’ı kurtarmak ve efsanevi “kara bölüşüm” fermanına 
işlerlik kazandırmak için köylüler ayaklandı. 1769’da bastınlana kadar ayaklanmaya 150 bin 
kişi katıldı.

Hoşnutsuz olan yegâne kesim köylüler değildi. Merkezî devlet iktidannı pekiştirdikçe, 
geleneksel olarak yari-özerk bir statü korumuş olan halklann ayncalıklanm kaldınyor, göçebe 
Don Kazaklannı yerleşik bir hayata zorluyordu. 1772’de Ural Kazaklan ayaklandı ancak kısa 
sürede sindirildiler. Bu arada, sürmekte olan Osmanh-Rus savaşlannda yaralanmış olduğu için 
ordudan izin verilmiş olan bir Don Kazağı, Yemelyan Pugaçev izni bitince orduya dönmek 
yerine eski müminlerden oluşan dini bir gruba katılıp onlarla birlikte gezgin bir hayat 
yaşamaya başlamıştı. Urallar’daki ayaklanmayı haber alınca bölgeye geldi. Asker kaçağı olarak 
yakalanıp Sibirya’da sürgüne mahkûm olduysa da kaçmayı başardı.

1773’te herkese “ebedî özgürlük” vaadederek isyanı başlattığında Pugaçev çok zengin bir isyan 
geleneği ve birikimini devraldı. Yüz yıl önce Stenka Razin ayaklanmasında yer almış bütün 
unsurlar; serfler. Don Kazaklan, eski müminler çok daha geniş bir ölçekte kendisinin öldüğü 
zannedilen Çar III. Petro olduğunu iddia eden Pugaçev’in saflannda yeraldı. Kısa zamanda 30 
bin kişiyi bulan ordusuyla bütün güneydoğu Rusya’yı kontrolü altına aldı. Bölgedeki toprak 
sahipleri mallannı mülklerini bırakıp Moskova’ya doğru kaçmaya başladılar. Ancak Pugaçev 
isyanının sonu, daha önceki köylü ayaklanmalanndan farkh olmadı. 1774’de Osmanh-Rus 
savaşının Küçük Kaynarca Antlaşması ile sona ermesi üzerine, II. Katerina Rus tarihinin en 
ünlü generallerinden biri olan Suvorov’un önderliğinde güçlü bir orduyu Pugaçev’in üzerine 

■yollayabildi. 1774’de Suvorov’un yenilen Pugaçev, Stenka Razin gibi kuvvet toplamak 
üzere geri çekilirken. Çarlığa sadık Kazaklar taraftndan Rus ordusuna teslim edildi ve 1775 
başında idam edildi. Pugaçev ayaklanmasının en doğrudan sonuçlanndan biri Kazaklar 
arasında yoğun bir askere alma kampanyasının başlatılması oldu. Böylelikle gelecekte 
Kazaklann köylü ayaklanmalannın askeri gücü olma potansiyeli sona erdirildi. Diğer yandan 
Pugaçev aristokrasiyi II. Katerina’nın yeni reformlanna ikna etmede etkili oldu: 1775’te II. 
Katerina’nın ilk ■ uygulamalanndan biri Ruysa’yı elli eyalete ve her eyaleti de belli sayıda 
kazaya bölerek, bürokrasiye daha akılcı bir görünüm kazandırmaya çalışmak oldu.

Rusya’da Radikalizm
Fransız Devrimi patlak verdiğinde, hiç değilse bazı zihinlerde Pugaçev isyanının anısı hâlâ 
tazeydi. 1775’te Pugaçev’in ordusundan hayatta kalanlara yapılan işkenceleri izleyen 26 
yaşındaki bir genç. Genel Kurmay Başkanhğı’ndaki askerî savcılık görevinden istifa etti.
Ondört yıl sonra Fransız Devrimi koptuğunda aynı insan, Aydmlanmacı düşünce sistematiğiniı 
Rusya’ya özgü toplumsal problemlere uygulanmasının ilk öroeği sayılabilecek olan kitabını 
yazmaya başladı. Aleksandr Radişçev’in hayalî bir yolculuğun izlenimleri olarak kaleme aldığı 
Puteşestvie iz Peterbuga v Moskvu (Petersburg’dan Moskova’ya Yolculuk), Leipzig Ûniversitesi’nde 
öğrenciyken okuduğu Abbe Raynal’in Histoire Philosophique et Politique des Etablissement et du 
Commerce des Europeens dans les deux Indies (Hint Adalannda Avrupalılann Yerleşim ve 
Ticarederinin Felsefî ve Politik Tarihi) kitabının açık etkisini taşıyordu. Hukuki ve evrensel 
bir kategori olarak kavradığı serfliği, Karayib adalanndaki kölelikle karşılaştırarak mahkûm 
ediyordu. Kitabının imzasız olarak yayınlamış olması Radişçev’i tutuklanmaktan kurtarmadı. 
Fransız Devrimi’nden zaten dehşete düşmüş olan Katerina, “Pugaçev’den daha tehlikeli bir asi 
diye nitelediği yazann yakalanması için kesin emir vermişti. Hapisanede işkence görmekten 
ancak rüşvet sayesinde kurtulan Radişçev idama mahkûm edildi, ancak cezası Çariçe 
tarahndan sürgüne çevrildi. Radişçev’in on yıl sürecek sürgün hayatı başladı. Bütün bu dönen 
boyunca Radişçev, nüfuzlu kimselerin himayesine karşın, yalnız ve tekil bir örnek olarak 
kaldı. Fikirlerinin yandaş bulmaya başlaması ancak Napoleon savaşlannın sağladığı ortamda 
gerçekleşecekti. 1801’de yeni tahta çıkan Çar I. Paul taraftndan affedildikten bir yıl sonra 
Radişçev intihar etti.



Napoleon ve I. Aleksandr

Napoleon Savaşları sürerken, bir yandan da Rus devlet yapısı içersinde derin bir bölünme, bir 
tür kimlik krizi yaşanıyordu. Katerina’nm devletin merkezî iktidannı pekiştirmek üzere 
aristokrasi ile girişmiş olduğu pazarlık olduğu pazarlığın sonuçlanndan biri, kırdaki sermaye 
birikim olanaklarının büyük ölçüde artmış olmasıydı. Bu devlet kadroları düzeyinde büyük bir 
bölünmeye yol açtı. Bir yanda, Aydınlanma kültüründen devraldıkları idealler doğrultusunda 
bir hukuk devleti kurmaya angaje devrimci soylular, diğer yandaysa, paradoksal görünen bir 
biçimde, yeni edinmiş olduklan sermayedar konumlarından ötürü, arkaik ve feodal baskı 
mekanizmalannı daha da ağırlaştırmaya çalışan tutucu soylular. Napoleon Savaşlan ve hatta I. 
Aleksandr yönetimi (1801-1825) boyunca, devletin politikalannı belirleyen, yalnızca Dekabrist 
ayaklanmasında değil, I. Aleksandr’ın liberal Çar’dan ulusal kahramana, Aydınlanma 
müridliğinden Hıristiyan mistisizmine savrulan politikalarında açığa çıkan hep bu gerilimdi.

Baskı Dönemi ve Slavcılık

Çar 1. Nikola’nın 30 yıl süren baskı rejimi, devlet düzeyindeki bu kararsızlığın, kesin bir 
şekilde toprak sahiplerinden yana çözümlendiğinin ifadesiydi. Modernleşmenin her türlü 
tezahürüne karşı olan Nikola, sağlayacağı bütün askerî avantajlara karşın, hareketliliği teşvik 
edeceği için demiryollanna bile karşıydı. Bu koşullar altında, devletteki iktidar odaklanndan 
giderek uzaklaştırılmış ve kendilerini ifade etmelerine imkân verecek kamuoyundan yoksun 
aydın ve memurlar, varlıkları için yeni bir meşruiyet zemini keşfetmek üzere, büyük bir 
içedönüş yaşadılar. Bu süreç içinde geliştirilen en önemli eğilim Slavcılıktı. Slavcılığı açıkça ve 
bu terim altında benimsemiş olanlar görece az olmakla birlikte, yeni marjinal konumlannın 
yarattığı vatansızlık duygusunu aşmak üzere yerel geleneklere yönelmek, 1825’le 1840’lar 
arasında neredeyse bütün aydınlara damgasını vurmuş bir eğilimdi. Örneğin Slavcılann 
eleştirmiş olduğu Çadayev bile “insanın kişisel varlığını silip yok etmek ve onun yerine tam 
anlamıyla toplumsal olan ya da hiçbir biçimde kişisel olmayan bir varlığı koymaktan başka 
bir misyonu olamaz” diye yazmıştı. Buradan, mevcut toplumu, içerdiği bütün eşitsizliklerle 
mutlaklaştırmaya giden yol çok kısa olabiliyordu. Örneğin büyük Gogol’ün, ruhların alınıp satıldığı 
serilik düzenini kıyasıya hicvettiği Myortvye Dushi’den (Ölü Canlar), serfliği, Çarlığı ve örtodoks 
Kilise’yi savunduğu Vybranye mesta iz perepiski s druzyami'yi yayınlamaya götüren yol, böyle bir yoldu.

Kopuş

Gogol’un kitabı Slavcılarla Batıcılar arasındaki tartışmanın en kritik anlarından birini temsil 
etti. Batıcılar, Aydmlanma’dan devralmış olduklan akılcılık, eşitlik gibi ideallere, Rusya’da 
maddî bir dayanaktan yoksun olmalarına rağmen, sahip çıkmaya çalışıyorlardı. Bu bağlamda 
Hegelcilik onlann elindeki en güçlü silah oldu. Belinskiy, Gogol’ün kitabı üzerine yazdığı 
mektupta, Slavcılarla Batıcılar arasındaki tartışmanın terimlerini tamamen tersine çevirdi;
Gogol’ü Rusya’yı tanımamakla, ona uzaktan bakmakla suçladı. Gogol’ün sıradan Ruslann 
Ortodoks geleneklerini övdüğü yerde, Belinskiy Ruslann, atasözlerinden, hkralardan, kendi 
gözlemlerinden hareketle Rus köylüsünün dindar olmadığını, “Tann’nm adını anarken bir 
yerini kaşıdığım” söylüyordu. Batıl inançlann tutsağı olduğunu kabul ettiği köylülerin, aynı 
zamanda temelde tanntanımaz, ve maddeci olduğunu ve dolayısıyla temelde “medeniyetin, 
Aydınlanma’nm ve insanlığın” gelişmesini istediğini iddia ediyordu. Yalnızca Hegel’i değil, 
Engels’in Schelling eleştirisi ile Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı ve Marx’m Yahudi Sorunu ve 
Hukuk Felsefesinin Elelştrisine Katkı makalelerini okumuş olan Belinskiy artık, Aydınlanma’nm 
ideallerini bir eylem felsefesi çerçevesi içinde değerlendiriyor; Rus toplumunun hakikatinin 
bugünkü durumunda değil, ancak dinamik gelişmesinde keşfedilebileceğine inanıyordu.

Herzen ve Çemişevskiy

Bir taşra doktorunun oğlu olan Belinskiy, çoğunluğunu soylu ailelerin gençlerinin oluşturduğu Rusya’nın 
aydm çevrelerinde ati pik bir kişiydi. 1849’da Gögol’a mektubunu yazdıktan birkaç ay sonra 40 yaşında 
öldü. Ancak mektup farklı insanlan farklı şekillerde etkilemeyi sürdürdü. Dostoyevskiy Belinskiy’nin 
mektubunu elden ele dağıttığı için idama mahkûm edildi; cezası son anda sürgüne çevrildi.

Ancak Belinskiy’nin tarihe bıraktığı en kalıcı miras belki de Herzen üzerindeki etkisiyle 
gerçekleşmişti. Herzen, tam anlamıyla kozmopolit, Aydmlanmacı Rus intelecensiyasmm son 
temsilcilerinden biriydi. 1830’larda tanıştığı Belinskiy onu Hegel’le tanıştırmıştı ama iki 
düşünür Hegel’den çok farklı sonuçlar çıkanyorlardı. Hayatının o döneminde Belinskiy 
Hegelciliği, Slavcılann Kilise’yi ve köy komününü öven görüşlerine karşı, mutlak ideanın bir 
temsilcisi, başka bir deyişle hukuk devletinin yegâne dayanağı-olarak savunuyordu. Seçkinler 
bakımından kısmen dışarlıklı olan Belinskiy, hayatının bu döneminde, intelecensiyanm tarihsel 
olarak aşmış olduğu bir pozisyonu savunuyordu. Oysa Herzen için Hegel, hem kendi bütün 
yaşadıklanm hem Rus intelecensiyasmm elli yılı aşkın tarihinde yaşanmış olan bütün 
düşünsel serüveni özümsemek, tek bir ideanın görünüşleri olarak yorumlamak imkânı 
anlamına geliyordu. Bu yüzden Batıcılar içinde Slavcılarla en verimli söyleşiyi kurabilen o 
oldu. Resmî sloganlann ötesinde, Slavcı harekete can veren “canlı güce” yöneldi. Sadık 
kalmaya devam ettiği Aydınlanma idealleri, Slavcı ideolojiyi tutucu içeriğinden. Çarlık düzenini 
meşru gösteren yönlerinden anndırmasmı sağladı. Diğer yandan Slavcılann çarpık ve örtük bir

ALEKSANDR İVA N O VİC  
HERZEN (1 8 1 2 -1 8 7 0 )

6 Nisan 1812'de Moskova’da doğdu. Babası İvan Alek- 
seyeviç Yakovlev zengin bir toprak beyi idi. Annesi 
G. Luisa Gaag Alman asıllıydı. Herzen daha sonraki 
Gerçek ve Düşünceler adlı çalışmasında -"Ruhumu ço
cukça bir uykudan tamamen uyandırdı.” diye yazdı. 
1828’de Varobyör Dağlarında Herzen, Ogaryev ve arka
daşlarıyla birlikte, Rus halkının kurtuluşu için mücade
leye tüm ömrünü adayacağına dair and içti.

1829’da Moskova Üniversitesi fizik-matematik bölü
müne girdi. Bu dönemde Herzen ve Ogaryev’in çevre
sinde devrimci bir grup oluşmuştu. Ülkenin yazgısına 
yurtsever bir yaklaşım, batıdaki toplum teorilerinin eleş
tirilerek öğrenilmesi ve hepsinden çok Nikola rejimine 
karşı mücadelede siyasal yaklaşımlar ve sorunlar grup 
üyelerinin sürekli görüştükleri konulardı.

Herzen 1833'de Moskova Üniversitesi’ni birincilikle 
bitirdi. Herzen'in öncülüğündeki öğrenci çevresinin tüm 
dikkati ve çalışmaları Çarlık hükümetine yönelikti. 
1834’de çevrenin diğer üyeleriyle birlikte yakalandı. Ve 
Mart 1835’de "toplum için oldukça tehlikeli bir asi” 
olarak Perm’e, oradan da Vyatka’ya sürüldü... 1838’de 
şair Jukovskiy’nin yardımlarıyla Vladimir kentine gitme
si sağlandı. 1839’da polis gözetimi sona eren Herzen 
Moskova’ya döndü, ardından Petersburg'a geçti. 1841'de 
polisiye cezalandırma ve baskı yöntemlerine açık bir 
mektupla sert bir cevap verdi. Tekrar yakalandı ve Nov- 
gorad’a sürüldü. 1842'de yurtdışına gidene değin yaşa
yacağı Moskova’ya döndü. Burada Dekabrist mücadele 
geleneğini sürdüren soylu devrimcilerin hareketine ka
tıldı. Rus devrimci demokratların önderlerinden olan 
V.G. Belinskiy ile Herzen, devrime karşı olan kozmopolit 
batıcılara ve Stavcılara karşı mücadelede Rusya'nın ge
lişiminde devrimci görüşleri savundular.

Herzen Aralık 1847’de 1848 Devrimi arifesinde Çarlık 
hükümetine yakın çevrelerle olan ilişkileri yardımıyla, 
ailesiyle birlikte, batı Avrupa’ya geçti. Yazdığı duygu 
yüklü mektup ve yazılar Rusya’daki yoldaşlarıyla arala
rında bir köprü oldu. Kendi zaferlerini görecekleri bir 
devrim için çalışmayı ve umut etmeyi vurgulayarak işçi
leri, emekçileri konu alan Paris’in Tulumluları adlı yazısı 
bunlar arasında önemli bir yer tuttu. Burjuvaziyi anlatan 
sert yazılarından ötürü Rus litıeralleri tarafından eleştiri
lirken, Herzen’in en kararlı savunucusu daima V.G. Be
linskiy olmuştu.



m ı Hareketi

“Milleti ayağa kaldırmak gerek, milleti. Bütün o işsiz 
güçsüzleri, kahveleri dolduran o cahil kalabalığı 

sokağa koyuvermek; bütün kara cüppelilerin ellerine 
ikonlan, ıstavrozlan verip bir papazlar ordusu kurmak 
gerek! Bu iş ancak böyle olur dostlarım. O aç, sefil 
kalabalık, koca bir deniz gibi sarayı da, Nikola’yı da 
çoluk çocuğunu da silip süpürür, götürür." Bu ateşli 

sözler, 14 Aralık (1825) isyanının, yazar Rilev'in 
apartmanında yapılan hazırlık toplantısında, Yakoboviç 

tarafından söylenmişti. Daha sonra kendisinin de 
katkısı olduğu txizguna, bir muhafız topçu taburu söz 

vererek, yalnız gelen Yakoboviç’in ve prens 
Trubetskoy’un ihanetleri, birbiri ardına gelen kötü 

tesadüfün ve tecrübesizliğin yanında en acı olanıydı. 
Kolmannin resmettiği. Büyük Petro heykelinin önünde

toplanan isyancılardı.

Herzen, batı Avrupa’da 1848 Devrimi’ni ve gerici bas
kının etkilerini yaşadı. Herzen’in sosyalist iktidarın bek
lenmedik gelişiyle büyüyen hayalleri. Haziran 1848 gün
lerinde düş kırıklığına dönüştü. Devrimin yenilgiye uğ
ramasıyla Herzen üzerinde yarattığı ağır etkilere kendi 
kişisel trajedisi de eklendi: 1851 sonbaharında bir deniz 
kazasında annesini ve oğlunu kaybeden Herzen’in eşi 
de Mayıs 1852’de Nis’de öldü. Lenin, onun için “ Her- 
zen'in ruhsal çöküntüsü onun derin şüpheciliği ve kö
tümserliği 1848’den sonra sosyalizmde burjuva hayalle
rin çöküşü olur. O ruhsal dramının çöküntüsünü tüm 
insanlık tarihinin gelişimine yansıtmıştır. Batı Avrupa’
da burjuva demokrat devrimciliği artık ölmüştü ama, 
proleter sosyalist devrimcilik henüz olgunlaşmamıştı bi
le...” diye yazmıştı.

Herzen, Ağustos 1852’de Londra’ya geçti. Londra'da 
yoğun olarak yayıncılıkla uğraştı. 1857’de ise Ogaryev 
ile birlikte Rus devrimci hareketi tarihinde önemli yer 
tutan Kolokol (Çan) adlı dergiyi çıkarmaya başladılar. 
Kolokol Rusya’nın canlı öncü sesi oldu. Herzen’in yurt- 
dışındaki edebiyat ve yayıncılık çalışmalarına büyük de
ğer biçen Lenin “ Herzen özgür Rus basınını yurtdışında 
yarattığı, Dekabrist geleneği yaşatan Kutup Yıldızı ve 
Kolokol (1857-1867) köylülerin kurtuluşu için en büyük 
dayanak olmuşlar, kölelerin suskunluğunu yıkmışlardır” 
diye yazmıştı.

Rusya'da toplumsal mücadelenin gelişmesi, N.G. Çer- 
nişevskiy'nin Herzen’in hatalarına ilişkin eleştirileri, 1861 
reformu ve olayları, Herzen'In gözlerini yeniden açtı. 
“Kurtarıcı” Çar’ın Nisan 1861’de, devrimci halk güçleri 
üzerine jandarma ve orduyla yürümesi üzerine Çar'ı 
nefretle kınıyor ve Çar çevresindeki egemen kliği “ alçak 
katiller” diye teşhir ediyordu. Kolokol’un sayfalarına 
aynca 1861 reformunun yağmacı yüzünü gösteren ma
kaleler yansıyordu.

Rusya'da köylü kitlelerin hareketi ve batıda proletar
yanın savaşı, Herzen'In “sınıflarüstü” burjuva demok
ratik hayalleri aşmasına yardımcı oldu.

Aralık 1869’da Paris’te III. NapolĞon rejimini protesto 
etmek için düzenlenen bir mitingden döndükten sonra 
ağır bir zatürreeye yakalandı ve 21 Ocak 1870’de öldü.

biçimde de olsa yöneldiği popülist ve komünist içerik, Rusya’daki radikal hareketin hedeflerini 
liberal demokrasinin ufkunu aşacak şekilde tarif etmesine imkân verdi. Herzen’le birlikte 
Rusya’daki radikal aydm hareketi, ilk kez yüzünü tâbi smıflara dönmüş, kendi umutlannm 
gerçekleşmesini mülksüzlerin eylemliliğine bağlamış oldu.

Herzen, düşüncelerini olduğu kadar zamanını da Rusya ile Avrupa arasında bölmüştü. 1847 
yılında Slavcılann merkezi, Moskova’yı, Avrupa’ya gitmek üzere terketti. 1843 yılında mir’i 
modem dünyada komünal mülkiyetin temeli olarak gören araştırmacı Baron von Haxthausen 
ile tanışmıştı. Haxthausen, diğer Slavcılar gibi “Rus ruhu”nu soylularda değil, köy 
komününde aradığı için ilgisini çekmişti ama henüz ikna olmamıştı. Avrupa’ya adımını atar 
atmaz kendini “Halklann Bahan” içinde buldu; 1847’de İtalya’da Risorgimento’nun ilk evresine 
katıldı (Bkz. 7; İtalyan Birliği), 13 Haziran 1848’de Paris’te işçilerle birlikte yürüdüğü için 
Cenevre ye kaçmak zorunda kaldı. Bir süre için o da devrimci dalganın yeniden kabaracağım 
umdu, bir işçi-köylü ittifakı öngördü. Sonunda düş kırıklığı içinde gözlerini yeniden Rusya’ya 
çevirdi: “Yorgun Avrupa organizması yeni bir krize dayanabilecek, yeni bir doğum için 
kendinde enerji bulabilecek mi? Kim bilir? Avrupa çok yaşlı; enerjisi kendi fikirierini 
yaşatmaya yeterli değil; ne de kendine koyduğu hedeflere ulaşacak irade gücü var... Geçmişi 
zengin, çok uzun yaşamış ve gelecekteki varisleri bir yandan Amerika, diğer yanda da Slavlar 
olabilir.”

Mevcut ve Avrupah devrimcilerin tasarladığı bütün rejimlerden umudunu kesip gözlerini 
Slavlara çevirdiğinde, gördüğü, artık çok net bir biçimde halktı, naroddu. Ancak her şeye 
rağmen Herzen, serflere son derece şaibeli koşullaria özgüriük bağışlayan Çar II. Aleksandr’ı 
“kurtancı Çar” diye selamlayacak kadar, reddettiği dünyanın' bir parçasıydı. Bütün varoluşunu bürokratik 
reformizm umuduna bağlamış bir gelenekten geliyordu. Teorik zeminini inşa etmiş olduğu Rus popülizm 
ile ilişkisini ancak Çernişevskiy gibi yeni bir smıhn temsilcisi olan insanlar aracılığıyla kurabilecekti.

Rus Populist Hareketi
Her türlü liberal düşüncenin düşmanı olan I. Nikola'nın ölümünden sonra Çar ilan edilen II. 
Aleksandr döneminde sansürün yumuşatılması, üniversitelere özerklik verilmesi \’e Kölelik 
Hukuku’nun kaldıniması düşüncesiyle komisyonlar kurulması ülkede kısmi bir yumuşama 
havası estirecekti. 1861 Manifestosu, serfliğin kaldıniması ile köylüleri hukuken özgür ilan 
ediyor, çıkanlan toprak reformu ile de köylülere toprak verilmesini öngörüyordu. 19 Şubat 
1861 Manifestosu ile özgürleşen “erkek” köylü nüfusu 21 milyon 279 bin idi. Kişi başına 
dağıtılan ortalama toprak ise 3.3 desyatindi (yaklaşık 10 dönüm). “Erkek" köylüler mir adıyla 
bilinen köylü toplulukları çevresinde toplanıyorlardı. Mirlere ait olan toprakların ortak sahibi 
olan köylüler, erkek nüfusa 10-12 yıllık sürelerle kura ile verilen toprakları sırayla işleyecek 
ve bu uygulama çok değişmeden 1917’ye dek sürecekti. Sözkonusu uygulama, büyük toprak 
sahipleri için önemli bir işgücü ordusu ve toprak kaybı anlamına geliyordu. Öte yandan 
köylülerin toprak sahiplerine 49 yıl içinde ödeyecekleri “can bedelleri” ise kapitalistleşme 
sürecinde önemli bir sermaye oluşumunu hazırladı. Ancak bu reformların, köylülerin 
bağımlılığını yeniden düzenlemekten öte bir şey olmadığı görülecekti. 1828’den 1854’e kadar 
toplam 547 köylü direnişi gerçekleşmişti. Aynca 1835-1854 arasında toprak sahiplerine ve 
yöneticilerine karşı 144 suikast yapılmış ve 75 suikast girişiminde bulunulmuştu. Köylülerin 
Çar tarahndan “özgûrleştirilmelerini” izleyen ilk iki yıl içinde (1861-1863) yaşanan 2000’den



fazla isyan ise, köylü yığınlarının hoşnutsuzluğunu gösterdi.

Öte yandan, Ç ar Liberator diye anılan II. Aleksandr’a şehirlerde ve yurtdışında gösterilen 
tepkiler de, köylerdekine benzer bir evrim geçirecekti. Serflerin özgürleştirilmesi, II.
Aleksandr’m daha 1855’te tahta çıkar çıkmaz ilan ettiği, ve Büyük Reformlar diye anılan bir 
reform paketinin bir parçasıydı. Bu paket, serflerin özgürleştirilmesinin yanısıra, zorunlu 
askerlik uygulamasını, sansürün hafifletilmesini, mahkemelerde jüri sisteminin yerleştirilmesini 
ve zemstvo diye anılan yerel yönetim hıeclislerinin kurulmasını içeriyordu. Aynca eğitim 
kurumlan da reformdan nasibini aldı: Yalnızca St. Petersburg Üniversitesi’ndeki öğrenci 
sayısı 1855 ile 1861 arasında üç misli arttı ve genel olarak üniversiteler, dönemin genel 
atmosferine uygun olarak daha özgür bir tartışma ortamını barmdınr hale geldi. Bütün bunlar, 
geçmişte devlet bürokrasisi içinde küçük bir memurluktan başka bir şey umamayacak olan 
küçük taşra soylulannın, başarılı zanaatkar ve tüccarların çocuklarının önünde yepyeni ufuklar 
açıyordu. Sansürün baskısından kurtulmuş kamuoyu, her gencin yazar olma hayallerini 
besleyebilecek canlılıkta bir yayın ortamını destekliyor; yerel yönetim ve hukuk gençlere yeni 
meslekî olanaklar sunuyordu. Ancak, 19. yüzyıl ortası Rusyasında yalnızca reformlann sağlamış 
olduğu, resmî özgürlükle açıklanamayacak bir dinamizm yaşanıyordu. Dostoyevksi’nin Ölüler 
Evinden Anılar 1861'de. Yeraltından N otları 186.4’te, Suç ve Ceza'sı, Turganyev’in B abalar ve 
Oğulları 1862’de yayınlandı. Tolstoy Savaş ve Banş'ı (1865) bu yıllarda yazdı. Çaykovskiy ilk 
orkestra eserlerini ve operasını bu yıllarda besteledi.

Bu yaratıcılık, sadece sanat ve edebiyat alanları ile de sınırlı değildi. Gündelik hayatın her 
alanı da aynı araştırıcılığa ve eleştirelliğe açılmıştı. Özellikle aile kurumu, bu eleştiriden

Radişçev son yazdığı Idtapta insan ruhunun 
ölümsüzlüğünü kanıtlamaya çalışmıştı. Arkasında 

bıraktığı intihar mektubunda; ancak kendi canına kıyan 
insanın kendi kaderinin efendisi olabileceğini 

söylüyordu. Bu, bir umutsuzluk anında dile getirilmiş 
bir görüş de değildi; intihar, daha Petersburg’tan 
Moskova’ya Yclculuk’fa Radişçev'in düşüncesinde 

devrimci ahlakla içiçe geçmiş bir şekilde, önemli bir 
yer tutuyordu. “ İntihar" kavramı ile ifade etmese de, 

önde gelen tutucu aristokratlardan Kont Rostopçin, 
Dekabristlerle ilgili olarak benzer bir gözlemde 

bulundu, onlan kendi kendilerine karşı devrim yapmak
istemekle suçladı.

Rus Yazınsal Düsüntesinin  
Sola Aeıhsı

Rus toplumsal düşüncesinin bir ayağını “kişinin ken
di kendini toplumun iyiliği için kurban etmesinde doru
ğa ulaşan non-konformist etik bireycilik’’ kavramı ile 
açıklayan tarihçi Razumnik, Intelegentsiya’yı da “tam 
anlamıyla bir etik kategori” olarak tanımlıyor. Razum- 
nik’e göre intelegentsiyanın üyesi olabilmenin önkoşulu 
İse şu: “ Burjuvaziye karşı çıkmak” .

Bu tanım, sadece siyasal düzeyde değil yazınsal/sa
natsal düzeyde de geçerli. Rus yazınsal düşüncesinin 
açılımının da doğrudan doğruya bu etik tavır alış çerçe
vesinde gerçekleştiği kesindir. Lenin’in “Asya ve Avru
pa’nın en zorba düzeni” diye tanımladığı Çarlığın yıkıl
ması, Rus aydınlarının ve yazarlarının tek düşüncesi 
olmuştur. Bu yönlendirici ve güdülendlrici düşüncenin, 
Rus egemen sınıfının yöneticilerince daha tohum halin
deyken farkedildiğini de söylemek gerekir. Örneğin Çar
I. Nikola, meşrutî bir yönetim ve köleliğin kaldırılması 
dışında muhalif bir düş görmemiş ve eleştirilerinde 
“temkini” elinden bırakmamış olan Puşkin’den daima 
kuşkulanmış ve ürkmüştür. O kadar ki, sağlığında sür
gün ve zindan korkusuyla yaşattığı şairin ölüsünden 
dahi çekinmiş, bir düelloya kurban giden Puşkin’i gizil
ce gömdürmüştür.

Fransız Aydınlanma düşüncesi Rusya’ya Voltaire’in 
“Güzel Kato” diye nitelediği Çariçe II. Katerina’nın hi
mayesinde girmiş, ancak otokrasiyi tek yönetim biçimi 
sayan ve Pugaçov ayaklanmasının anısını hiç unutma
yan Çariçenin özgürlük yandaşlığı, Andrzej Wallecl’nin 
Rus Düşünce Tarihi adlı kitabında belirttiği gibi, aldat
macadan öteye gitmemiş, yeni düşünceler iktidarın gü
cünü zayıflatıcı muhalif bir içerik kazanmaya başlayınca 
aydınlar ve yazarlar üzerindeki baskı artarak devam edip 
gitmiştir. Rejimden nefretin yoğunluğu İle kurtuluş için 
verilebilecek mücadele yollarının azlığı ve kitlelerin baş
kaldırı konusundaki bilinçsizliği İle isteksizliği, aydınları 
derin bir umutsuzluğa sürüklemiştir.

Aydınlanma hareketinin ilk temsilcilerinden Aleksandr 
Radişçev toplumsal adaletsizlik karşısında duyduğu öf
keyi “yağmacı hayvanlar, doymak bilmez sülükler ola
rak köylülere ne bıraktık? Onların elinden almadığımız

tek hava kaldı” türünden cümlelerle dile getirmenin 
bedelini Sibirya sürgünüyle ödemiştir. Sürgün dönü
şünde de yoksulluk içinde yaşayanlara “Elinizden alma
ya çalıştıkları mutluluk tacını bırakmayın. Ölün!” diye 
seslenerek intihar etmiş, şiddete dayalı bir başka eylem 
yolu göstermiştir. Waiicki, bu intiharı “siyasal bir mey
dan okuma” oiarak değerlendiriyor. Gerçekten de, Ra
dişçev’in eylemi ile Dekabristlerin Çar’a suikast girişimi 
arasında özveri anlayışı açısından hemen hiç fark yok
tur. Söz konusu oian kurban imgesidir.

Rus yazınsal düşüncesinin gelişme sürecinin, felsefi 
ve siyasal düşüncenin iziekierine, sorunsallarına ve tar
tışma konularına sıkı sıkıya bağlı olduğu bellidir. Yazın
sal düşüncenin radikal kanadında yer alan yazarların 
toplumsal eleştiriye olduğu kadar dinsel eleştiriye yer 
vermelerinin nedeni de budur. Sorun, tarihsel süreç 
içinde ilk kez Fransız Devrimi ile birlikte gündeme gel
miştir. Albert Camus, önermeleri hâlâ tartışılabilir olan 
yapıtı Başkaldıran İnsan'Aa siyasal yetke ile dinsel yet
ke arasındaki işbirliğine aynı anda karşı oluşun temel 
bir felsefi tavır almış olduğunu anımsatır. “ Kral 
Öldürücüler” ile “Tanrı Öldürücüler” sadece yazınsal 
bölüm başlıkları değil, açımlayıcı adlandırmalardır.

Buradan bakıldığında, Dekabristlerden dolayımlana- 
rak, şiddetin “toplumsal ebeliğini” şart görmenin Rus 
aydınlarının temel bir özelliği olduğunu anımsatmak ge
rekir. Özgürlük ve kurtuluşun bir aracı olarak şiddetle 
toplumsal ütopya arasındaki sorunsal ilişkiyi, Rus ay- 
dınlarınınkine hiç benzemeyen bir kültürel çevrede ye
tişmiş olan Salnt-Just çok çarpıcı biçimde dile getiriyor: 
“ Hiçbir şey erdeme büyük bir suçtan daha fazla benze- 
yemez” . lUarksizm öncesi Rus yazınsal düşüncesinin 
etkin kişilerinin de farkında oldukları bu ikilem yazınsal 
düzeyde en somut örneğini Stalinclllğln doğal uzantısı 
olan Jdanovculukta vermiştir.

Bir noktanın özellikle vurgulanması gerekir: Rus ay
dınları ve yazarları, uslamlamalarının sonuçlanndan he
men hiç ürkmezler. Geleceğin mutluluğu adına tüm 
“vahim” sonuçları üstlenirler. 19. yüzyılda yazarlann 
siyasal gelenekten devralınmış toplumsal sorumluluk 
duygusuna büyük öncelik vermesinin başlıca nedenini 
Arnold Hauser çok net biçimde açıklamaktadır: “ Rus
ya'da zorba yönetim, entelektüel güçlere kendilerini top
luma hissettirebllmeleri için edebiyat alanından başka 
yol tanımamakta, denetim uygulaması ise toplumsal eleş
tiriyi, ancak edebiyat biçimleri içinde ifade bulmaya zor
lamaktadır” . Bu zorianış İntihar, suikast ya da ayaklan
ma biçiminde gerçekleştirilen şiddetin, yazın alanında

estetik düzeye yöneltilmesine yol açmıştır. Sanatın “ken
disinin bir karabasanı” haline geldiğini belirten Rus 
nihilizminin babası Pisarev “ Bir Rus kunduracısı olmayı 
bir Rus Raphael’i olmaya tercih ettiğini” söyleyecek 
kadar ileri gitmekten çekinmemiştir. 1865 tarihli ünlü 
yazısının başlığı bile, yazın’ın/sanatın toplumsal amacı 
konusundaki radikalizmini göstermeye yeter: “Estetiği 
Yerle Bir Etmek” .

Sanatsal değerden şüphelenmekte hiç kuşkusuz Pi
sarev kadar Ortodoks değillerdir ama, İUarksizm öncesi 
eleştirinin iki büyük adı Belinsky ve Çernişevsky de 
yazın’ın toplumsal sorumluluğuna öncelik tanımakta, 
dikkatlerini gerçekçilik ve yararcılık gibi ilkeler üzerinde 
yoğunlaştırmaktadıriar. Özellikle Çernişevsky’nin 1853’te 
yazdığı tez çalışması Sanat ve Gerçeklik Arasındaki Es
tetik İlişkiler dönemin eleştirel düşüncesi üzerinde bü
yük etki yapmıştır. Öylesine bir etki ki Turgenyev bu 
çalışmayı “ kör bir musibetle aptallıktan peydalanma ölü 
doğmuş döl” biçiminde tanımlamıştır.

Tarihi tinin yükselişi olarak anlayan Hegel, doğal ola
rak sanatı da Tin’in görünümlerinden biri sayıyordu: 
“Sanattaki güzel doğadaki güzelden çok daha üst dü
zeyde yer alır. Çünkü sanat güzelliği Tin’den doğmuş
tur” . Bellnskl’nin açtığı yolda yürüyen Çernişevsky, bir 
adım daha atıyor, Marx'in felsefl-politik düzeyde yaptı
ğını estetik düzeyinde ve ondan fazla haberdar olmadan 
gerçekleştirmek istiyordu: Hegel’I ayaklan üzerine dik
mek. Gerçekten de Çernişevski’nin tezleri Hegelci ilke
nin tersine çevrilmesine dayanıyordu: “ Hayal gücüne 
karşı gerçeği övmek, sanat eserinin yaşanan gerçekle 
kıyaslanamayacağını göstermektir amacımız. Bilim, ger
çeğin üstüne çıkmayı düşünmez. Bilim, ereğinin ger
çekliği anlamak ve açıklamak, sonra bu açıklamaları 
insanoğlunun rahatı için kullanmak olduğunu söylemek
ten utanmaz. Sanat, şu yüce ve harika erekle yetinmeli
dir: Gerçekliğin yerini tutmak, onun eksikliğini aratma
mak ve insanoğluna bir yaşama elkitabı sağlamak. Ger
çek, düşten üstündür” . (Vurgulamalar benim) Marx ve 
Engels’ten değil, Feuerbach’tan esinlenen Çernişevsky, 
sanatı basit bir yansıma saydığı için gerçekle sanatsal 
üretim arasındaki dolayımlan ve ideolojik sorunları ge
rektiği gibi aynştıramıyordu. Çağın söylemine uyarak 
toplumun dönüştürülmesi sorununa öncelik veriyordu. 
Sanatın “gerçekliği yeniden yaratmakla sınırii kalmama
sını, gerçekliğin bir kopyasını vermekle yetinmemesi
ni” , onun “gerçekliği açıklamasını, değeriendirmesini 
ve yargıda bulunmasını” İstiyordu.

Çemişevsky'nin “sanat eserleri, yalnız gerçekliğin ver-
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Hareketi

nasibini alıyordu. Gençler arasında kendilerinin “sivil evlilik” diye adlandırdıklan ve hiçbir 
resmî kurumun onayı alınmadan ve eşlerin resmen evli olup olmadıklanna bakmaksızın 
gerçekleştirilen bir ilişki tarzı yaygınlaştı. Radikal gençler, resmî evliliğe ancak birbirlerini aile 
baskısından kurtarmak için başvuruyorlardı ve bu koşullarda kıyılan nikâh taraflara hiçbir 
yükümlülük getirmiyordu. Sorgulanan yalnızca resmî evlilik kurumu değildi, romantizmin tarif 
ettiği aşk ve kıskançlık duygulan da ilkeli b ir dostluk çerçevesinde yeniden tarif ediliyordu. 
1860’larda radikal harekete katılmış sıradan militan ve önderlerin çoğunun hayaanda, 
kurulmuş üçlü ilişkiler, eşlerinin başka dostlarından olan çocuklarına aynlan zaman ve 
duygusal enerji önemli bir yer tutuyordu. İşte Narodnizm, şehirlerde gençler arasında yaşanan. 
bu dinamizmle, serflerin özgürleştirilmesini izleyen, köylü hareketliliğini birleştirme tasarısı 
olarak böylesi bir zemin üzerinde doğdu.

Narodnizm

Böylesi bir kamuoyunun oluşması, diğer burjuva hak ve özgürlükler için taleplerin dile 
getirilmesine yol açtı. Bu talepler o kadar hızlı bir biçimde radikalleşti ki, I S ö l ’de serflere 
özgürlük verme tarzı bile, ilerici kamuoyunda bir kesimin sert eleştirilerine maruz kaldı ve 
bölünmelere yol açtı. II. Nikola’mn baskı rejimini hâlâ hatırlayan Herzen, Çar’m karannı 
alkışlamış ve yurtdışmda yayınladığı Kolofeol’da (Çan), onun için “Kurtancı Çar” deyimini 
kullanmaktan çekinmemişti. Bu yüzden, sözcüleri Çemişevskiy ve Dobrolyubov olan genç 
kuşak aydınlar ve üniversite öğrencileri tarafından sert bir biçimde eleştirilmişti. Daha 1856’da 
Üniversite içinde başlamış olan yarı gizli örgütlenmeler, daha da arttı. Bunların içinde en 
önemlisi 1860’da Petersburg’da kurulan ve Çemişevskiy’den esinlenen Genç Rusya’ydı. Hedefi,

diği izlenim sanat eserlerinin yarattığı izlenimden daha 
canlı olduğu için değil, aynı zamanda estetik açıdan 
da gerçek yaşamdaki güzelden (ve bu arada yüce, trajik 
ve komikten) daha değersizdirler” sonul önermesini 
Pisarev'in yanlış değerlendirmesine ve Estetiği Yerle 
Bir Etmek adlı makaleyi yazmasına şaşmamak gereki
yor. Valicki, dönemin söylemi göz önünde bulundurul
duğunda doğruluk payı yadsınamayacak bir uyarıda bu
lunuyor ve Çernişevsky'nin saldırısının estetiğe değil 
estetizme karşı olduğunu söylüyor. Gerçekten de, Çer- 
nişevsky gerçekliği ve gerçekçiliği savunurken, yazın’- 
ın/sanatın belli bir biçim/biçem kaygısı çekmesi gerekti
ğini de anımsatıyordu elbet.

Gerçi, Çernişevsky'nin metinlerinden çok farklı so
nuçlar çıkarmışlardır ama Pisarev ite Dobrolyubov ara
sında sadece yazının küçümsenmesi noktasında büyük 
benzerlik görülmektedir. Çernişevski’nin izleyicisi ve 
dostu olan Dobrolyubov, hem ustasının hem dönemin 
söylemini paylaşarak estetizme karşı çıkar: “Estetik eleş
tiri, duygulu genç kızlara ait bir şey olup çıktı” . Bu 
yüzden de eleştiriyi bilimselleştirmek ister. Gerçi bir 
yazın ve estetik kuramı geliştirmiş değildir Dobrolyu
bov, ama çağdaşlarının yapıtlarına ilişkin çözümlemele
rinde, halkçılık ve demokratlık ilkelerine verdiği önem, 
yazınsal metinlerin siyasal bilinç uyandırması gerekliği
ne ilişkin ima ve yorumları, onun yararcı anlayışının 
göstergelerini oluşturur. Dobrolyubov’un siyasal yakla
şımı önce Dostoyevski’nin eleştirilerine hedef olur ve 
ünlü yazar, eleştirmeni “sanat olmasa da olur” demeye 
getirmekle suçlar, ama asıl kıyamet Dobrolyubov'un 1859 
tarihli Oblomovluk Nedir? adlı makalesiyle kopuyor ve 
Rus yazınının Puşkin, Lermentov, Herzen ve Turgenyev 
gibi ünlü yazarlarıyla kahramanlarını olumsuzlayan ve 
“gereksiz adamlar” olarak niteleyen bu metin, Herzen'
in Çok Tehlikeli başlıklı yanıtına vesile oluyor. Herzen 
yanıtında Dobrolyubov'u ve yazıyı yayınlayan Sovre- 
mennik dergisini “Çarlık rejimine yardım etmekle” suç
lamaktan bile çekinmiyor. Dobrolyul>ov'un, Dostoyevs- 
ki'yi konu alan. Ezilenler ve Turgenyev’in romanı Ön- 
gün’ü eleştiren Gerçek Gün Ne Zaman Gelecek? adlı 
yazıları da yaşanan gerçeğin yeterince yansıtılmadığını 
öne sürerler. Daha da önemlisi, Dobrolyubov bu yazılar
da, çok sonraları toplumcu gerçekçiliğin sözlüğünde 
birincil düzeyde rol oynayacak olumlu tip kavramının 
tohumlannı ekmektedir. O, siyasal eyleme geçebilen, 
gerçeği açıklayabilen ve olması gerektiği gibi algılayabi
len kahramanlardan, “yeni insanlar”dan söz etmektedir.

Marksizm öncesi Rus yazınsal düşüncesinin bu üç 
önemli yazarını, görüşlerindeki mekaniklik dolayısıyla

ilkin Plehanov eleştirmiş, özellikle Çernişevsky ve u o d - 

rolyubov'un kuramlarını “ realizmle idealizmin bir 
karışımı” olarak nitelemişti. Ekim Devrimi'nin en yetkin 
sanat kuramcısı olan Troçki ise, bu üç eleştirmenin 
konumunu belirlerken “ edebiyat eleştirisinin politika
nın yerini aldığına” işaret etmiş ve şu tanıda (teşhiste) 
bulunmuştu: “Belinskyler'in rolü, edebiyat aracılığı ile 
kamuoyuna uzanan bir hava deliği açmaktı ”. (Vurgula
ma benim).

Bu “hava deliğinin” açılması amacıyla geliştirilen ku
ramların yetersizliğinden, toplumcu bir sanat anlayışına 
bağlı kalındığında, ancak o günlerden sonraki zamanla
rın koşullarında söz edilebileceği açıktır. Kendi çağların
da Belinsky, Çernişevsky, Dobrolyubov, düşüncelerini 
koşullayan somut gerçekliğin hem doğal ürünleri hem 
de doğal tepkileriydiler. Rusya gibi siyasal ve kültürel 
dalgalanmalar içinde bulunan bir ülkede tutarh bir ku
ram oluşturulması için daha uzun bir zaman geçmesi 
gerekecekti. Tolstoy gibi bir büyük yazar bile işi kurama 
döktüğünde, törel açıdan göz kamaştırıyor ama kuram
sal açıdan yetersiz kalıyor. 1898 yılında yayınladığı Sa
nat Nedir? adlı yapıtı, çağdaşlarının, yani Belinsky’nin, 
Çernişevski'nin, Dobrolyubov’un düşüncelerinin bir top
lamı olmaktan öteye geçemiyor ve büyük romancı şu 
formüiasyonla sınırlı kalıyordu: “ Sanatı doğru şekilde 
tanımlamak için, her şeyden önce onu bir zevk verme 
aracı olarak düşünmekten vazgeçmek gerekir.” Tols
toy’un kuramında dinsel olanla toplumsal/siyasal olanın 
garip bir birlikteliği gözlenir. Bu tutarsızlık, öteki eleştir
meciler için de geçerlidir elbet. Örneğin Belinsky narad- 
nost (halkçılık) ve natsionalnest (ulusçuluk) kavramları
nı açıklarken bir yandan Rus yazınının köksüzlüğünden 
söz etmekte bir yandan da folk-mania dediği halk düş
künlüğünü şiddetle eleştirmektedir. Rusya’nın bu ilk 
sanat kuramcısı, çok sevmesine rağmen Gogol’un Ge
orge Sand kadar bile “ uluslararası” olamadığını öne 
sürmektedir. Slavcılık ile batıcılık, gelenekçilik ile yeni
likçilik, halkçılık ile devrimcilik görüşleri arasında bö
lünmüş bulunan Rus aydın ve yazarlarının toplumsal 
yarar ve sanatsal yarar sorununu çözümlemeleri, bir 
bireşime ulaştırmalan tarihen mümkün değildi. Belinsky, 
Çernişevsky ve Dobrolyubov'a haklı eleştiriler yönelt
miş olmasına rağmen Plehanov bile sorunu çözümleye- 
memişti. Gerçekten de, ileri bir adım atmış olmasına 
rağmen, Plehanov da sadece sosyolojik düzeyin çözüm
lenmesi konusunda bilimsel olabilmiş ama artistik düze
yin açıklanmasına ilişkin görüşlerinde kuramsal bir ta
ban oluşturamamıştı. Alt-yapı ile üst-yapı arasındaki so
runlar, çok daha sonraki yıllarda gündeme gelecek, üst
yapının görece özerkliği ve ideolojinin içeriği gibi konu

lar ancaK devrimden sonra tartışmaya açılabilecekti. 
Kaldı ki, Buharin'in “psikoloji ve ideolojinin belirtisidir 
üslup. Yalnızca dış biçim değildir, öze ilişkin görülen 
tüm simgeleriyle birlikte özdür” biçiminde dile getirdiği 
anlayış da Lenin'in yazınsal düzeye tanıdığı özerklik 
de, sorun'un kılgısal düzeyde çözümlenmesine yetme
yecekti. Çünkü, popülizmden devralınan ideolojik ve 
siyasal öğeler, devrim dönemi yazınının eleştirel düşün
cesinin de yönlendiricisiydi. Mihall Lifşitz’in Marx ve 
Engels'den önceki yaklaşımları değerlendirirken yaptığı 
“sanat felsefesi, tarih ufkunun darlığı yüzünden hiçbir 
zaman çözemeyeceği sorunlar çemberi içinde kalır hep” 
şeklinde dile getirdiği yorum, devrim sanatı için de ge
çerliğini korumuştur. Yazın'ın özerkliği, özgürlüğü ve 
niteliği ile siyasal amaçlar arasındaki uyumsuzluk, Le- 
nin'den çok daha fazla bu sorunlarla uğraşmış Troçki 
tarafından bile kesin bir çözüme ulaştırılamamıştır. Troç- 
ki’nin entelektüel üretiminin ve fütürizm, konstrüktl- 
vizm gibi yenilikçi akımların yasaklanmasından sonra, 
yazınsallık, 19. yüzyılın eleştirmenlerinden daha büyük 
bir şiddetle dıştalanmış, ne var ki yazınsal üretimin 
temel sorunsah olma özelliğini hiç yitirmemiştir. Bu so
runsalın içeriğini, çok yıllar sonra Lukacs şu sözlerle 
dile getirmiştir: “Güdümlü sanat Stalincilikten bu yana 
bildiğimiz biçimiyle yazarı götürse götürse yeni- 
doğalcılığa ya da devrimci romantizme götürür; açıkçası 
yakın gelecek üstüne görüşler getirirken, gerçek yerine 
birtakım düzmece şeyler yaratan bir sanata".

Rus yazınsal düşüncesinin açılımında büyük rolleri 
olan Belinsky, Çernişevsky, Dobrolyubov ve Plehanov’- 
un, siyasal mücadelelere bağımlı olarak gündeme getir
dikleri törel ve yazınsal sorunlar, görüldüğü kadarıyla 
önemlerini Marksizmin içinde bugün de korumaktadır
lar. Toplumsal devrim düşüncesinin sonul amacı olan 
insanal özgürlük ve mutluluk, hiç kuşkusuz içinde yaşa
nılan koşulların algılanması ve aşılması ile mümkün ola
caktır. Bu aşma sürecinde siyasetin ve sanatın rolleri 
sorunu, tarihin bize gösterdiği kadarıyla, hemen çözüm
lenebilecek bir soruna benzememektedir. 19. yüzyılın 
ömürlerini halkın mutluluğuna adamış büyük eleştirme
cilerinin metinlerinden çıkarabileceğimiz en büyük ders 
budur.

Yazın’ın yararının toplumsal yararla özdeşleştirilme- 
sinden, estetik ve etik düzeylerin eşitlenmesinden do
ğan sorunların çözüm olanaklarının neler olabileceğini, 
gelecek on yılların kuramsal ve yazınsal üretimi belirle
yecektir.

AHMET OKTAY



“Günümüz toplumunun tüm temellerini kökünden değiştirecek olan kanh ve amansız bir 
devrim”di. 1861’de Kazan yöresindeki bir ayaklanmanın vahşice bastıniması üzerine Kolokol 
da, II. Aleksandr’ı eleştirenler arasına katıldı. Derginin ikinci yönetmeni olan Ogaryev’in 
yazdığı, Rusya’da illegal olarak dağıtılan ve “Halkın ihtiyacı olan şey, toprak ve özgürlüktür” 
cümlesi ile başlıyan broşür büyük bir yankı uyandırdı. 1861 sonbahannda, Çemişevskiy 
çevresinde toplanmış olan yan-gizli örgütler, yurtdışındaki sürgünlerin de desteğiyle, daha 
sonra Zemiya i Volya (Toprak ve Özgürlük) âdını alacak olan örgütte birleştiler ve böylelikle, 
Rus halkçılığı, narodnizm, ilk örgütsel ifadesini bulmuş oldu.

Rus devrimci hareketi içinde ortaya çıkmış olan ve narod  (halk) kelimesinden türemiş olan, 
narodnicestvo (halkçılık), bu kavram bir doktrin olmaktan çok bir m h halini ve eylemi 
niteliyordu. Rus popülizminden veya halkçılığından söz edildiğinde akla gelen bu kavram 
Rusya’da 19. yüzyıhn ortalannda başlayan bir radikal hareketi nitelendirmekte kullanıldı. 
Narodnizm, köylülerin ve küçük üreticilerin çıkarlannı dile getiren ve Rusya’nın kapitalist 
gelişme aşamasını geçirmesinin zorunlu olmayıp, bu aşamayı adayabileceğini görüşünü savunan 
ister reformcu isterse devrimci tüm Rus demokratik ideolojilerine verilen ad oldu.

Rusya’da popülizm belli başlı dört dönem içinde gelişti. Birinci dönemi Herzen ve 
Çemişevskiy’nin düşüncelerinde cisimleşen ve daha çok Avrupa’nın etkisiyle teorik tezlerin 
şekillendiği dönemdi. İkinci dönemi ise Lavrov, Bakunin, Tkacev ve Mihaylovskiy ve onlann 
eylemleri oluşturdu. Üçüncü dönem, 1880’li yıllardan, 20. yüzyıl’m başına kadar süren eylem 
ve değişimler süreciydi. Son dönemi şekillendirense sosyalist devrimcilerin ortaya çıkışılan, 
partileşmeleri ve Ekim Devrimi sonrasında siyasal arenadan yokolmalan süreciydi.

Halkın adaletli ve mutlu bir yaşam sürme hakkına inanarak devrim düşüncesini yaşatmaya 
başlayan narodnikler, (Halkçılar) 19. yüzyıl boyunca toplumsal muhalefetin öncüsü rolünü 
oynadılar. Rus aydınlanna göre, otokratik rejimin yıkılması için eğitilmemiş ve henüz 
cahillikten kurtulamamiş, Rus halkının aydınlatılması gerekliydi. Öğrenciler ve aydınlar, bu 
amaç için üniversite çevrelerinde örgütlendiler ve halkın baskı ve sömürüden kurtuluşu için 
planlar hazırladılar. Otokratik rejime karşı sûren mücadelede eğitim ve öğretim görmüş 
çevreler için iki taraf vardı. Bir yanda Çarlık öte yandaysa işçiler, köylüler, öğrenciler ve 
aydınlardan oluşan bir bütün olarak halk vardı.

İlk siyasal faaliyetler 1860’lı yıllann başlarında oluşturulan gizli örgütler aracılığıyla 
şekillenmeye başladı. İlk Zemiya i Voiya’nın faaliyetleri daha çok propaganda çalışmaları ile 
sınırlı kaldı. Ancak hükümet 1862’de St. Petersburg’da çıkan bir dizi yangının sorumluluğunu 
devrimcilere yükleyerek Çemişevskiy’yi tutuklattı. Peter ve Paul kalesinde onsekiz aydan fazla 
kalmak zorunda kalan Çemişevskiy, ardından ağır işçilik cezası ile Sibirya’ya gönderildi ve 
1883’e kadar orada kaldı. Ancak Çemişevskiy tutuklanmış olmasına rağmen Zemiya i Volya'nm  
ilham kaynağı olmaya devam etti.

Narodnaya Volya örgütündeki ortak anlayışa göre 
mutlakıyeti devirmenin en kestirme yolu Çan 
öldürmekti. Tüm örgüt üyeleri bu fikri gerçekleştirmek 
İçin her türlü çabayı gösterdiler. Ağustos 1879’da 
merkez organı tarafından alınan Çan öldürme karan, 
Çarın treninin havaya uçurulması veya Kışlık Saray’a 
bomba konulması gibi çeşitli denemelerden sonra 
ancak 1 Mart 1881’de yerine getirildi. Ancak bu 
suikastın ardından halkçıların bekledikleri sonuca 
ulaşılamadı. Çariiğın yıkılmasına yol açacak olan kaos 
ve çalkantılar yaşanmadı, aksine otokrasinin daha da 
sağlamlaştırıidığı önlemler alındı. Siyasal özgüriükler 
yerine daha baskıcı bir İdare hüküm sürmeye başladı. 
Böylesi bir başarının ardından örgütün gücünde 
gerçekleşmesi beklenen artış ise yaşanmadı. Aksine 
önemli önderler tutuklandı. Mücadele aracı olarak 
terörü seçen Narodnaya Volya'ya üye olacaklara 
"sosyalizm, anarşizm, anayasa ve cumhuriyet üzerine 
düşündükleri" değil, sadece "kişisel özgüriükierini ve 
neye sahiplerse her şeylerini, anayurdun özgürlüğü 
için hemen vermeye hazır olup olmadıkları" 
soruluyordu. Ancak bu tür üyelerden oluşan bir örgüt, 
sahip olunan programı da gerçekleştirebilirdl. Bu 
programın içinde yer alan ve gerçekleştirilmesi 
hedeflenen talepler "sürekli halk temsilciliği; bölgesel 
düzeyde özyönetim; bütün memurlann seçimle 
işbaşına gelmeleri ve halkın ekonomik bağımsızlığının 
güvence altına alınması; ekonomik ve idari birim 
olarak mirVn bağımsızlığı; toprak sorununda halkın 
mülkiyeti; fabrikaları İşçilere vermek İçin gerekli 
tedbirler; tam olarak din, konuşma, basın, toplantı, 
dernek kurma ve seçim ajltasyonu yapma özgürlüğü; 
sosyal durumu ve mülkiyeti ne olursa olsun herkese 
genel oy hakkı" olarak sıralanıyordu. Parti programını 
gerçekleştirmek için ise "ajitasyon ve propaganda 
yapmak; devlet kademelerinde, ordu içinde, toplumun 
her yerinde ve halk içinde örgütlenmek; bir merkezi 
çatı altında birleşen illegal gruplar oluşturmak; 
hükümete zarar veren terörist eylemler örgütlemek" 
hedefleniyordu. İşte bu terör eylemleri ile Çarlığın ve 
otokrasinin yıkılmasını sağlayamayan Narodnaya Volya, 
Çarlık polisinin baskılarına dayanamayıp çöktü.

Fakat ilk Zemiya i Voîya’nın sonunu getiren olay 1863’te başlayan Polonya ayaklanması oldu. 
PolonyalI devrimciler örgütün Londra şubesiyle ve özellikle Herzen ile yakın ilişkiler 
kurmuşlardı. Gerçekten de ayaklanma başlar başlamaz Herzen Kolokol’da  asileri kayıtsız şartsız 
desteklediğini açıkladı. Ancak bu jesti Zemiya i Volya’nm , kendisini bir milliyetçilik dalgasına



L\J\ Hareketi

VİSSARİON GRiGORYEViC  
BELİNSKİY (1 8 1 1 -1 8 4 8 )

12 Temmuz 1811’de, babasının donanma hekimi ola
rak görev yaptığı Sveaburg'da doğan Belinskiy’nin ço
cukluğu Çembarak kentinde geçti. Bu yıllar, ömrü bo
yunca sürecek olan ekonomik sıkıntılarla ilk tanıştığı 
yıllardı. Çembarsk Merkez Okulu’nu, Penzensk Lisesi’ni 
ve Moskova Üniversitesi dilbilim bölümünü bitirdi. Üni
versite yıllannda özgürlükçü düşüncedeki gençleri, “ 11 
Numaralı Edebiyat Topluluğu" adlı bir çevrede topladı. 
Toplumsal siyasal sorunlara ilgi duyan çevre, kölelik 
hukukuna ağır eleştirilerde bulunan, Belinskiy'nin gö
rüşlerini ortaya koyan Dlmitri Kalinin adlı bir dramı 
1832 yılında sahneye koydu.

1833’den başlayarak edebiyat eleştirileriyle dergi say
falarında görünen Belinskiy, önceleri Teleskop adlı der
ginin sürekli yazarı iken, bir teklif üzerine 1836’da Çarlık 
Hükümeti tarafından kapatılana dek Molva (Söylenti) adlı 
gazetede yazmayı sürdürdü. Tüm dikkatleri Belinskiy 
üzerinde toplayacak olan, Yazınsal Düşler adlı makalesi 
1834’de Söylenti’öe yayınlandı. Belinskiy'nin bu ilk eleş
tirel yazısı, başta A.S. Puşkin olmak üzere öteki Rus 
yazariarca da övgüyle karşılandı. 1838 ve 1839’da Be
linskiy, MoskovalI Gözlemci adlı derginin başına geçti. 
1839 sonunda Petersburg'a geldi. Anayurt Notlan adlı 
dergide yayımlanan eleştirileri başarı kazandı. Anayurt 
Notları'nm yayımcısı olan A.A. Krayevskiy'nin dergi say
falarına yansıyan, Belinskiy'e ilişkin eleştirileri istismar 
etmesi sonucu Belinskiy 1846'da Sovremennik (Çağ
daş) dergisine geçti. N.A. Nekrasov yönetimindeki der
gide Belinskiy'nin çalışmaları ömrü boyunca sürecekti. 
Anayurt Notlan ve Çağdaş dergilerindeki çalışma yılları 
yaşamındaki en olgun ve verimli çağ oldu.

Belinskiy 1840'larda Herzen'le yakınlaştı. Gerici ideo
lojiye karşı mücadelede, devrimci düşüncelerin açıklan
masında ve kölelik hukukuna karşı çıkılmasında, birlikte 
tavır aldılar.

1840’lar Rusyasının bütün kültür odaklarını derinden 
etkileyen Belinskiy, 1847’de yurtdışındayken, daha son
raları siyasal vasiyeti olarak görülecek olan, ünlü Go- 
gol’aUektup’u kaleme aldı. Lenin, 1914’te Belinskiy’nin 
Gogol'a yazdığı mektuptan şöyle söz edecekti: “ ...ken
di çağına göre, canlı anlamı, muhteşem içeriğiyle de
mokrat basının sansüre uğramayan örnekleri içinde en 
güzellerden biri.”

Çarlık hükümeti Belinskiy’i altetmek niyetindeydi. Ağır 
hastalığı onu zaten ölüme yaklaştırmıştı. Bir yandan 
emniyetçe izlenmesi öte yandan sansür tarafından yapı
lan kovuşturmaların ardı arkası kesilmez, jandarma bas
kısı bitmezken, Petropavlovsk Kalesi’nin zindanlarıyla 
tanıştı. Sağlık durumu düzelmemek üzere kötüleşti. 7 
Temmuz 1848'de Petersburg’da tüberkülozdan öldü.

kaptırmış olan Rus kamuoyunda önemli ölçüde itibar kaybetmesine yol açtı.

Zemiya i Volya orduda da, Polonya’da ayaklanma çıktığı takdirde. Lehlerin yanında 
savaşacağını beyan etmiş 500 kadar subayı örgütlemişti. Ancak, Rus ordusundaki devrimci 
subayların önderi olan Jaroslaw Dombroskiy daha ayaklanma çıkmadan tutuklandı. (Daha 
sonra, 1864’te, Sibirya’ya sürgüne giderken Moskova’daki hapisanesinden kaçarak Paris’e gitti. 
Komün saflannda çarpıştı ve haksız olarak ihanetle suçlanarak orada öldü—Bkz. 12; Paris 
Komünü.) Örgütün diğer önderleri sözlerine sadık kaldı. Herzen’le bağlantıyı kurmuş olan 
Andrew Potebnya, komuta ettiği bir Leh gerilla grubunun başında savaşırken öldü. Bir başka 
Leh subay olan Yüzbaşı Sigismund Sierakowskiy ise Litvanya’da bir ayaklanma çıkardı. 
Bakunin’in İngiltere’den yola çıkmış olan gönüllü grubunu karşılayacak olan bütün 
ayaklanmanın en disiplinli askerî birliklerinin birinin başında Ruslar tarafından yakalandı. 
Polonya ayaklanmasını bastırmadaki rolünden ötürü “Cellat” ünvanını kazanacak olan Kont 
Muraviev’in özel emriyle, askerlere tanınan kurşuna dizilme ayncahğından yoksun bırakıldı ve 
asılarak idam edildi. Zemiya i Volya'da 1864 başında kuruculan taraftndan lağvedildi.

Neçayev Olayı

Toplumsal ve siyasal konulardaki bütün radikalizmlerine karşın, birinci Zemiya i Volya, 
özellikle önderlik düzeyinde geleneksel töreyle ve özellikle de Çarlık bürokrasisi ile bütün 
bağlarını koparmamış bir hareketti. Ömeğin, Leh devrimcilerle bağlantıyı kuran, hareketin 
önde gelen isimlerinden Josaphat Ohryzko maliye bakanlığında bir memurdu. Çernişevskiy ile 
bir gizli örgüt fikrini tartışan ve Zemiya i Volya'nm  kurulmasında en etkili rollerden birini 
üstlenmiş olan Aleksandr Sleptsov ise İmparatorluk Arşivi’nde çalışıyordu. Örgütün 
dağılrnasmdan sonra, yakalanmayanların çoğu resmî görevlerini sürdürdüler ya da gelişmekte 
olan kapitalizmin sunduğu imkânlardan yararlandılar. Genç önderlerin en ateşlilerinden Nikolas 
Utin 1864 Mayıs’ında Avrupa’ya kaçarak Enternasyonale katıldı; Bakunin-Marx ihtilahnda 
Marx’m yanında yeraldı. Ancak bu arada, Rusya’daki en büyük demiryolu şirketinin sahibi 
olan Poliyakovlarm Avrupa temsilciliği görevini üsdendi. 1877’de de onlann sağladığı bir özel 
afla ülkeye geri döndü. Sleptsov’un ise affa ihtiyacı bile olmadı. Maliye Bakanhğı’nda yüksek 
dereceli bir memur oldu. Kuşkusuz, bunda çeşitli devlet dairelerinde ve özellikle istihbarattan 
sorumlu Üçüncü Şube’de, Narodnikleri komyan etkili memurlann bulunması önemli bir rol 
oynuyordu.

Ancak Zemiya i Volya çok farkh türden kadroları da bünyesinde toplamıştı. Yeni olanaklardan 
yararlanarak üniversitede okumuş ya da aynimak zomnda kalmış taşralı gençler belki de 
üyeliğin çoğunluğunu oluşturuyordu. Gelişmekte olan kapitalizm, reformların sağladığı yeni 
olanaklann tatmin edebileceğinden çok daha fazla maddi ve manevi açlık ve yoksulluk 
yaratıyordu. 1860’larm ikinci yarısında, Zemiya i Volya’nm  temsil etmiş olduğu halka güveni 
yitirmiş, mülksüz ve umutsuz kalmış bu gençler çok daha komplocu türden örgütlere ve 
suikastlere yöneldiler. Bu türden eylemlerin ilki, en kalabalık anında 50 küsur üyesi olan dar 
bir örgütün, 1866’da Çar II. Aleksandr’a düzenlediği suikast teşebbüsüydü. Olayın faili 
Karakozov idam edildi; elebaşlardan İşutin ünlü romancı Dostoyevskiy’e de daha önce yapılan 
türden merhamete uğratıldı. Darağacında boynuna ilmik geçirildikten sonra cezasının sürgüne 
çevrildiği bildirildi. Sibirya’ya sürgüne gönderilen öteki elebaşı Hudyakov gibi o da delirerek 
öldü.

Çara suikast, Ruslann tarihinden tanıdıkları bir olaydı. Ancak “devrimci şiddet”in bundan 
sonraki tezahürü, Dostoyevskiy’nin ünlü Ecinniler’ine  ilham kaynağı olmuş olan Neçayev olayı, 
garipliği ve gerekçesizliği ile Rus kamuoyunu dehşete düşürdü ve bir anlamda büyüledi. Bir 
barmenin oğlu olan Neçayev, önce bir tarih profesörünün yanında sekreter olarak çalışmış, 
birkaç denemeden sonra da bir öğretmen okulunu bitirmişti. Zemiya i Volya’nm üyesi 
olamayacak kadar gençti ve radikal, popülist fikirlerle önce Turganyev’in ünlü B abalar ve 
OğuUar’ınm  nihilizm üzerine yol açtığı tartışma araçlığıyla tanışmıştı. Daha sonra, karşılaştığı 
herkesi büyülediği kişisel karizması ile Tkaçev’i etkiledi ve bir süre Neçayev’in ders vermekte 
olduğu lisedeki öğrencileri örgütlemek için kaleme alınmış bir Devrimci Faaliyetler Programı 
için notlar tuttular. Bu notların polisin eline geçmesi üzerine Neçayev sorguya çekildi ancak 
örgütlediği öğrencilerden bazılarının adını vererek tutuklanmaktan kurtuldu.

Bu noktada ilişkide bulunduğu Vera Zasuliç’e, tutuklandığını bildiren bir mektup yollayarak, 
Avrupa’ya kaçtı. Avrupa’da Bakunin ve Ogaryev’le ihşki kuran Neçayev onlar aracılığıyla, 
temsilcisi olduğunu iddia ettiği N arodnaya Rasprava (Halkın Adaleti) adına Herzen’in 10 bin 
frankını dolandırdı. 1869’da Rusya’ya dönen Neçayev Bakunin, Ogaryev ve Herzen gibi 
isimlerin sağladığı itibar ve parayla Moskova’da yaklaşık 70-80 kişiyi örgütledi. Ancak 1870 
Kasım’mda, en ufak bir gerekçe - olmadan muhbir olduğuna hükmettiği bir arkadaşını 
öldürmeye karar verdi ve kendisine yardımcı olan iki örgüt üyesiyle birlikte 20 Kasım gecesi 
cinayeti işledi. Cinayetin kısa zamanda ortaya çıkması üzerine yine Avrupa’ya kaçtı ve bütün 
olanlara rağmen Bakunin’i kendisine yardım etmeye ikna etmeyi başardı. (Herzen 21 Ocak 
1870’te ölmüştü.) Ancak iki yıla yakın, kimliğini gizleyerek yurtdışında kaldıktan sonra, 
göçmenlerden birinin onu ihbar etmesi üzerine, İsviçreli yetkililer onu Ruslara teslim etti. 
1873’te Neçayev Petropavlovsk kalesinin en kötü ünlü zindanı olan Aleksis Ravehn’de 
ömürboyu hapse mahkûm oldu.



Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi

Serfliğin sürmesi, Rusya’nın geri kalmış, pre-kapitalist bir görünüm sunmasının berisinde yatan 
belki de en önemli etkendi. Serflerin emek üretkenlikleri çok düşüktü ve böyle bir emeğe 
dayanan tarım çok yavaş gelişiyordu. Diğer yandan gelişmesi özgür bir işgücüne ve geniş bir 
iç pazara bağlı olan sanayi de gerçek bir gelişme gösteremiyordu,

Serfliğin kaldırılmasını izleyen yıllarda kapitalizm, her şeyden önce sanayide oldukça hızlı bir 
gelişme göstermeye başladı. 1866-1890 arasındaki dönemde, fabrika ve imalathanelerin sayısı 
iki kattan çok artarak, 2 bin 500—3 bin dolaylanndan 6 bin dolaylarına çıktı. Elle 
çalışmanın yerini yavaş yavaş makineler alıyordu. O dönem için son derece büyük, 
makinelerle donatılmış ve binlerce işçi çalıştıran işletmeler kuruldu. Bunlar içinde lOO’den çok 
işçi çalıştıran büyük fabrikaların sayısı 1890’a doğru tüm işletmelerin yüzde 7’sinden azını 
oluşturmakla birlikte, toplam sanayi üretiminin yansından çoğunu sağlıyorlardı. Demiryollan 
ağı 7 kattan çok artarak, 4 bin km’den 29 bin km’ye çıktı. Büyük kentler, iktisadi, siyasal ve 
kültürel bakımlardan hızla gelişiyor, Donetz havzası, Bakü petrol bölgesi gibi yeni sanayi 
bölgeleri kuruluyordu. Bütün bu değişiklikler, 1866-1890 arasındaki çeyrek yüzyıl içinde 
gerçekleşti.

Kapitalizmin gelişmesi, nüfusun sınıfsal yapısında da köklü değişikliklere yol açtı. Feodal 
Rusya’da biri toprak sahipleri, öteki köylüler olmak üzere, başlıca iki sınıf vardı. Kapitalizmin 
gelişmesiyle birlikte, burjuvazi ve proletarya da toplumsal yaşamdaki yerlerini aldılar. Daha 
feodal rejim döneminde ortaya çıkan burjuvazi, hızla büyüyüp zenginleşerek, büyük bir 
iktisadi güç durumuna geliyordu.

Çağdaş sanayi proletaryası, büyük kapitalist sanayi üretiminin ortaya çıkması ve gelişmesiyle 
birlikte doğuyor ve gelişiyordu. 1890’da proletarya yalnızca büyük fabrika ve imalathanelerde, 
maden sanayi ve demiryollarında çalışıyordu. Sanayi işçilerinin yaklaşık yansı (yüzde 48.5),
500 ve daha işçi çalıştıran işletmelerde toplanmış bulunuyordu. Fabrika ve imalathane işçileri, 
geniş bir ücretliler ordusunun çekirdeğini oluşturmuyorlardı. 19. yüzyıl sonunda Rusya’da, 
sanayi, demiryollan, tarım^ inşaat, orman işletmeleri ve toprak düzeltme işleri gibi iş 
kollannda toplam 10 milyon dolayında ücretU işçi çalışıyordu. Kuşkusuz, Rusya’nın kapitalist 
bir ülke durumuna dönüşmesi, her yerde olduğu gibi, emekçilerin daha da çok 
sömürülmesine yolaçıyordu. Fabrika ve işyerlerinin çoğalmasını, demiryollan yapımının, 
işçilerin sayısındaki artışı gösteren rakamlann arkasında, halkm sefaleti, gözyaşlan ve kanı 
vardı.

Nihilizm Rus devrimci hareketinin tarihinde, 
tanımlanması en güç hareketlerden biriydi. Terim 

1862’de, Turganyev’ln Babalar ve Oğullar’/mn 
yayınlanmasından sonra yaygınlaştı. Terimi benimseyen 

yegane grup Pisarev’in önderliğinde Ruskoe Slovo 
(Rus Sözü) dergisi çevresinde toplanmış olan bir grup 

olmakla birlikte, sıradan vatandaşın gözünde, giderek 
bütün devrimci hareketi kapsayacak bir anlam 

kazandı. Bu ortalama bakış için, adı, gerekçesiz 
şiddetle özdeşleştirilmiş olan, nihilizmin en tipik 

temsilcisiydi. Bu yüzden 1870’lerin İkinci yarısında, 
Zemiya i Volya politik suikastlere yöneldiğinde, bunian 

“ nihilistlerin eylemleri" olarak göstermenin hükümet 
için bariz bir propaganda değeri vardı. 1880'de 

yapılmış olan ve “ illegal bir nihilist yayın organının 
bürosuna polisin düzenlediği baskın" alt başlığıyla bir 
Fransız dergisinde yayınlanan illüstrasyon, sözkonusu 

propagandanın ne kadar etkili olduğunun bir kanıtı. 
Çünkü illüstrasyonda görülen dergiler narodniklerin 

son yayın organlarından biri olan ve doiayısızia 
nihilizümle ilişkisi olsa olsa son derece dolaylı olan 

Narodnaya Volya’d/r.

Marx-Engels ve Rus 
D evnm ti H areketi

Marx ve Engels için “ Rusya Sorunu’’, teorik ve siya
sal mücadelelerinin ortak kırk yılı boyunca karşılaştıkla
rı en önemli sorunlardan biri olmuştur. Yaşadıkları çağ
da Rusya, tarihteki yüzölçümü en geniş devletti. Yeryü
zünün altıda biri ve İnsan soyunun onda biri Rus devleti
nin egemenlik alanı içindeydi. Marx’in “Tüm Avrupa 
gericiliğinin son büyük yedeği’’ diye söz ettiği Rusya, 
1847’de “Avrupa için hammadde ve sınai ürünler için 
de pazar sağlayarak, Avrupa düzeninin temel dayanağı’’- 
nı oluşturuyordu. Ayrıca Rus orduları 19. yüzyılda iki 
kez Ren Irmağı kıyılarına dayanmışlardı; Napol^on’dan 
Paris’i, Büyük Friedrlch’ten ise Berlin’i almışlardı. Marx’a 
göre “ 1848-49 Devrim’i sırasında yalnızca Avrupalı hü
kümdarlar değil, Avrupa burjuvazisi de, henüz uyanma
ya başlayan proletarya karşısında tek kurtuluşlarını Rus 
müdahalesinde bulmuşlardır” . Marx’in yaşamının son- 
lanna doğru, yani 1880’lerde ise Rusya, Marx için “Av- 
rupadakl devrimci eylemin öncüsü durumundadır.” Marx, 
durmaksızın kötüye giden sağlığına rağmen yaşamının 
son günlerine kadar Rusya konusunda çalışmalarını sür
dürmüş ve devrimin patlak vermesini beklediği Rusya’yı 
yakından izleyebilmek için zorun zoru Rusçayı öğren
meye başlamış ve yoğun bir biçimde Rus devrimcileri 
ile yazışmıştır.

Marx’in Avrupa’da sosyalist hareketin en önemli kişi
si haline gelmesinden çok önceleri de Rus aydınları 
onun adını ve eserlerini duymaya başlamışlardı. Daha

1843 gibi erken bir tarihte Belinskiy, Marx ve Engels’in 
yapıtlarından haberliydi, Marx’in Yahudi Sorunu ve He- 
gei’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi'n\ ve Engels’in Eko
nomi Politiğin Eleştirisinin Anahtarları başlıklı makalesi
ni okumuş; Spesnef ise. Felsefenin Setaieti'ni incelemişti.

Rus sosyalistleri arasında olduğu kadar, günümüz 
iktisatçılarının ve toplumbilimcilerinin ve Üçüncü Dünya 
ülkeleri için pratik önemi bakımından üzerinde durduk
ları “ kapitalist gelişme yoluna karşı, kapitalist olmayan 
yoldan gelişme” konusu, hâlâ önemini koruyan bir so
rundur. Herzen bu sorunu, Rusya ile ilgili otarak Çerni- 
şevskly’den yıllarca önce ortaya koymuştu; ama Çerni- 
şevskiy 1858’de yazdığı Topralfta Ortak Sahipliğe Karşı 
Felsefi Önyargılar'da kapitalist olmayan yöntemlere da
yanan hızlandırılmış toplumsal değişmenin genel kura
mını formülleştiren ilk düşünür oldu. Sorunun taşıdığı 
önemin, Önyargılar'ı dikkatle incelemiş olan Marx tara
fından da anlaşıldığını görmek İlginç olsa gerek. Örne
ğin Vera Zasutlç’e 8 Mart 1881 tarihinde yolladığı bir 
mektup İçin hazırladığı ayrıntılı üç taslakta Marx, Rus
ya’da ilkel komünizmin, batı Avrupa’da ekonomik ve 
düşünsel koşulların çağdaş komünizm İçin olgunlaştığı 
günlere kadar varlığını sürdürebileceği gözönüne abnır- 
sa, Rusya’daki durumun benzeri görülmemiş dereççde 
uygun olduğunu ileri sürmüştü. Rusya yalnız ba^oa 
kalmış, yalıtlanmış bir ülke değil, uluslararası pazar Eko
nomisinin bir parçasıydı; dolayısıyla, Rusya, kapitalist 
üretimin meyvelerini benimseyip, onun modus operan- 
d/’sini (işleyiş biçimini) benimseyerek, çağdaş uygarlı
ğın ve teknolojinin sağladığı tüm kazanımlardan yararla
nabilirdi.

Klasik popülizmi kapitalizmi “ bir numaralı düşman”

olarak gören bir akım sayarsak, buna 1870’lerin klasik 
popülizminin Marksizm’den yalnızca etkilenmekle kal
mayıp, bir bakıma Marksizmin yarattığı bir akım olduğu
nu ekleyebiliriz. Rus popülist düşüncesinin bu evresi
nin, Kapital’in ilk cildinin 1869’da yayımlanmasından 
sonra başlamış olması bir raslantı değildir; ve Marx’i 
hayretlere düşüren bir olgu olarak, Kapital’in İlk çevirisi 
popülistlerin çabalarıyla Rusça’da çıktı. Kısaca belirt
mek gerekirse, Rus demokratları Kapital’den özellikle 
Kapital’in İlkel kapitalist birikimin gaddarlıklarını anla
tan bölümlerinden öylesine etkilenmişlerdir ki, Rusya’yı 
kapitalist gelişmeden kurtarmak Jçin her şeyin yapılma
sına kesinlikle İnanmışlardır.

Popülistlerin önemli yanılgılarından birisi de, sosya
list devrimden sosyal devrimi, yani toplumun ekonomik 
temelinde radikal değişiklikler yapmayı anlamalarıydı. 
Öte yandan popülist devrimciler, Marx’in yapıtını yo
rumlarken onun siyasal üstyapıların her zaman yönetici 
sınıfların çıkarına hizmet ettiği savunu ve burjuva de
mokrasisinin “ biçimsel” bir nitelik taşıdığı yolundaki 
keskin görüşünü, toplumsal ve ekonomik değişikliklere 
siyasal değişikliklerin önünde öncelik verilmesinden ya
na olan görüşlerinin doğruluğunu gösteren güçlü kanıt
lar olarak sunmakta duraksamadılar.

1880’lerde ve 1890'larda Marx’in Ekonomi Politiğin 
Eleştirisine Katkı’smda hiçbir toplumsal formasyonun, 
ona denk düşen toplumsal güçlerin tam gelişme nokta
sına ulaşmasından önce ortadan kalkması olasılığının 
pek bulunmadığı düşüncesi ile, Rus Marksistlerl Marx’in 
bu görüşünü Rusya’da sosyalist devrimin, Rus kapita
lizminin gelişme yolunda tüm potansiyelini tüketmesine 
kadar beklemek zorunda olduğu sonucunu çıkarmada
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kullandılar. Marx'tan farklı olarak Engels, sosyalizmin 
zorunlu koşullarından birinin, burjuva toplumunun eko
nomik alanda ileri düzeyde gelişmesi olduğuna iyice 
inanmıştı. “ Burjuvazi” diye yazdı; “sosyalist devrimin, 
proletarya kadar gerekli bir önkoşuludur. Dolayısıyla 
bu devrimin, her ne kadar proletaryası yoksa da, burju
vazisinin bulunmadığı için daha kolaylıkla yapılabilece
ğini düşenen kişi, ancak daha sosyalizmin ABC’sini 
bile öğrenemediğini göstermiş olur.”

Lavrov ve Tkaçyev’den farklı olarak Mihayilovskiy ise, 
devrimci önderlerle ilişkisi olmakla ve onlarla işbirliği 
yapmakla birlikte bir devrimci değildi. Marx'in termino
lojisini kullanarak bir ilerleme kuramı geliştiren Mihayi
lovskiy, Marx’in kuramlarının yalnızca kendi popülist 
görüşlerinin genel çerçevesine uyan yönlerini alarak, 
yanlış yorumladığı, Marx'tan tümüyle farklı sonuçlara 
ulaştığı ortadadır. Marx'a göre çağdaş kapitalizmde do
ruğuna ulaşan işbölümü, işçiyi “bireyselliğin köstekle
rini çıkarma” ve “türüne özgü yetenekleri geliştirme” 
olanağı sağlayarak ilerleme yolunda atılmış büyük bir 
adımı temsil ederken, Mihayilovski bunun tam tersinin 
doğru olduğunu düşündü.

Marx, Kapital’in ilk Almanca baskısının Önsöz'üne, 
her ekonomik formasyonun evriminin, nesnel ve insan 
iradesinden bağımsız bir doğal tarihinin olduğunu belir
tip, “normal gelişmesinin evrelerini ne yürekli çabalarla 
atlayabilir, ne de çıkarılacak yasalarla ortadan kaldırıla
bilir” diye yazdı. Popülistler bu önermeyi kolay kolay 
benimsenmeyecek bir şey olarak gördüler. Mihayilovs
kiy "Bay Zukovskiy Önünde Sorguya Çekilen Marx 
(1877)” adını taşıyan makalesine doğrudan doğruya karşı 
çıkan Marx, bu makalenin yayınlandığı dergiye gönder

mek için yazdığı (ancak göndermediği ve 1866’da ya
yımlanan) mektupta, Kapital'de sözü edilen birikim sü
recinin yalnızca feodalizmden kapitalizme geçiş döne
mindeki batı Avrupa ile İlgili olduğunu ve mekanik bi
çimde, dünyanın öteki ülkelerine uygulanamayacağını, 
bu ülkelerde batı Avrupa’nınkine şaşılacak derecede 
benzer süreçler görülebilirse de, bunların tarihsel ko
şullar içinde oluşmuş, dolayısıyla tümüyle farklı sonuç
lara ulaşmış gelişmeler olabileceğini belirtti.

Marx’in “kapitalist evre” konusundaki kuşkuları uzun 
yıllar Marksistlerlarafından geçiştirildi. Rusya’da sana
yileşmenin gözle görülür biçimde ilerlediği 1890'lı yıllar
da Engels, Marx'in bu kuşkularını taktik nedenlere bağ
ladı: Marx'in köy komününün ilerde açacağı olanaklara 
karşı duydukları inançla işe sarılan Rus devrimcilerinin 
heveslerini kırmak istemediği için böyle davrandığını 
düşündü. Engels'in bu yorumunun geçerli olmadığı, Rus
ya'nın kapitalist evreyi yaşamadan atlayarak sosyalizme 
geçebileceğine ve bu konunun çok büyük kuramsal bir 
öneme sahip olduğuna inandığını açıkça dile getirdiği, 
daha önce bahsedilen, Marx'in V. Zasuliç'e yazdığı mek
tuptan (1881) anlaşılmaktadır.

Belirtmeye değer bir noktadır ki; Rusya'daki devrimci 
hareketten haberdar oldukları günden ölümlerine kadar 
gerek Marx, gerekse Engels, Rusya’daki devrimci terö
rün Rusya koşulları yüzünden haklı görülmesi gerektiği
ne inanmışlar ve gerek Narodnik hareketini gerekse 
Plehanovcular (sosyal demokratik hareketi), Rusya’daki 
devrim ihtiyacının bir ifadesi saymaya devam etmişlerdir.

Plehanov Farklarımız isimli kitabını yayınladığı zaman, 
içeriğini onaylamak için yazdığı yazıda Engels, Narod-

nlklerln devrimci kanadına karşı girişilen hoşgörüsüz 
saldırıyı uygun bulmadığını belirtmiş, “şu anda Rusya’
da bir şeyler yapan tek insanlar da bunlardır” , demişti. 
Ve Vera Zasuliç’e yazdığı bir mektupta, hangi koşullar
da, hangi malzeme ile, hangi psikoloji ile hangi akımın 
bir devrimi yürütebileceğini kestirmenin maddî olarak 
desteksiz bir sav olacağını söylemiştir. Engels, Mark- 
sistlerin, kendisinin ve Marx’in görüşlerini benimseme
sine memnun olmuştu, ama diğer gericilerle birlikte 
devrimci Narodnikleri de topa tutmalarını doğru bulma
mıştı. Narodnikler Rusya’nın geleceği hakkındaki bazı 
masallara inanacak kadar belki biraz saftılar, ancak ta
rımsal sorunun ve koskoca köylü nüfusunun önemini 
kavramakta ve giriştikleri olumlu çabalarda Sosyal De
mokratlar’dan üstündüler.

Plehanov’a göre en geri sınıf “Asyalı” despotluğun 
baş destekleyicisi olan Rus köylülüğüydü; Lenin de köy
lülerin geri ve “Asyalı” olduklarını belirtti. Bununla bir
likte onları yaklaşan burjuva demokratik devriminin ana 
gücü olarak gördü. Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi, 
Lenin, sosyo-ekonomik formasyonların gelişme potan
siyellerini tüketene dek yıkılmayacakları yolundaki 
(Marx'taki) tezi, ele alınan ülkenin nesnel koşullarına 
bakılmaksızın, her örnekte gerçekleştiği görülecek so
yut bir evrensel şema olmaktan çok, gelişmenin klasik 
modelini anlatan bir formül olarak yorumladı. Lenin'in, 
Rus ekonomisinin tüm yönleriyle ilgili olarak yaptığı 
keskin gözlemin bir örneğidir. Ekim Devrimi'nin bunları 
yazdıktan yirmi yıl sonra nasıl başarıya ulaşabildiği ve 
bu devrimin kendine özgü niteliklerine neler borçlu ol
duğu sorularına somut bir yanıt sunmaktadır.

ERHAN GÖKSEL



Bütünüyle kapitaliste ve Çar yönetimine bağlı olan işçiler de inanılmaz bir yoksulluk içinde 
yaşıyorlardı. İşgünü genel olarak 12-13 saati, tekstildeyse 15-16 saati buluyordu. İşçiyi koruyan 
hiçbir yasa yoktu. Çalışma koşulları son derece ağırdı. Ödemeler düzensizdi ve akıl almaz 
bahanelerle para cezaları kesiliyordu. Kesintiler ücretlerin üçte birini, hatta yüzde 4 0 ’mı 
buluyordu. Kadın ve çocuk çalışması geniş ölçüde yaygındı. Onlardan da erkekler kadar ceza 
kesiliyor, ancak erkeklerden daha az ücret alıyorlardı. Kadın işçilerin çoğu fabrikalann 
kışlalarında, ikili ya da üçlü ranzalarla dolu koğuşlarda yaşıyorlardı. Üç dört aile küçücük bir 
eve tıkılıyor, maden işçileri genellikle virane ya da kulübelerde oturuyorlardı. Ağır işler ve 
sefalet salgın hastalıklara, işçilerin hızla tükenmesine ve işçi çocuklarında yüksek bir ölüm 
oranına yol açıyordu.

Kapitalizm yalnız kentlerde değil, köylerde de gelişiyordu. Köylü ekonomisi, doğal ekonomi 
olmaktan çıkarak, gitgide meta ekonomisi durumuna geliyor ve pazara bağlanıyordu. Rekabet 
yayılıyor,, toprak alım ve kiralanması gelişiyor ve tanmsal üretim gitgide en zengin 
işletmelerin ellerinde toplanıyordu. Kapitalizmin etkisiyle köylülük, kulaklar (kırsal burjuvazi) 
ve yoksul köylüler (ya da kırsal proleter ve yarı proleter) biçiminde farklılaşıyordu. 19. yüzyıl 
sonunda, 10 milyon köylü ailenin yaklaşık 6.5 milyonunu yoksul, 2 milyonunu orta halli ve
1.5 milyonunu da kulak  ailelerin oluşturdukları hesaplanıyordu.

Toprak sahipleri ve kulaklar, köylüleri köle gibi kullanıyor, onlan yoksulluk ve yıkıma 
mahkum ediyorlardı. Sefalet bir geçim kapısı arayan köylüleri, köylerinden dışarı atıyordu. 
1890’lı yıllann sonunda bu köylüler, büyük bir yığın oluşturuyor, her yıl 5-6 milyon köylü, 
köyünden ayrılıyordu. Bunların birçoğu kentlerde yerleşiyor, fabrika ve işyerlerinde bir iş 
bulanlar işçi durumuna geliyorlardı.

Serflik kalıntıları, ülkenin toplumsal ve siyasal yaşamında özellikle belirgindi. Siyasal rejimi 
bakımından Rusya, bir mudak monarşiydi. Yerel yönetim reformlarına karşın, iktidar, yalnızca 
ve bütünüyle Çann elindeydi. Çar istediği gibi yasa çıkarır, bakanları ve yüksek memurlan 
istediği gibi tayin eder, devlet gelirlerini hiçbir denetime bağlı olmadan toplar ve harcardı. 
Ancak 1860’lardan başlayarak Çarlık hükümeti büyük fabrikatörleri, maliye ve sanayi 
kodamanlanm desteklemeye yönelmişti. Öte yandan halk bütün siyasal haklardan yoksundu; 
toplantı, düşünce açıklama ve isteklerde bulunma, sendikalar ve öteki birlikler içinde 
toplanma, gazete, dergi ve kitap yayınlama özgürlüğü yoktu. Halkın yüzde 80 ’i okuma yazma 
bilmiyordu. Çarlık, halkı yalnız maddi sefalete değil, m an evi sefalete de mahkûm ediyordu.

Çarlık Rusyası bir halklar hapisanesiydi. Egemen Çarlık, tüm devlet aygıtıyla birlikte, ülkenin 
Rus olmayan halklannı boyunduruk altında tutuyor. Aslında nüfusun çoğunluğunu, yüzde 
57’sini oluşturan bu halklar, bütün haklardan yoksun yaşıyor, her türlü aşağılanmaya 
uğruyorlardı. Çarlık memurlan onlan istedikleri gibi yargılayıp cezalandınyorlardı. Rus olmayan 
halkların ulusal kültürleri, sert baskılar altındaydı. Çoğuna gazete ve kitap yayınlamak, 
çocuklannı kendi ana dillerinde eğitmek yasaklanmıştı. Ülkenin doğu bölgelerinde, hemen 
hemen kimse okuma yazma bilmiyordu. Çarlık hükümeti ulusal düşmanlıklan bile bile 
körüklüyor, Rus olmayan halklara resmen “yabancı halklar” adını veriyor, Ruslar, aşağı 
ırklardan saydığı bu halklara karşı küçümseme aşılamaya çalışıyordu. Çarlık yetkilileri halkları 
birbirlerinin karşısına çıkarıyor, Yahudilere karşı kıyımlar, Ermenilerle AzerbaycanlIlar arasında 
katliamlar düzenliyorlardı.

Kapitalistleşme yolundaki bütün gelişmelere karşın, 19. yüzyıl sonunda, hâlâ nüfusun büyük 
bölümü tanmla uğraşıyordu. Düşük verimli küçük köylü işletmesi yaygındı. 1897 nüfus 
sayımına göre, Rusya’nın nüfusu 125 milyon 600 bin dolaylanndaydı. Köylülerin üçte ikisi 
yoksul köylülerdi.. İşçiler ve aileleri, nüfusun yaklaşık beşte birini oluşturuyorlardı. Hali vakti 
yerinde katmanlann, yani kulaklann, küçük işletme sahiplerinin, burjuva aydınlann, memurlar 
tabakasının vb, oranı da bir bu kadardı. Büyük burjuvazi, toprak sahipleri ve yüksek 
memurlarsa, nüfusun yaklaşık yüzde 2’sini meydana getiriyorlardı.

Serfliğin kaldıniması, köylülerle toprak sahipleri arasındaki çelişkileri ortadan kaldırmak şöyle 
dursun, yeni sınıf çelişkilerine, işçilerle kapitalistler arasında başgösteren sınıf çelişkilerine yol 
açıyordu. Rusya’da kapitalizmin gelişmesi; ülkedeki bütün sınıf çelişkilerini daha da 
ağırlaştınyordu. Emekçi yığınlar, kapitalist sömürünün olduğu kadar, serflik kalmtılannın da 
acısını çekiyorlardı.

Narodnizmin Kitleselleşmesi

1860 sonralannda nihilizmin yegâne temsilcisi Neçayev değildi. Turgenyev’in ve 
eleştirmenlerinin bir yergi terimi olarak kullandıklan “nihilizm”!, Pisarev Russkoe S low  (Rus 
Sözü) dergisinde yazdığı yazılarda benimsedi. “Eğer Bazarovşina bir hastalıksa, sonuna kadar 
götürülmesi gereken bir hastalıktır.” Pisarev’in bütün yazılanna egemen olan, bu “sonuna 
kadar gitme” tutkusuydu. “Yıkılabilecek her şeyin yıkılması gerektiğini” söylerken, ancak , 
sonuna kadar götürülmüş bir eleştiriden geriye kalanın savunulmaya değer olduğuna işaret 
ediyordu. Sol Hegelcilerden etkilenmiş olan Pisarev’in nihilizmi amaçsız bir nihilizm değildi; 
1860’lann üzerine çok düşünülmemiş, “halk” ve “aydın” kavramlan karşısında kişiliği 
mükemmelleştirmeyi, düşünen insanlar oluşturmayı hedefleyen yeni bir devrimci ahlakın

Eski Rusya'da serflerin “ ruh" diye anılması, Kilise'ye 
göre efendiierinin onların ruhunun da selametinden 

sorumlu olduğunu hatırlatmak içindi. Ancak 19. 
yüzyılda gerçeklik, Dore’nin gravüründe resmettiği, 
sertleri üzerinden kumar oynayan toprak sahipleri 
tablosuna çok daha yakındı. Bu dönemde bir tek 

büyük romancı Tolstoy, geleneksel Rus aristokrasisinin 
vicdan azabını üstlenmeye çalıştı. Dana 1850’lerin 

sonunda köylüiehn sorunlarıyla ilgilenmeye başlayan 
Tolstoy, Isa'nın öğretilerininin kutsal kitaplar ya da 
Kilise'de değil sıradan köylülerin mütevazi gündelik 

hayatında bulunabileceğine inandığından 1901'de Kilise 
tarafından aforoz edildi. Artık insanın başkalarının 

emeğinin sırtından geçinmemesi gerektiğine inanıyordu.

N İK O LA Y GAVRİLOVİC  
ÇERNİŞEVSKİY ( 18 2 8 -  f 8 8 9 )

12 Temmuz 1828’de Saratov’da bir papazm oğlu ola- 
ral< doğan Çernişevsl<iy, illt eğitimini Saratov papaz olcu
lunda tamamladı. 1846’da Petersburg Üniversitesi dil 
ve tarih bölümünde yüksek öğrenimine başladı. Öğre
nim yıllarında, özellikle batıdaki 1848 devrimci eylemin
den sonra güçlenen Rusya’daki muhalefet hareketi Çer- 
nişevskiy’i kendisine çekti. Üniversite yılları (1846-50) 
Çernişevsky’nin kişisel gelişmesinde önemli bir döne
mini oluşturdu. Özellikle devrimci, materyalist dünya 
görüşünü bu dönemde kazanmış, toplumsal politik dü
şünceleri bu yıllarda şekillenmiştir. 1853’te Petersburg’a 
dönerek Anayurt Notları dergisinde yazmaya başladı. 
Aynı yılın sonunda dönemin öncü düşüncelerinin kay
nak bulduğu Çağdaş dergisiyle ilişkiye girdi. İç ve dış 
politika, felsefe, tarih, ekonomi, edebiyat tarihi ve teori
si konularında pek çok çalışması bu dergi sayfalarında 
yansıdı. Çağdaş, Çernişevskiy’nin yazılarıyla, devrimci 
demokrat düşüncenin etkin olduğu dönemin, toplumsal- 
politlk mücadelesinin merkezinde yerini aldı.

Çernişevskiy’nin Çağdaş'taki bu kısa, ama dolu ge
çen çalışmaları Rus toplumsal düşünce ve edebiyatı 
tarihinde silinmez izler bırakmıştır. Çernişevskiy ve Nek- 
rasev’in yönlendirdiği Çağdaş dergisi, ülkedeki devrim
ci güçlerin büyük bölümünü çevresinde toplamıştı.

Çernişevskiy’nin yapıtlarını okuyan Marx, onun dü
şüncelerine çok yüksek değer biçerek Çernişevskiy’i 
“ büyük Rus bilgini” olarak adlandırdı. Marx, Çernişevs
kiy’nin çalışmalarının Rusya’ya gerçek onurunu kazan
dırdığını ve ülkedeki düşünsel dönüşümü çağın topye
kün hareketiyle bütünleştirdiğini belirtti. Çernişevskiy 
1861’de kaleme aldığı Köylülerin Efendiliği adlı bir bil
dirge İle, Çaılığın yüzünü açığa çıkarıp köylüleri ayak
lanmaya çağırdı. 1874’te yayınlanan Adresslz Mektuplar 
adlı makalesi ise, Çarlık sansürü tarafından yasaklandı. 
Bu çalışmasında Çernişevskiy, 1861 köylü reformunun 
köylüler açısından karakterini net bir biçimde ifade etti.
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Çalışmalarını devrimci yeraltı faaliyetlerine yönelten 
Çemişevskiy, siyasal bildiriler aracılığıyla, kölelik huku
ku ve mutlakıyete karşı mücadeleyi yürüten toplumun 
ilerici güçlerinin yaratacağı bir köylü devrimi düşüncesi
ni büyük bir kararlılıkla savundu. 1859’da, Herzen ile 
birlikte Rusya’daki devrimci güçlere bir eylem planı ha
zırlamak amacıyla Londra’ya gitti. Kölelik savunucuları 
ve liberallerin, kendilerini uzlaşmaz eleştirilere uğratan 
Çernişevskiy’e karşı nefretleri günden güne büyüyordu. 
Çarlık hükümetinin Çernişevskiy’nin çalışmalarını dur
durmak için kesin karar vermesi üzerine 7 Haziran 
1862’de yakalanarak Petropavloks Kalesi’ne kapatıldı. 
Burada iki yıl kaldı. Çernişevskiy’nin silahları zindanda 
dasusmadı. Petropavloks Kalesl’nde kendi devrimci ku
şağını eğitmek amacıyla Ne Yapmalı? adlı romanını yaz
dı. 19 Mayıs 1864'de Mıtninsky Aianı’nda Çernlşevskiy'- 
nin halkın önünde pişmanlığını belirtmesi için büyük 
bir tören düzenlendi ancak o ömür boyu zindanda kal
mayı tercih edince, vatandaşlıktan çıkanlıp küreğe mah
kûm edildi.

Sibirya’da 20 yıl kürek cezası çekti. Direnerek, yorul
mak bilmeden, çetin yaşama koşullarına karşı çalışma- 
iannı sürdürdü. 1850’lerde kölelik reformunun hazırlan
dığı süreçte alevlenen siyasal mücadelenin içine sok
mak, mücadeleyi yeniden canlandırmak amacıyla Pro
log (Başlangıç) adlı romanını yazdı. 1883’te bir yıl için 
Astrahan’a gitmesine izin verildi. Sürgünden, yeniden 
büyük yazınsal çalışmalara başlama planlarıyla döndü, 
ancak yönetimin engelleriyle karşılaştı. Yazması yasak
landı. Gene de sanat, tarih, felsefe konularında sayısız 
makale üretti. Büyük bölümünü Andreyev takma adıyla 
yayınladı. Diğer çalışmaları ise ölümünden sonra günışı- 
ğına çıktı. 1889’da doğduğu kente, Saratov’a yerleşme
ye karar verdi fakat, 17 Ekim 1889’da beyin kanamasın
dan öldü.

temellerini araştırıyordu. Pisarev’g göre nihilist eleştrinin ve genel olarak radikal bir 
devrimcinin öncelikli görevi, karakterini oluşturmak olmalıydı.

Pisarev’in mirası Narodnik hareketi yazılanyla olduğu kadar, Mark Natanson üzerindeki etkisi 
aracılığıyla da etkiledi. Neçayev çevresi ile de tanışmış ve bundan nefret etmiş olan Natanson 
1870’de, politik eğitimin ve karakter oluşumunun her türlü eylemden önce gelmesi gerektiğini 
düşünen Natanson St. Petersburg’da bir dizi çalışma grubu düzenlemeye başladı. Bu gruplar 
kısa zamanda, benzer faaliyerier gösteren Çaykovskiy ve Dolguşin çevreleri gibi çevrelerle 
temas kurduklan gibi, işçiler için ucuz kitap temin etmeye başladılar. Mark Natanson’un 
tutuklanması bu faaliyedere ara vermedi. Dört yıllık bir eğinm sürecinden sonra, 1874 yılında 
büyük bir Halka Gitme kampanyası başladı.

İnsanlık tarihinde ender görülen olaylardan birisini oluşturan bu kampanya süresinde 
onbinlerce genç aydın' okullarını, ailelerini ve her türden maddi olanaklannı terkederek 
canlannı ve gençliklerini ortaya koyarak köylülerin arasına gitmeye ve onlan aydınlatma ve 
bilinçlendirme faaliyetlerine başladılar. Franco Venturi’nin ifadesi ile “ Neşe, coşku ve kişinin 
hayatı boyunca bir kez duyabileceği ve kaybedince bir daha bulamayacağı bir inanç ile 
kendilerini harekete adadılar.” Rus köylüsünün sosyalizmi gerçekleştireceğine ilişkin varolan 
romantik inanç, bu eğilimin hızla güçlenmesine yol açtı. Artık o günlerin gözde tutumu 
köylü giysileri içinde kırsal bölgelerde siyasal faaliyet sürdürmekti. Fakat ortada olan bir 
siyasal hareketten çok bir dini hareket özelliğini taşıyordu. Pratik bir sonuca ulaşma 
kaygısından çok, görevi yerine getirme ahlaki yaklaşımı ağır basıyordu.

Bu kampanyayı sürdüren H alkçılar arasında farkh görüşler de mevcuttu. Tarihsel Mektuplar 
eserinin yazan olan Lavrov’un etkilediği ve Propagandacılar olarak adlandınlanlar. Devlet ve 
Anarşi adlı el kitabının yazan olan Bakunin’in taraftan olan İsyancılar, ve Jakohenciler  olarak 
adlandınlan Tkaçev yandaşları bu farklılıkların cisimleştiği genç aydın grupiannı 
oluşturuyorlardı.

Bu çalışmalar kısa zamanda başansızlıkla sonuçlandı. Köylülerin çoğunluğu devrim üzerine bir 
şeyler duymak istememenin ötesinde, halen Çar’m toprak sahiplerine karşı kendilerini 
koruyacağına inanıyorlardı. Gençler köylülerle ilişki kurmakta zorluk çekiyorlar, köylüler ise 
gençleri büyük bir şüpheyle karşılıyorlardı. Bu aydınlar zihinlerinde varolan sosyalizmlerine 
köylüleri kazanmaya çalışırken, köylüler bu zihinlerdeki tasarımları göremediler. Köylüler 
yıllardır bildikleri ve içinde türlü sıkıntılar ve baskılar altında yaşadıklan obşina'lann 
faziletlerini anlatan aydınlan dinlerken, bir taraftan da yakınlarda fabrika açılıp açılmayacağını 
öğrenmeye çalışıyorlardı. Kafalardaki fikirlerin dünyayı değiştirmek konusunda yeterli olduğunu 
düşünen, bunlann köylülere aktanidığında ve köylüler tarafından benimsendiğinde öylesi bir 
maddi güce dönüşeceğinden şüpheleri olmayan N arodnik aydınların kim olduklan köylüler için 
ciddi bil» soruydu. Bu sorunun cevabının arandığı günlerde köylülere yardım etmeye ve onlan 
kurtarmaya gelmiş olan genç N arodnikler yine köylüler tarafından Çarlık polisine teslim 
ediliyorlardı. 1874 sonunda yüzlerce genç aydın tutuklandı. 1873-1879 arasında 335’i kadın 
olmak üzere 25 bin genç propaganda nedeniyle tutuklandı. 1870’li yıllarda faaliyet sürdürmüş 
olan Halkçıların toplumsal kökenlerine ve yaşlarına ilişkin araştırmalar kaba hatlan ile de olsa 
bu hareketin niteliklerini tanımlamaktaydı. 1873-1877 arasında çeşitli cezalara çarptınimış olan 
896 H alkçı’m n  yüzde 31 ’i toprak soylusu, yüzde 22 ’si kilise mensubu, yüzde 15.5’u köylü, ' 
yüzde 13’ü yüksek rütbeli asker çocuğu, yüzde 10.3’ü küçük burjuva aile kökenliydi. 
Toplumun bütün sınıf ve tabakalanndaki genellikle eğitim ve öğretim görmüş olan kesim



Georgi V a le n tin o m  
Plehanov ( 1 8 5 6 - 1 9 1 8 )

Rus Marksist düşünürü ve siyaset adamı. Rusya'da 
Marksizmin biçimlenmesinde öncü bir rol oynamış; Sos
yal Demokrat İşçi Partisi’nin kurucu ve liderleri arasında 
yer almıştır.

Georgi Valentinoviç Plehanov 29 Kasım 1856'da Rus
ya'da Lipetsk “oblasfındaki Gudavolka köyünde, aris
tokratik kökenli orta halli bir ailenin oğlu olarak doğdu. 
Babasının isteğine uyarak VoroneJ’deki askerî liseye 
yazıldı. Liseyi bitirdikten sonra 17 yaşında Petersburg'a 
gitti; madencilik enstitüsüne yazıldı ve burada siyasetle 
ilgilenmeye başladı. O dönemde Rusya'daki başlıca dev
rimci akım olan Narodniklere katıldı. 1876 yılında siyasal 
eylemlerinden ötürü okuldan atıldı. Aynı yıl, Rus top
lumsal tarihinin ilk büyük siyasal gösterisi olan Peters
burg Kazan meydanındaki büyük miting örgütleyicile- 
rinden ve hatiplerinden biri olarak rol oynadı. 1879'da 
Narodnikler arasında ortaya çıkan bölünmede bireysel 
teröre karşı tavır alan Çernyi Perede! (Kara Bölüşüm) 
grubuna katıldı ve grubun önderlerinden biri olarak siv
rildi. Çarlık polisinin artan baskıları sonucunda Ocak 
1880'de İsviçre'ye geçti ve 37 yıl boyunca batı Avrupa'
nın çeşitli ülkelerinde bir siyasal mülteci hayatı sürdürdü.

Batı Avrupa'ya geçtikten sonra sosyalist yazarları in
celeme fırsatı bulan; genç Plehanov işçi sınıfı hareketle
riyle ilgilendi ve 1882 yılından itibaren Marksizmi benim
sedi. Başta Manifesto olmak üzere Marksist klasiklerden 
bazılarını Rusçaya çevirdi. 1883 yılında ilk Rus Marksist 
grubu olarak tarihe geçen Emeğin Kurtuluşu hareketini 
kurdu. Sosyalizm ve Siyasal Mücadele (1883) ve Arama
daki Farklar (1885) başlıklı incelemeleri ile Narodniklerin 
Rus toplum yapısı ve devrim stratejisi üzerindeki tezleri
ne karşı etkili bir polemiğe girişti. Geniş kültürü ve 
kuramsal konuları ger:iş okuyucu kitlesine maledebilen 
canlı üslubu ile kısa zamanda ün yaptı. Marx'in yakın 
çalışma arkadaşı Friedrich Engels ile tanıştı ve dostluk 
kurdu. II. Enternasyonal ile kuruluşundan itibaren ilgi 
kurdu; çalışmalarına ve kongrelerine katıldı.Bu örgütün 
çalışmalan içinde Bernstein revizyonizminin en etkili 
eleştiricilerinden biri olarak temayüz etti. Bu özellikleri 
Plehanov'un uzun yıllar Rus Marksistlerinin önde gelen 
kuramcısı ve temsilcisi olarak kabul edilmesi sonucunu 
verecektir.

Plehanov, Rusya'da bir sosyalist partinin kurulması 
için yapılan çalışmaların içinde ve en ön planda yer 
aldı. Emeğin Kurtuluşu hareketi adına Marksist ilkelere 
dayalı bir parti programı taslağını kaleme aldı. 1895'te 
Rusya'yı terkederek Cenevre'ye gelen Lenin, burada 
Plehanov ile tanıştı. İki devrimci, özellikle Narodniklere 
karşı mücadele ve bir sosyal demokrat hareketin oluş
masında işbirliği yapmaya karar verdiler. Bu işbirliği 
ilk meyvesini 1900'de İskra (Kıvılcım) adlı derginin ya
yınlanmaya başlaması ile verecektir. Üç yıl önce Minsk'
te kurulan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisl’nın bir orga
nı olarak yayınlanan bu derginin yazı kurulunda Pleha
nov ve Lenin'in yanısıra, Rus Marksizminin önde gelen 
temsilcilerinden Martov, Akselrod, Vera Zasullç ve Pot- 
resov yer almakta idi. Parti programı ve tüzüğünü hazır
lamakla görevlendirilen İskra yazı kurulunun bu çalış
maları sırasında Lenin ile Plehanov arasında özellikle 
“ işçi sınıfı diktatörlüğü" kavramı üzerinde ilk fikir ayrılı
ğı ortaya çıktı. Ancak, üç yıl boyunca iki devrimci işbir
liklerini büyük sorunlarla karşılaşmadan sürdürebildiler.

Rus Sosyal Demokrat Partisi’nin 1903’teki İkinci kong
resinde parti, Bolşevik ve Menşeviklerden oluşan İki 
hizbe bölündüğünde Plehanov, Bolşeviklerden yana saf 
tutmuştu. Kongre, İskra’nın yazı kurulunu Lenin, Pleha
nov ve Menşevikierin liderlerinden Martov’dan oluştur

du. Ancak Martov, Menşevikierin çoğunlukta olduğu 
eski yazı kurulunun göreve devam etmesinde ısrar ettiği 
için İskra çalışmalarına katılmadı. Plehanov Lenin’ie bir
likte İskra’ ]̂ altı sayı çıkardıktan sonra Menşeviklerden 
yana tavır aldı ve eski yazı kurulunun göreve çağrılması
nı sağladı. Lenin'in İskra’dan ayrılmasına yol açan bu 
olayla Plehanov Bolşeviklerden kopacak ve bir süre 
Menşevik hareketin liderlerinden biri olarak rol oynama
ya başlayacaktır. Bu tarihi izleyen yıllarda Plehanc'un 
Bolşeviklere yönelttiği eleştirilerden başlıcaları 1905 Dev- 
rim’i sırasında "silahlı ayaklanma" çağrısının yanlışlığı; 
Lenin’in köylülükle ilgili tezlerini “ Narodnik sapkınlıkla
rın canlandırılması" olarak, devrim stratejisi üzerindeki 
tavrını ise “ ideaiist-volontarist bir sapma” olarak nite
lendirmesi gibi hususlardı.

1907’yi izleyen baskı yıllarında ise Plehanov ile Bolşe- 
vikier arasında yeni bir yakınlaşma meydana gelir, bu 
yakınlaşma parti içinde “tasfiyecilik” olarak nitelendiri
len eğilime karşı çıkmada ve illegal mücadelenin gerek
liliğini savunmada gözlenir. Plehanov bu arada bir süre 
Bolşeviklerin çıkardığı Zviezda (Yıldız) dergisine de ya
zılar yazacaktır. Ne var ki bu işbirliği, savaş sorunu 
üzerindeki görüş ayrılıkları nedeniyle tekrar son bula
caktır.

I. Dünya Savaşı arifesinde ve savaş süresince Pleha
nov 11. Enternasyonal’in milliyetçi tavırlarına katılarak 
Rusya'nın savaşa katılmasına karşı çıkmadı ve “zafere 
kadar savaş” çizgisini savunanlardan biri oldu. 1914'te 
oluşan Edlnstvo (Birlik) grubunun lideri olarak 1917 
Şubat Devrimi'nden sonra Rusya’ya döndü. Kerenski'- 
nin kurduğu geçici hükümette görev almayı kabul etme
mesine rağmen savaşı sürdürmeye kararlı olan bu hükü
meti destekledi. Boişevikleri iktidara getiren Ekim Dev- 
rimi'ne karşı çıktı; ancak silahlı karşı-devrim hareketleri
ni desteklemekten de çekindi. 30 Mayıs 1918 tarihinde 
Finlandiya'da öldü.

Plehanov’un siyasal görüşleri, 19. yüzyılın son yirmi 
yılında bir yandan Rusya’da Narodnikierie, öte yandan
II. EnternasyonaVm bünyesinde Bernstein revizyoniz- 
miyle yapılan mücadeleler içinde biçimlenmiştir. Bu dö-

Çarhk polisinin artan baskıları 
sonucu Ocak 1880'de İsviçre'ye 
giden, Avrupa'da 37 yıl sürecek 
mültecilik yaşamı boyunca Marx 
ve Engeiş'in eserlerini Rusça'ya 
çevirerek, onlann görüşlerinin 
Rusya'da yaygınlaşmasına katkıda 
bulunan Plehanov, 1895’de 
Cenevre'de Lenin iie tanıştı. 19. 
yüzyıi sonunda Rusya'da bir 
sosyal demokrat hareketin 
oluşturulmasında işbirliği yapmaya 
karar veren Lenin ve 
Plehanov'un çabalan 1900'de 
iskra (Kıvılcım) adlı bir derginin 
yayınlanmasıyla taçlandı. Ağır 
baskı koşullan nedeniyle 
örgütlenmede büyük güçlük 
çeken Rus Sosyal Demokrat İşçi 
Partisi'n/n kökleşmesi ve yığınlara 
ulaşmasında iskra’n/n rolü tayin 
edici oldu. 1901’de ayda bir, 
1902'de ise on beş günde bir 
yayınlanan gazetenin ilk sayısının 
yazı kurulu üyeleri; Lenin, 
Plehanov (yukarda), Martov, 
Zassovlitch, Akselrod ve 
Potressov'dan (ortada) 
oluşuyordu. Alttaki resimde ise 
Rus Sosyal Demokrat İşçi 
Partisi’n/n önde gelen 
üyelerinden Krupskaya.

nemde yazdıkları ile Rus Marksistlerinin tümüne ve bu 
arada Lenin’e öğretmenlik yaptığı söylenebilir. Daha 
sonra Lenin ve takipçileri tarafından da benimsenecek 
olan, “Marksizmin bir eylem felsefesi, bir eylem rehberi 
olduğu” , “devrimci bir kuram olmadan devrimci hare
ket olamayacağı” ifadeleri ile, kuram-siyasal eylem bü
tünlüğünü vurgulayan tavrı, “ kuramsız eylem” geleneği 
çok güçlü olan Rus devrimciliğinin gelişimi bakımından 
önem taşır. İşçi sınıfına dayalı bir sosyalizmin mümkün 
ve zorunlu olduğunu ilk savunan Rus düşünce adamla
rından biri Plehanov’dur. Rusya’da kapitalizmin geri ve 
güdük kalmış olması, Slav köyünün ortak mülkiyete 
dayalı eşitlikçi bir yapı taşıması gibi olgulardan hareket 
eden Narodniklerin Rusya için sosyalizme giden ve köy
lülüğe dayalı istisnai bir yol önermelerine karşı ilk etkili 
polemiği de Plehanov yapmıştır. Rusya’da kapitalizmin 
gelişmesinin batı Avrupa’daki genel doğrultuya uydu
ğunu; toplumsal dönüşümü sosyalizm doğrultusunda 
değiştirebilecek tek ilerici gücün işçi sınıfı olduğunu 
ileri sürdü. Ancak, bazı çağdaş eleştiriciler Plehanov’un 
bu yaklaşımda zaman zaman uç noktalara gittiğini ve 
kırsal yapı ile köylü sorununun incelenmesinde şematik 
kaldığını da ileri sürmektedirler.

Marx’in felsefi, toplumsal ve ekonomik alanlardaki 
kuramsal çözümlemelerinin, doğayı ve toplumu tümüy
le kavramayı ve açıklamayı hedefleyen kapsamlı bir dü
şünce sistemi içinde bütünleştirilmesi için Engels’in 
başlattığı çalışmalar, daha sonra Kautsky ve Plehanov 
tarafından sürdürülmüştür. Plehanov'a göre, “Marksist 
dünya görüşünün bütün yönleri birbiriyle çok yakından 
bağlantılıdır ve bunlardan herhangi birini keyfi olarak 
diğerlerinden ayırmak mümkün değildir.” Bu bütünlüğü 
ifade eden ve bilimsel sosyalizmin de temelini oluşturan 
genel öğreti, diyalektik ve tarihi maddeciliktir. Bu bü
tüncül yorum biçimi Lenin tarafından da benimsenmiş 
ve daha sonra Sovyet Marksizmlne de damgasını vur
muştur. Daha dar bir uzmanlaşma anlayışını benimse
yen batıdaki belli Marksist akımlarla Sovyet MarksIzminI 
birbirinden ayıran yaklaşım farklarının oluşmasında Ple
hanov’un belirleyici bir rolü olduğu söylenebilir.

Plehanov’un felsefi çalışmalarının önemli bir t>ölümü
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neo-Kantçı akımların ve pozitivizmin eleştirisinden olu
şur. Bilgi teorisi üzerine yazdıklarında, nesnel dünyanın 
bilinç ve bilgiyi belirledikleri savını benimsemekle birlik
te, bütün felsefi tezleri, düşünürlerin dünya görüşüne 
ve dar sınıf çıkarlarına bağlayan mekanik yorumlara 
karşı çıktı. Bireylerin ve büyük önderlerin tarihsel oiay- 
iann tikel yanlannı belirleyebileceğini; ayrıca bu tür bir 
belirlenmede rastlantı unsurunun da belli bir rol oynaya
bileceğini kabul eder. Ancak, Plehanov'a göre, bu tür
den etkileri yaratabilecek büyük önderler “zamanın top
lumsal gereksinmelerini en iyi karşılayacak niteliklere 
sahip olduğu İçin büyüktürler. Hiçbir büyük adam, üreti
ci güçlerin durumuna uymayan ilişkileri topluma kabul 
ettiremez. Bu anlamda onun gerçekten tarihi yapmasına 
imkân yoktur.” Böylece tarihi, “tarihin biricik etkeni 
olan toplumsal insan yapar.” Gerçeğin kavranmasında 
kavramların bağımsız işlevine önem veren ve zamanın
da “hiyeroglifler kuramı” diye bilinen yaklaşımı Pleha- 
nov’un olumlu bulması, daha sonra Lenin tarafından 
eleştirilecektir.

Sanat, kültür ve edebiyat üzerindeki bir dizi çalışması 
ile Plehanov, Rusya’da bir önceki kuşağın radikal düşü
nürleri olan Belinski, ÇernişevskI ve Dobrolyubov’un 
maddeci estetik anlayışlarının mirasçısı olarak ortaya 
çıkar. Adressiz MeMuplar, İşçi Smıfı Harelteti ve Burjuva 
Sanatı, Sanat ve Kamu Hayatı gibi yapıtlarda geliştirdiği 
sanatın toplumsal belirlenmesi ve sanatçının toplumsal 
işlevi üzerindeki görüşleri, burjuva sanat anlayışına yö
nelmiş güçlü eleştirilerdir. Ancak bu çalışmalar, aynı 
zamanda, derin bir sanat tutkusunun ve zengin bir kül
türün yarattığı hoşgörü ve incelik örnekleri ile zengin
leşmektedir.

G.V. Plehanov siyasetçi ve fikir adamı özellikleriyle 
Rusya’da sosyalizmin ve lUarksizmin gelişmesine dam
gasını vurmuş bir kişidir. Önce Emeğin Kurtuluşu hare
ketinin lideri, sonra da Sosyal Demoifrat Parti’n'm ön
derlerinden biri olarak ülkesinde işçi sınıfına dayalı bir 
sosyalist hareketin oluşmasında önemli roller oynamış
tır. Bolşevii(-Menşevil< bölünmesini izleyen yıllarda Ple- 
hanov’un Rus sosyalizmi içindeki kişisel etkisinin azal
dığı gözleniyor. Nihai olarak Boişevizme karşı çıkması
na rağmen, işçi sınıfı hareketinin bu iki kanadı arasında 
değişken ve zaman zaman çekingen bir tavır izlemiş; 
böylece her iki grup içinde de ağırlığını yitirmiştir.

Siyasal itibar ve öneminin gerilediği bu yıllarda Pleha- 
nov’un Marksist bir kuramcı olarak saygınlığı artmıştır. 
Bunda, kuramsal çözümlemelerini günlük siyasal kon
jonktüre intibak ettirmemeye özen göstermesi ve böyle
ce 35 yıl boyunca yazdıklarında çarpıcı bir süreklilik 
ve tutarlılığı gerçekleştirmiş olması rol oynamıştır. Rus 
ve batı kültürünün geçmiş ürünleri üzerinde çok derin 
bir bilgiye ve kavrayışa sahip olması ve Marksizmin 
kendinden önceki radikal fikir akımları ile bağlarını çok 
iyi kavraması ve ortaya koyması, Plehanov’un çağdaşla- 
n üzerindeki nüfuz ve etkisini açıklayan unsurlar arasın
da gösterilebilir. Plehanov'un bir Marksist kuramcı ola
rak önemi ve değeri, Lenin tarafından da dalma kabul 
görmüştür: “Plehanov’un felsefi yazılarını incelemeksi- 
zin gerçek aydın bir Marksist olamazsınız; zira dünyanın 
herhangi bir yerinde Marksizm üzerine bunlardan daha 
iyi bir şey yazılmamıştır” sözleri Lenin’e aittir. Nitekim, 
ölümünden sonra Plehanov’un Rusya dışındaki arşivleri 
ve kitaplığı Sovyetler Biriiği'ne getirilmiş; toplu eserleri 
de 24 cilt halinde ülkesinde yeniden yayınlanmıştır.

Plehanov’un başlıca eserleri şunlardır: Sotsializm i 
poiitlçeskaya t>orba (Sosyalizm ve Siyasal Mücadele), 
OtUçii mejdu nami (Aramızdaki Farklar), Osvobojdeniye 
Truda (Emeğin Kurtuluşu), Russkaya Raboçaya Sotsiai- 
Demokratiçeskaya Partiya (Rus Sosyal Demokrat işçi 
Partisi), Pisma bez adressi (Adressiz Mektuplar), Rabo- 
çiy Kiass (İşçi Sınıfı).

KORKUT BORATAV

Halkçılar'm  taraftarlannı oluşturuyordu. Yine aynı yıllarda tutuklanmış olanlann yaş 
ortalamalanna ilişkin bir araştırma ise, 25 yaşın altında olanlann oranını yüzde 70 olarak 
belirliyordu.

Halka Gitme kampanyasına katılmış olan H alkçılardan  biri olan Popor bu süreci “ Köylü 
devrimciyi papazı dinler gibi dinlemekteydi. Köylü papazın anlattıklannı dinleyip, kiliseyi terk 
ettikten sonra yaşamım aynen nasıl sürdürmeye devam ediyorsa, devrimciyi dinledikten sonra 
da aynı durum devam etmekteydi” diyerek nitelendiriyordu.

İkinci Zem iya i Volya Örgütü

Kampanyanın başansızlığı, Rus köylülüğünün sosyalizmin temel gücü olduğu fikrinin 
değişmesine yol açmadı ancak köylülüğün içgüdüsel olarak devrimci olduğu saptamasının 
yersizliği anlaşıldı. N arodnikler için sorun artık “halk içinde batı Avrupa’da olduğu gibi bilinçli 
sosyalistler yetiştirmekti,” Bunun içinse, dağınık biçimde sürdürülen faaliyetleri bir örgüdenme 
çatısı altında birleştirmek gerekiyordu. Böylelikle bir yanda propaganda faaliyerierinin sürekliliği 
sağlanacaktı, öte yandan Çarlık polisinin saldınlanna karşı konulabilecekti.

Halka Gitme kampanyasından en önemli dersleri çıkaranlar, yine bu kampanyayı başlatanlar 
oldu. 1876’da sürgünden dönen Mark Natanson önderliğindeki Petersburg’lu bir çevre, Kiev, 
Odessa ve Harkov gibi şehirlerdeki çevrelerle ilişkiler kurup Savem o Revolyusyonnaya 
N arodniçeskaya Gnıppa (Kuzeyin Devrimci Narodnikleri) adlı bir merkezî örgütlenme oluşturdu. 
İki yıllık faaliyet sonucunda kazanılan kadrolar ve birleşilen diğer çevrelerle birlikte 1878’de 
Zemiya i Volya gazetesi çıkanidı ve örgütü de kuruldu.

Dönemin devrimci çevrelerinde tanınan Natanson, Kravçinskiy, Plehanov, Aptekman, Morozov, 
Osinskiy, Popov gibi isimler bu örgütlenmenin içinde yer aldı. Örgütün 200 üyesi arasmda 
yapılan bir araştırma, üyelerin yüzde 42 ’sinin öğrenci, yüzde 34’ünün toprak soylusu ve yüzde 
12’sinin ise aydın kökenli olduğunu gösteriyordu. Toprak  ve Özgürlük’ün programında toprağın 
çalışan köylülere dağıtılması fikri öne çıktı. Anarşist yöntemlerle yıkılacağına inanılan devletin 
yerine özerk olarak birbirleriyle ihşki içinde bulunan ve kendi iradeleriyle yeralacaklan 
federatif bir birlik çatısi' altında toplanacağı öngörülen köy topluluklan (obscina) kurulması 
hedefleniyordu. Köy topluluklannı sosyalizmin tohum halindeki bir biçimi olarak değerlendiren 
N arodnikler, köylülüğü öncü figür olarak kabul ediyor, köy topluluklannın özgür gelişmesinin 
önündeki engelleri ortadan kaldırarak köy komünleri oluşturmanın hem otokrasi ve feodal 
yapıları yıkmaya, hem de komünlerin kemirici düşmanı olan kapitalizme son vererek sosyalist 
bir toplumu kurmayı hedefliyorlardı. Bunlann gerçekleştirilmesi sürecinde hiçbir sınıfin 
egemenliğinin olmaması gerekliliği eşidik ve kardeşlik ilkesinin çiğnenmemesi gerekçesi ile 
vurgulanıyordu. Bunun ötesinde programda “Anarşizm ve kollektivizm, siyasal ve ekonomik 
olarak son hedefimizdir” gibi ifadelerde Bakunin’in siyasal görüşlerinin etkilerini seçmek de 
mümkündü. Bakunin’in ekonomik materyalizm teorisine göre siyasal üstyapı, devlet ve siyasal 
fikirler, ekonomik yapıya etki yapmıyordu. Lavrov da buna yakın bir anlayışa sahipti. Bakunir 
ve Lavrov’un siyasal mücadeleyi ve her türlü devleti reddeden görüşleri Narodnik hareket 
tarafından önemli ölçüde benimsendi.

Toprak ve Özgürlük için esas görev, halk güçlerini toplamak, bir parti oluşturmak ve Çar ile 
halk arasındaki çelişkiyi bu sayede çözmekti. Sürdürülmesi gereken siyasal faaliyeti “1. Halk 
içinde huzursuz unsurları örgütlemek ve bunian halk içerisinde varolan devrimci örgüdere 
bağlamak ve ajitasyonun yardımı ile varolan huzursuzluğu güçlendirmek, 2. Devletin güçlerini 
zayıflatmak ve yoketmek,...” olarak tanımlayan Toprak ve Özgürlük, örgütsel faaliyeti de, dinî 
sektler ile bağlantılar kurmak, huzursuzluğu keskinleşmiş olan çevrelerle ilişkiler kurmak, 
arasıra ortaya çıkan eşkıya çetelerini kazanmak, işçiler ve liberallerle bağlantılar oluşturmak, 
öğrenci gençlik arasında ajitasyon ve propaganda sürdürmek ile tanımlıyordu. Devletin 
çözülmesi için yapılacaklar ise özellikle subaylara yönelik olarak ordu ile ilişkiler kurmak, 
devletin yetkili yerlerindeki kişileri kazanm ak've hükümetin en sadık ve en güçlü 
temsilcilerini sistemli olarak yok etmekti.

Toprak ve Özgürlük'ün başında üyelerden seçilen ve gizli örgütün ana merkezi olarak 
adlandınlan dar bir komite vardı. Bu komiteye bağlı olarak çalışan, bölgesel sorumluluklara 
ve çalışma konulanna göre oluşturulmuş olan başka komiteler vardı. Ana merkez genel 
idareyi yürütür, değişik komiteler oluşturur ve tüm örgütsel çalışmaları denetlerdi. Üyelerin 
beklentisi sağlam devrimci disiplin idi. Örgütün en yüksek organı ana merkez üyelerinden ve 
grup temsilcilerinden oluşan kongre idi,

N arodnikler yeni eylemliliklerini, daha 1876’da henüz Toprak ve Özgürlük adını almadan 
gerçekleştirdikleri bir eylemle kanıtladılar, Rusya’nın en eski ve soylu ailelerinden birine 
mensup olan Prens Peter Kropotkin, Halka Gitme kampanyası sırasında tutuklanmıştı ve 
Sibirya’da oniki yıl sürgün cezası istemiyle yargılanıyordu. Davası sırasında hastalanan 
Kropotkin bir askeıî hastaneye taşındı. Bunu fırsat bilen Natanson özel olarak bu eylem için 
satın alınmış, hızlı bir yanş atının çektiği ve kendi kullandığı at arabasıyla hastanenin 
bahçesinden Kropotkin’i kaçırdı. Onlar uzaklaşırken, örgütün diğer elemanlan da takip 
edilmelerini önlemek üzere, çevredeki diğer bütün atlı arabalan tutmuşlardı.



RUS DEVRİMCİ HAREKETİNİN EVRİMİ: NARODNIZMDEN SOSYAL DEMOKRASİYE

OCAK-1905 KANLI PAZAR



l O Hareketi

İki Sibirya. Sağda özgür köylüler, altta suçu yüzüne 
damgalanmış bir sürgün. Ancak aralarındaki fark daha 

çok görünürdeydi, ilk kez yerleşime açıldığı 17. 
yüzyıldan beri Sibirya’nın verimli topraklan Çarlık 

yönetimi tarafından, köylüler arasındaki huzursuzluğu 
yatıştırmakta kuilanılabiiecek bir sübap gibi görüidü. 

Bu eğilim doruk noktasına 1905'i izleyen Stoiyipin 
döneminde ulaştı; Sibirya'da toprak almak isteyen 

herkese veriien krediler arttırıldı, yeni topraklarda özel 
mülkiyet teşvik edildi. Ancak Sibirya'nın bu şekilde 

desteklenen özgür nüfusu, mahkumlarınki kadar vahşi 
bir muameleye marûz kalabiliyorlardı. 1912'de 

Lena'daki altın madenlerindeki grev yapan işçilere 
ateş açan askerler 250 kişiyi öldürdüler. Diğer 

yandan, Sibirya’nın merkeze uzaklığı devlet 
memurlarının son derece de özerk davranabilmeleri 

anlamına geliyordu. Bu özerklik kimi zaman aşağıdaki 
türden manzaralara yol açtığı gibi, özellikle çalışma 

kampının yöneticisinin liberal olduğu durumlarda, 
siyasal sürgünler son derece de özgür ve rahat 

koşullar içinde yaşayabiliyorlardı.

Zemiya i Volya bütün sınıf ve tabakalar içinde faaliyet göstermeyi hedeflemesine rağmen 
başlangıçta kırsal kesimlerde köylülüğe yönelik çalışmalar sürdürdü. Ancak 1870’li yıllarda 
Rusya’da işçi mücadelelerinin gelişmesi ile birlikte faaliyet alanı kırlardan şehirlere taşınmaya 
başladı. 1879 yılında, Petersburg’da bir grup işçi Sevem iy Soyuz Russkiç Rabociç (Kuzey Rusya 
İşçileri Birliği) adı altında bir örgüt kurmuştu. Örgütün manifestosu Toprak ve Özgürlük’ûn 
yayın organında yayınlanmış ancak yayın kurulunun eklediği bir notta, konuşma ve basın 
özgürlüğü gibi siyasal özgürlüklere fazla yer ayırdığı için yeterince devrimci olmadığı 
belirtilmişti. İşçilere yönelik bu yeni ilgiyi, işçiler seksiyonunun şefi olan Plehanov “Biz halk 
içersinde örgütlenebilmek için çok güçsüzdük. Önce güç toplamak, güçlü ve geniş bir 
örgütlenme yaratmak istiyorduk. Daha sonra çalışmalarımızı esas olarak kırsal kesimlerde 
sürdürecektik” diyerek taktik bir adım olarak değerlendiriyordu. Şehirlerde sürdürülen faaliyet 
kısa zamanda gelişti, işçilerden ve öğrencilerden taraftarlar kazanıldı ve hükümet memurlanna 
karşı başanh terör eylemleri gerçekleştirildi. Bir zaman sonra şehirlerde faaliyet sürdürenler bu 
alanı ve faaliyeti temel olarak alırken, kırlarda bulunanlar kendi alanlannı öne çıkanyorlardı. 
Artık köylülerin yapacağı bir devrimden iyice umudunu kesmiş olanlar terörü Neçayev’in 
tezlerindeki biçim i ile savunmaya başladılar. Bu dönemde yaşanan başka bir olayın, Vera 
Zasuhç’in General Trepov’a suikast girişiminin gerek kamuoyu, gerekse devrimciler üzerindeki 
etkisi çeşitli yaklaşımlann daha da aynşması sonucunu doğuracaktı.

Vera Zasuliç Olayı: Kamuoyu, Hükümet ve Devrimciler

Devrimciler halka giderken hükümetin eU boş durmuyordu. 1874-1877 yıllan arasında 
yüzlercesi tutuklandı; bir kısmı üç yıldan fazla gözaltında tutulabiliyordu. Sonunda hükümet, 
193 tutukluyu, özel bir siyasal mahkemede dava etmeye karar verdi. 193 kişinin birden 
mahkemeye çıkanimasından amaç, “kızıl tehhke”nin ciddiyetini göstererek yitirmekte olduğu 
kamuoyu desteğini yeniden kazanmaktı. Ancak her şey, hükümetin beklentilerinin tam tersi 
yönde gerçekleşti

Dava Ekfm’de başlayacaktı. Nisan’da davayı bekleyenlerin tutulduğu hapisanede meydana gelen 
b ir olay, davadan hükümetin zararlı 'çıkm asına yolaçan faktörlerden ilki oldu. Zaten 1863’te 
Polonya ayaklanmasının vahşice basüniması sırasında, ölen yakmlanmn yasını tutmak için 
karalar giren kadınlan cezalandırmasıyla ün yapmış olan General Trepov, tutuklulardan 
Emelyan Bogolyubov’u diğerlerinin önünde vahşice kırbaçlattırdı. Aklî dengesini yitiren 
Bogolyubov, bir daha kendini toparlayamadan birkaç yıl sonra öldü. Resmen gizli olarak 
yürütülen dava hakkında yapılan propagandalar, devrimcilerin kahramanlığı ve hükümetin 
acizliği hakkında sayısız rivayetin Petersburg’u sarmasına yol açtı. Davanın daha başında 
tutuklular ikiye bölündü;, bir grup mahkemeyi toptan reddederken, diğerleri kendilerini 
savunmaya kararlıydı. Davanın yürütülüş tarzı, kendini savunmaya kararlı olanlan derin bir 
hayal kınklığma uğrattı; Mişkin, savunmasının sonunda “Diğer yoldaşlar haklıymış, burada 
doğru tek bir söz bile konuşulamaz. Sanık ne zaman samimi bir şey söylemeye kalkışsa ağzı 
kapaühyor. Artık buranın bir mahkeme değil beyhude bir komedi olduğunu söyleyebilirim; 
hatta daha da kötüsü; bir genelevden daha iğrenç, daha utanç verici bir yer. Orada mecbur 
kalmış kadınlar vücudunu satar. Burada senatörler başkalannın hayatı üzerinden, adalet ve 
hakikat üzerinden ticaret yapıyorlar” diye bağırdı. İşlerin kötüye gitmekte olduğunun farkında



olan hükümet, cezalann yumuşak olmasma karar verdi. 193 kişiden 135’i beraat etti; savcı 
açıklamasında onlann, suçlu olanlann suçlan daha da açıkça görülsün diye “zemin” olarak 
davaya dahil edildiklerini açıkladı. Bu, kamuoyunda hükümetin gereksiz zalimliğinin ve 
aczinin ifadesi olarak yorumlandı. Kararlann açıklanmasından bir gün sonra Vera Zasuliç, 
valilik bürosunda General Trepov’a ateş etti ama ancak yaralayabildi. Suikast kamuoyunda 
büyük bir yankı uyandırdı ama Zasuliç’in asıl zaferi mahkemesi oldu. Siyasal bir davanın 
kendileri için yaratmış olduğu sonuçlardan hiç memnun olmayan Adalet Bakanlığı yetkilileri 
Zasuliç’in adi bir suçlu olarak jüri önünde yargılanmasına karar verdiler. Tıklım tıklım dolu 
bir salonda yapılan savunmanın sonunda jüri üyeleri “Zasuliç General Trepov’u bir kurşunla 
yaralamış olmak suçunu işlemiş midir;” sorusuna “hayır” cevabını verdiler. Polislerin karara
rağmen Zasuliç’i tutuklamak istemeleri, bir kitle gösterisine yol açtı. Zasuliç coşkun bir
blabalık tarafindan kaçınidı.

Karakozov suikastını izlemiş olan baskıdan beri sinmiş olan liberal kamuoyu 1866’dan beri 
ilk kez tepkisini dile getiriyordu. Hükümet davayı izleyen aylarda, terörizm salgınıyla başa
çıkmak için Rus toplumundan yardım isteyen bir çağn yayınladı. Cevaben, güneydeki
Çerginov şehri eyalet meclisi üyeleri kabul ettikleri bir kararda “Rus toplumunun yasal 
teminatlara, toplum düşmanlanmn sindirilmesini mümkün kılacak özgür bir kamuoyuna 
sahip olmayan, bünyesinde doğan fikirleri serbestçe eleştirme hakkından yoksun, her şeyi 
özümsüyebilmekle birlikte toplumsal kötülüklerle mücadele edemeyen atomize, âtıl bir kitle” 
olmasından ötürü, tahta duyduklan bütün sadakate rağmen yardım edemeyeceklerini bildirdiler. 
Çarlık rejimi yavaş yavaş toplumun bütün kesimlerinden tecrit oluyordu.

Narodnaya Volya (Halkın İradesi)

Çerginov, eyalet meclisi üyeleri, Zasuliç suikastından en çok etkilenmiş N arodnik  önderlerden 
biri olan Valerian Osinskiy ile ilişki içindeydiler. Osinskiy terör eylemlerinin ürmandınimasını 
ama bir yandan da liberal önderlerle ilişki kurularak terörün somut siyasal hedeflerle 
koordine edilmesini öneriyor ve güneyde, yerel ölçekte de olsa, bunu uyguluyordu. Popülizmi 
yalnızca Çarlık rejimine değil, Baü liberalizmine karşı bir alternatif olarak da tarif etmiş olan 
Herzen, Bakunin ve Çemişevskiy’nin görüşlerine hâlâ sadık bazı N arodnikler ise Osinskiy’ye 
şiddetle karşı çıkıyorlardı. Ortaya çıkan farklı yaklaşımlar 21-25 Temmuz 1879’da Voronej’de 
toplanan kongrede en uç ölçüdeki silahh eylemin ana mücadele biçim i olarak kabul edilmesi 
ile aynhğa yol açtı. Eylül 1879’dan sonra terör yanlılan N arodnaya Volya (Halkın İradesi), 
diğerleri ise Çem iy Peredel (Kara Bölüşüm) adı altında örgüdenmeye başlıyorlardı. Halkm  
İradesi, siyasetin temelinin oluştumiması ve mücadele yöntemlerinin saptanması amacıyla 
önderlerinden Morozov, Zelyabov ve Dihimirov’u görevlendirdi. 1 Ocak 1880’de örgütün 
programı yayınlandı. Programın ilk bölümünde Toprak ve Özgürlük'ün görüşleri ile genel 
olarak uyuşulurken, ikinci bölümde eleştiriler yer alıyordu. Bu bölümde “sosyalistler ve 
Narodnikler olarak bizim görevimiz, halkı bugünkü devletin baskısından kurtarmak amacıyla, 
siyasal devrimi gerçekleştirmektir. Bu devrim iktidan halka verecektir” ifadesiyle Narodniklerin  
gündemine siyasal devrim kavramı girmiş oluyordu. O güne kadar Bakunin’in etkisi altında 
siyasal mücadeleyi reddeden N arodnikler yeni bir alana adımlannı atıyorlardı. Devletin ve 
toplumun bütün ilişkilerini düzenlemek amacıyla yasalar çıkaracak ve uygulamaya sokacak 
olan kurucu meclis önerisi de Bakunin’in anlayışından bir farklılaşmayı içeriyordu. Son olarak 
da Bakunin’in “halk her zaman ayaklanmaya hazırdır” görüşü yerine “partisiz olan halkm 
inisiyatifi ele almasını beklemeden, parti olarak biz inisiyatifi ele almalıyız” görüşü 
getiriliyordu. Hareketin gerileme devresine girmiş olduğu, 1880 ortasında hazırlanan ikinci 
programda parti konusunun dile getiriliş biçimi, bu kez Jakobenizmin izlerini 
daha net bir biçimde taşıyordu: Koşullar uygun olmasa bile parti, halk hareketi ile 
birleşmeden ayaklanmayı gerçekleştirebilir...İyi hazırlanmış terörist eylemler, hükümetin temel 
direğini oluşturan 10-15 insanı ortadan kaldmrsa, o zaman hükümet panik içine düşecek, 
hareket edebilecek bir dummda olamayacak ve bunun yanında halk kitleleri uyanacakür,..” 
Ancak bu tür cümleler alabildiğine eklektik bir bağlamda yeralıyordu. Bakunin ve Tkaçev’in 
Rus devletinin hiçbir dayanağı olmadığı, hükümetin kolayca fiziksel olarak ortadan 
kaldınlabileceği iddialan, Tkaçev’in terör eylemleri ile halk kitlelerini harekete geçirme 
önerileri, Lavrov ve Mihaylovskiy’nin ileri insan teorileri bu eklektikliğin birer parçası oldular.

Halkm İradesi örgütünün merkez organı Ağustos 1879’da Çar II. Aleksandr’ın öldürülmesi 
karannı verdi. Böylesi bir suikastın ardından devrim dalgasının geleceğine inanan örgüt 
sekiz kez denedikten sonra 1 Mart 1881’de İgnatiy Grinevitskiy adlı bir üniversite 
öğrencisinin kendisinin de öldüğü bir bombalama eylemi sonucunda hedefine ulaştı, 
ancak ne beklendiği gibi bir devrim dalgası geldi ne de Çarlık kummu devrildi.
1880 sonunda gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeni ile Çarlık polisinin darbeleri ile karşı 
karşıya kalan örgüt dağıldı. 1879-1880 arasmda örgüt üyelerinin yüzde 12’si idam edildi, 
yüzde 20’si ömür boyu hapis cezasına ve yüzde 30 ’u 10-20 yıl arası hapis cezalanna 
çarpanidılar. Genel olarak 1878-1887 arasmda terör eylemlerine katılmış olanlar çarptınidıklan 
sert cezalar nedeni ile 40 yaşından fazla yaşayamamışlardı. Bu dönemde Halkçıların  
yüzde 17’si idam edilmiş, yüzde 12’si intihar etmiş, yüzde 13’ü hapisanede ölmüş 
ve yüzde 6’sı da aklî dengesini yitirmişti. Halkın İradesi merkez organı 10 Mart 1881’de yeni 
Çar IILAleksandr’a gönderdiği açık mektupta tüm siyasal tutuklulann genel bir afla serbest 
bırakılmasının ve halktan temsilcilerin de katılacağı bir toplantıda ülkenin toplumsal ve

Narodnizm  ve Teorisi

Kapitalizmin geliştiği ve kırsal yapılan parçamalaya 
başladığı bir toplum olan Rusya'da popülizmin ortaya 
çıkışı, bu sürecin sıkça görülen bir yansımasıydı. Halk 
gibi birçok sınıftan oluşan bir soyutlamanın üzerinde 
yükselen, kalabalıkları kurtaracak olan liderliğin, yani 
azınlığın yönetimini meşrulaştırmakla sonuçlanan bu an
layış, Rusya'da olduğu gibi köylülerin desteğini almaya 
çalışan, ama onların bağımsız örgütsel gücünden kay
naklanmayan ve onları kendisine katamayan bir siyasal 
ve örgütsel yapıya sahipti. Kapitalizmin gelişmesi, sa
nayileşme ve şehirleşmeyi, şehir çevresinde kırdan gel
miş ve kötü yaşam koşulları altında yaşayan bir işçi 
sınıfının oluşmasını, kırlarda İse meta üretiminin yaygın
laşmaya başlamasını, para ilişkilerinin gelişmesini ve 
aynı zamanda geleneksel kırsal yapılann sarsılmasını 
doğurur. Bu altüst oluş aynı zamanda geçmiş günlerin 
istikrarlı, sürekli ve güven verici görünen anılarına da 
büyük bir hırsla sahip çıkmaya yol açar. Geçmişin yücel
tilmesi temelinde varolmaya başlayan bu anılar bir tür 
anti-kapitalizmin İtici gücünü oluşturur. Kapitalizmin ge
lişmesi sadece ekonomik düzlemle sınırlı kalmadığın
dan, bu etkiler kendilerini kültürel ve ideolojik düzeyler
de de gösterir. Geleneksel aydınların bir kısmı da kültü
rel kişiliklerini tehlike altında görürier ve geleneksel 
değerlere daha fazla sarılmaya başlarlar. İşte Rus popü
lizminin temel anlayışını ve tezlerini şekillendiren, kapi
talizmin gelişmesine karşı ve bu gelişmenin yaratacağı 
kötülükleri engellemek İçin onları harekete geçiren, böy
lesi bir ortamdı.

1840’lı yılların sınıf mücadelelerinin Avrupa'da yarat
tığı ortam, Herzen’i Rusya'nın kapitalizmi yaşamadan, 
bu süreci atlayarak mutlakıyetten sosyalizme geçmesi 
gerektiği fikrine ulaştırdı. Popülizmin yaratıcısı Herzen 
ve 1853 ile 1862 arasında onun siyasal faaliyetinin ilham 
kaynağı Çemişevskiy, Rusya'da kapitalizmin kaçınılmaz 
olarak gelişeceğini tespit edemiyor ve varolan geri iliş
kiler düzeyini toplumsal değişim açısından bir avantaj 
olarak görüyorlardı. İşte bu anlayış Herzen'e “Avrupa 
medeniyetinden çıkan biz Rus aydınları, Rus halkı ile 
devrimci Avrupa arasındaki arabulucudan başka bir şey 
değiliz. Nasıl Fransa’nın geleceği İşçilere aitse, Rusya’
nın geleceği de köylülere aittir” dedirtiyordu. 1870’ll 
yılların Narodnizmi ise önemli ölçüde Bakunin’in anar
şizminden etkilendi. Devleti sınıf mücadelesinin ürünü 
olarak ele almayan bu görüş, aynı zamanda egemen 
sınıflar İle tâbî sınıflar arasındaki mücadele tarafından 
kurulmuş bir toplum yerine, kendisine yabancı ve dışsal 
bir devlet, çelişki halinde bir toplum tarif ediyordu. Dev
letin ekonomik mücadelenin nedeni olarak görülmesi, 
herhangi bir siyasal mücadelenin de red edilmesinin 
zeminini oluşturuyordu.

DEVRİMCİ EŞKIYA

Bakunin toplumsal devrimin ön koşulu olan unsuria- 
nn Rus halkı İçinde varolduğunu ileri sürüyordu. Sabrı 
tükenmiş olan halkın ayaklanmaları, Stenka Razin ve 
Pugaçov iki kez bastırılmıştı ancak “köylü ayaklanmala
rının kesintisiz biçimde süreceğinden” Bakunin'In kuş
kusu yoktu. Bakunin halkın aydınlatılması gerektiğini 
de düşünenlerden değildi. “ Halk bizden daha İyi biliyor 
ve ne yapılması gerektiğini de öğretmeye gerek yok. 
Tam tersine, bizim halktan öğrenmemiz gerekiyor. Öğ
retmek değil, ayaklanmaya çağırmalıyız” diyen Baku- 
nin'e göre hükümeti ve ekonomik baskıları oluşturan 
kişileri ortadan kaldıracak suikastlere başvurmak gere
kiyordu. Eşkıyalık geleneği üzerinde duran Bakunin, 
eşkıyayı devletin ve onun tarafından oluşturulmuş olan 
toplumsal düzenin düşmanı, halkın ise kahramanları ve 
kurtarıcıları olarak değerlendiriyordu. “Rusya’daki tek 
ve gerçek devrimci olan eşkıya” kitap bilgisine sahip 
değildi ve boş şeylerle uğraşmazdı. “Eşkıyanın ve köy-
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lülerin ayaklanmalan birleşirse, o zaman ortaya halk 
devrimi çıkacaktır” diyen Bakunin, gerçek devrimci sui- 
kastleri ve halk devrimini isteyenlerin eşkıya dünyasına 
gitmeleri gerektiğini öne sürüyordu.

Narodniklerin önde gelen kişilerinden olan Lavrov da 
devletin rolü üzerine Bakunin’e yakın görüşlere sahipti. 
Ancak devletin yıkılması ile ilgili olarak yapılan propa
gandanın gerçekçi olmadığını ileri sürerek yeni bir top
lumdan önce bir geçiş süreci içinde yeni toplumun to- 
humlannın atılacağını savundu. Ancak buna rağmen 
“bugün tüm merkezi siyasal programların düşmanıyız” 
diyerek siyasal mücadeleyi reddetme noktasında Baku
nin anlaşıyordu. Yine de halkın devrim için hazır olmadı
ğına inanan Lavrov, aydınlatma sürecini öne çıkanyordu.

TARİHTE KAHRAMANLARIN ROLÜ

Lavrov’un ve Mihaylovskiy’nin paylaştıkları ve Narod
nik hareketin şekillenmesinde oldukça önemli bir diğer 
görüş ise, kişilerin tarihsel gelişme sürecin üzerindeki 
belirleyici rollerine ilişkindi; “Tarihsel gerçeklere istedi
ğimiz biçimde yön verebiliriz. Burada iki şeye dikkat 
etmek gerekiyor: Birincisi, tarihsel süreç içerisindeki 
görünümler ya yararlıdır ya da zararlıdır; ahlaki bakım
dan ise ya iyidir ya da kötüdür. İkincisi, tarihsel gelişme
ye ideallerimize uygun bir biçimde yön vererek, kötü 
giden yanı iyi bir yöne çevirebiliriz.” Bu teoride aydınla
ra ya da onun ifadesi ile “ ileri biçimde düşünen kişilere” 
düşen rol, tarihsel ilerlemenin motoru olmaktı. Bu.süreç 
içinde ise halk eğitilmesi gereken ve bu ileri kişilerin 
istediği biçimde yönlendirecekleri insanlar topluluğunu 
oluşturuyordu. Lavrov’a göre teorik propaganda ile ye- 
tinilmemeli, “halk ile biriikte yaşamak, konuşmak ve 
onu anlamak” gerekiyordu. Bakunin ve Lavrov, halka 
gitmenin gerekliliği üzerinde anlaşmışlardı. Bazı konu
lardaki farklılıkları halka gitmenin pratiği içinde ortadan 
kalkıyordu.

Mihaylovskiy’nin geliştirmiş olduğu ve Lavrov’unkine 
yakın olan teoriye göre ise “düşünen kişiler, düşüncele
riyle ve duygulanyla tarihin yapıcısıdır' 'lar ve tüm insan
lann sömürüsüne son verecek olanlar da bu kurtarıcılar
dı. “Halkın sırtından geçinerek eğitilmemiz bizim suçu
muz değildir ve bu konuda suçlu olamayız. Nasıl ki, 
güzel ve iyi kokan bir çiçek, bitkinin en iyi suyunu 
yutarak bu hale gelmişse, biz de böyleyiz. Fakat çiçekle
rin bu rolünü gelecekte oynamak istemiyoruz. Halka 
karşı borçlu olduğumuz düşüncesine sahip olduk. Bu 
borcun derecesi üzerine tartışabilirz. Ancak bu durum 
bizim irademize bağlı olarak değişecektir ve artık biz 
bunu yapmak istiyoruz" diyen Mihayiovski'nin kişilerin

ve kahramanların tarihi istedikleri gibi yönlendirebilme 
ve şekillendirebilmeleri anlayışı, Narodnizmin en temel 
yaklaşımlarından birini oluşturdu.

NABODNİKLEftDE JAKOBENİZM

1860’lı ve 1870'li yıllarda pek etkin olamayan Tkaçev'- 
in tez ve önerileri ise, hareketin gerileme dönemi içine 
girdiği 1880’li yıllarda Narodnizme damgasını vurdu. 
Tkaçev’e göre Rus devleti toplumsal bir desteğe sahip 
değildi. O nedenle yapılması gereken Rus halkını eğit
mek yerine, onun Çariiğa karşı olan güvensizliğini de
rinleştirerek mücadelenin içine çekmekti. Böylesi bir 
hedef için uygun olan araç, Çariiğı zayıflatacak terör 
eylemleriydi. Diğer Narodnik önderier gibi Tkaçev de, 
Rus halkının ortak mülkiyet ilkeleriyle dolu ve “ içgüdü
sel ve geleneksel olarak sosyalist” olduğuna inanıyor
du. Hatta hükümetin bireysel mülkiyet düşüncesini hal
kın bilincine ve yaşamına ancak “süngü ve kırbaçla” 
sokabileceğini ileri sürüyordu. Kapitalizmin her gelişi
mini bir felaket olarak değerlendiren Tkaçev, Rus dev
rimcilerinin “ertelemeye ve beklemeye” tahammülleri 
olmaması gerektiğini ileri sürüyordu. O nedenle halkın 
devrim için eğitilmesi gerektiğini ve devrim için hazırla
nılması gerektiğini iddia eden Narodnikleri şiddetle eleş
tiriyordu. "Zamanımızı kendimizi eğitmek için harcaya
bilir miyiz?” sorusunu soran Tkaçev, her geçen dakika
nın ve saatin devrimin gerçekleşme ihtimalini azalttığını 
düşünerek, “yeteri kadar hazırianmaktan konuştunuz, 
devrimciler devrimi hazıriamazlar, onlar devrimi yapar
lar. Haydi yapın bu devrimi, çabuk yapın” diyordu. Dev
rimin bir azınlık tarafından halkı kurtarmak için gerçek
leştirileceğini savunan Tkaçev’e göre, bu azınlık devri
minin ilk görevinin devlet iktidarını ele geçirmek ve 
gerici devleti devrimci bir devlete dönüştürmekti. “Dev
rim, devrimci devletin yardımı ile gerçekleşecektir. Bu 
devlet toplumun tüm gerici yanını ve unsuriarını orta
dan kaldıracaktır.” Tkaçev’in parti tasarımı ise 1830

1862'de tutuklanan Çernişevskiy 14 yıl (Çar tarafından
7 yıla çevrildi) ağır işçiliğe ve ömür boyu Sibirya’da 
sürgüne mahkûm edildi. Ceza "sivil infaz”  diye 
anılan bir töreni gerektiriyordu. 19 Mayıs 1864 günü 
töreni izleyen bir tanık olanlan şöyle anlatıyordu: "... 
Taburede oturan Çernişevskiy’nin boynunda ‘devlet 
suçlusu’ yazılı bir karton asılıydı: cellat 
Çernişevskiy’nin şapkasını çıkardı ve hüküm okundu 
... Sonunda okuma bitti. Çernişevskiy’e diz 
çöktürdüler ve kafasında bir kılıç kırdılar ve sonra 
zincirlerle oradaki sütuna bağladılar.. Tören bitince 
kalabalık elele tutuşup arabaya doğru atıldı. Sonra 
insanlar ona çiçekler atmaya başladılar. Araba kalktı, 
genç bir subay şapkasını çıkartıp ‘Elveda 
Çernişevskiy!’ diye bağırdı... Bağırıştan işiten 
Çernişevskiy arabadan uzanarak, büyük bir nezaketle 
başını eğerek bizi selamladı... Kalabalık mendillerini, 
şapkalarını sallayarak peşinden koştu... Önde koşan 
ateşli gençlerin, kalabalıktan koptuktan takdirde derhal 
tutuklanacaklarını, herkesten önce Çernişevskiy anladı. 
Bir kere daha aydınlık gülümsemesiyle arabanın 
penceresinden uzandı (besbelli ki, giderken neşesi 
yerindeydi) ve parmağıyla bir uyan jestinde bulundu. 
Kalabalık yavaş yavaş dağıldı, ama kimileri 
kiraladıklan arabalarla onu izlediler."

ve 1840’ların Avrupasındaki gizli komplocu sektlerinkin- 
den farklı değildi. İktidarı ele geçirecek olan suikastçı 
ve komplocu parti her zaman halka ayaklanma çağrısı 
yapma hakkına sahip olmalıydı. Bu görüşleri ile Tkaçev 
devrim ve İktidar konularında Fransız Jakobenleri ile 
önemli benzeriikler taşıyordu.

MARX, ENGELS VE NARODNİKLER

Marx ve Engels gerek teorik gerekse de pratik siyasal 
mücadelelerinin önemli bir bölümünde, sık sık Rus İmpa- 
ratoriuğu’nun Avrupa işçi mücadeleleri üzerindeki etki
leri ile karşı karşıya kaldılar. Gericiliğin kalesi olan Rus

otokrasisinin yıkılmasını ve devrimin zafere ulaşmasını, 
Avrupa’daki tüm toplumsal siyasal durumun değişimi 
umudu ile biriikte ele alan Marx ve Engels, böylesi 
bir gelişmenin “emeğin genel kurtuluşu ortak hedefin
de muazzam bir adım olarak, tüm ülkelerin işçileri tara
fından sevinçle karşılanması gerektiğini” savundular.

Marx 1870'lerin başlarından itibaren orijinal Rus kay- 
naklanndan toprak mülkiyeti ve tarım ilişkileri konulan- 
nı araştırmaya başlamıştı. Sahip olduğu çok yönlü ilişki
ler sayesinde Rusya’nın toplumsal, kültürel ve edebi 
yaşamı üzerine birçok kitabı, dokümanı ve dergiyi elde 
eden Marx, ayrıca Rus devrimci çevreleri (Lopatin, Lav
rov, Danielson, Kablukova, Kovalevskiy, Plehanov, Ve
ra Zasuliç gibi) ile yazışmaları aracılığı ile de çok yönlü 
bilgilenme olanağına kavuşuyordu. Marx için önemli 
olan, Çariık otokrasisine karşı Rus devriminin batı Avru
pa proletaryasının zaferi için uygun koşulları yaratma- 
sıydı. Buna karşılık ise batı Avrupa proletaryasının ger
çekleştireceği bir sosyalist devrim, Rusya'nın kapitalist 
gelişme yolunun sorunlarını yaşamasını engelleyebile
cekti. Kasım 1877'de Oteçestvenniye Sapiski dergisinin 
yayın kuruluna yazdığı bir mektupta, 1861’den sonra 
Rusya’nın “ kapitalist bir ulus olma” yönündeki gelişim 
eğilimini değerlendiren Marx, aynı zamanda Narodnik 
Mihayiovski’nin, Marx’in da Rus liberalleri gibi kapitalist 
toplum düzenine geçmek için Rus köylü topluluklannın 
yıkılmasını öngörmesi gerektiği tezine karşı çıkıyordu. 
Çünkü Marx kapitalist üretim tarzı hakkındaki teorisinin, 
tarihsel koşullan gözönünde bulundurmaksızın herhan
gi bir ülkenin izlemek zorunda olduğu yolun felsefi, 
tarihi açıklaması gibi ele alınmasını yanlış buluyordu. 
Rusya'nın kapitalist bir ülke olma eğilimi gösterdiğini 
tespit eden Marx, Narodniklerin Rusya'nın kapitalist aşa
mayı atlayıp atlamayacağı sorulannı, kendi ülkelerinde 
sürmekte olan ekonomik ve toplumsal süreçlerin ger
çekçi bir analizini yaparak cevaplayabiieceklerini belirti
yordu. Bu görüşlerini 1881'de Vera Zasuliç'e yazmış 
olduğu mektup taslaklannda da dile getiren Marx, Kapi- 
fa/’deki çözümlemelerin köy topluluklannın yaşama ye
teneklerinden yana veya bunlara karşı herhangi bir kanı
tı öne sürmediğini belirterek, her taraftan Rus köy toplu- 
luklanna yönelmiş olan yıkıcı etkilerin bertaraf edilmesi 
sonucunda, bunlar için doğal bir gelişmenin normal 
koşullarının sağlanabileceğini ileri sürüyor ve ancak bu 
durumun köy topluluklarını Rusya'nın toplumsal bir ye
niden doğuşunun üsleri haline getirebileceğini söylü
yordu.

Marx’in 1861 reformu hakkındaki değerlendirmeleri 
onun reform ve sonuçlannın Rusya’da kapitalizmin oluş
masının başlangıcına işaret ettiğini göstermekteydi. “Ki
şisel boyunduruk ortadan j«aldınimışpr, artık soylu top
rak sahipleri köylü üzerindeki kişisel iktidariannı kay
betmişlerdir... Köylü kendisini eski toprak sahibine eko
nomik olarak bağlı bir halde bulmuştur şimdi” ifadesi 
toplumsal ekonomik gelişme sürecindeki yeni bir döne
min işaretlerini taşıyordu. Marx’in üzerinde durduğu bir 
diğer gelişme ise köy topluluğunun içinde köylüler ara
sındaki çıkar çelişkilerinin büyümesiydi. Ya köy toplu- 
luklannın içindeki mülkiyet unsuru kollektif unsura ga
lebe çalacaktı ya da tersi olacaktı.

Marx ve Engels’in 1830’lar ve 1840’lar Avrupasında 
yaşamış oldukları, geri toplumsal ilişkilere denk düşen 
kurtuluş ideolojilerinin ve örgütlenmelerinin geliştiril
mesi durumu, Rusya’da da Narodniklerin bir anda sos
yalist devrime ulaşmayı hedeflemeleri biçiminde onların 
karşısına çıkıyordu. Marksizm ile Narodnizmin garip bi
leşimini Engels 1895’de yazmış olduğu bir mektupta 
“ Modern geniş ölçekli sanayiin ilkel köy komününe ek
lemlendiği ve aynı zamanda medeniyetin tüm ara düzey
lerinin yanyana yaşandığı sizinki gibi bir ülkede ve buna 
ek olarak despotizmin entelektüel bir Çin duvan ile 
kuşattığı böyle bir ülkede, en inanılmaz ve garip düşünce 
bileşimlerinin ortaya çıkması hiç kimseyi şaşırtmamalı” 
diyerek tanımlıyordu.



siyasal durumunun tartışılmasmm garanti edilmesi koşuluyla silahlı eylemlere son vereceğini 
bildirdi. Ancak tutuklu olan örgüt önderleri Sofya Perovskaya Andrey Zelyabov, Nikolay 
Kibalyiç, Timofey Mihailov ve Nikolay Rusakov idam edildiler.

Çemiy Peredel (Kara Bölüşüm)

Ukrayna'da Yahudilerin evlerinin yakılarak kendilerinin 
öldürüldüğü bir pogrom. Milliyetler ve azınlıkar sorunu, 
örgütlenmesi Polonya ayaklanmasının hemen öncesinde 
tamamlanan birinci Zemiya i Volya'dan beri 
Narodnikler için ciddi bir sorun oluşturmuştu. Çar II. 
Aleksandr'a düzenlenen İlk suikast girişimlerinde, 
eylemciler arasında bir Leh ya da Yahudi bulunmamasına 
özen gösterilmişti. Ancak örgütün yandaş bulmakta 
güçlük çektiği ve dağılmakta olduğu 1880'lerde bu özen 
gösterilmedi. II. Aleksandr'ın öldürüldüğü suikastte, 
bomba atmakla görevlendirilenlerin arasmda bir Leh, 
bir Yahudi vardı. Değişiklik yalnızca taktik düzeyde 
değildi. Pogromlann haberini veren Narodnaya Volya, 
kendi yorumunu şöyle yapıyordu: "Halkın öfkesinin bu 
tür tezahürlerini lanetlemeye ve hatta onlar karşısında 
tarafsız kalmaya hakkımız yok. Adil bir öfkeyle galeyana 
gelip aktif bir mücadeleye katılaniarın ideallerini 
desteklemek görevimiz gereğidir ve bilinçli olarak bu 
güçlerin önderliğini almalı ve onların bakış açılarını 
olumlamalıyız". Kuşkusuz bu tavır bütün Narodnik 
hareket tarafından benimsenmiyordu. Çerniy Peredel’e 
mensup iki kişi Ukrayna'da Güney Rusya işçiler Birliği’n/ 
örgütlemeye çalışırken, bazı işçiler Yahudilerin üye 
olmasma “Ama onlar Isa'yı çarmıha gerdi" diye karşı 
çıkmıştı. Pogromlar Narodnik önderler yakalandıktan 
sonra başladı. Güney Rusya İşçiler Birliği’n/n işçi 
önderlerinin yayınladığı broşür, haikı zavallı Yahudilere 
değil sömürücülere karşı savaşmaya çağırıyordu.

Toprak ve Özgürlük’ün  bölünmesinden sonra üyelerin büyük çoğunluğunun Halkın İradesi 
saflanna katılmış olması sonucu Kara Bölüşüm’ün  toparlanması ve faaliyetlerine başlaması 
zaman aldı. Plehanov, Dejc, Zasuliç, Stefanoviç, Akselrod, Aptekman ve Popoy gibi enderlere 
sahip olan Kara Bölüşüm  1879 sonunda- Çarlık polisinin saldınlan ile önemli darbeler yedi 
ve korunması için önderlerinin bir kısmını Rusya dışına çıkardı. Ocak 1880’de çıkmaya 
başlayan Çem iy Peredel adlı yayında örgütün görüşleri oluşturulmaya başlandı. Toprak ve 
Özgürlük’ün ilk beş sayısında ileri sürülen görüşlerin benimsendiği belirtilen yayında, Halkın  
İradesi eleştiriliyordu. Plehanov “toplumdaki ekonomik ilişkiler bütün ilişkilerin belirleyicisidir. 
Bu nedenle radikalizm, her şeyden önce ekonomik radikalizm olmahdır” diyerek ekonomik 
mücadeleler dışındaki bütün mücadeleleri reddediyor, Bakuninci ve geleneksel Narodnik  
görüşlere sadık kalıyordu. Siyasal mücadele sürdürmenin devleti desteklemek anlamına 
geldiğini ileri sûren bu yaklaşım, Aptekman’a göre bir ilke farklılığının ifadesiydi. “Rus 
köylülüğü sosyalizmin en doğal kurucusudur, Rus köylülüğü, Rus proletaryasının ortaya 
çıkmasına karşı koyacak en önemli güçtür. Batı Avrupa sosyalizminin hedefi olan ortak 
mülkiyet bizde varolan bir gerçekliktir” diyen Plehanov sanayi merkezlerinde çalışan işçilerin 
kırsal kesimle bağlannı yitirmemiş olmalanndan ve toplum içerisinde bir azınlığı 
oluşturmalarından hareketle “köylülük olmadan işçilerin kendi çıkarları için bir mücadeleyi 
başlatamayacaklannı” ileri sürüyordu.

Kara Bölüşüm’ün  köylü sosyalizmi fikri, gelişen süreç ile bırlikt* bir değişime uğradı. Örgüt 
şehirlerde faaliyet sürdürmeyi reddetmiyor, bunu kırsal kesimde sürdürülen faaliyetin bir 
tamamlayıcısı olarak değerlendiriyordu. Halkın İradesi işçilere, orduya, aydınlara ve gençliğe 
yönelik bir faaliyet içindeyken K ara Bölüşüm  esas olarak işçilere ve köylülere yöneliyordu. 
Plehanov’un “yoksulluk köylüyü topraktan kopanyor ve fabrikaya sokuyor. Buna paralel olarak 
ekonomik sorunlann merkezi sanayi alanlan oluyor. Güçlerimizi bu sürecin gelişimine göre 
dağıtmalıyız. Yani hem fabrikalarda hem de kırsal kesimde sağlam temele sahip olmalıyız. 
Bayrağımıza işçiler fabrikalara sahip çıkın, köylüler toprağa sahip çıkın yazmalıyız” anlayışı 
giderek gelişiyordu, Rusya’da kapitalizmin gelişimi bu süreci hızlandıran bir özelliğe sahipti. 
İşçilerin sayısı artıyor, işçi mücadeleleri yükseliyor ve işçi örgütlenmeleri artıyordu. Öte yanda 
devrimin ve sosyalizmin temeli olarak değerlendirilen obşin ah r  (köy komünleri) parçalanıyor 
ve köylüler proleterleşerek topraklanndan kopmaya başlıyorlardı. Bu gelişmeleri dikkatle takip 
etmekte olan K ara Bölüşüm’ün  Rusya dışındaki önderleri, Marx’m görüşleri ve Avrupa işçi 
hareketinin de etkisiyle “sosyalistler burjuvazinin ekonomik ilkelerinin, halkın kollektif 
mülkiyeti üzerinde zafer kazanacağı ihtimalini dışlamamahdırlar. Bu nedenle sosyahstler 
dikkaderini her gün giderek güçlenen sanayi işçilerine çevirmek zorundadırlar” diyorlardı. 
Rusya’da örgütü yeniden inşa etmek konusundaki başansızlıklara rağmen, örgütün 
önderlerinden Plehanov’un Marx ve Engels’in eserleri üzerine yaptığı araştırmalar sonuçlannı 
üretmeye başlamıştı. Plehanov’daki değişimler K ara Bölüşüm’e  de yansıdı. Ç em iy Peredel’in  eski 
programının yerine Rus işçi smıfimn mutlakiyete karşı mücadelesinde ayn bir parti olarak 
örgütlenmesini öngören bir program getirildi. “Eski anarşist eğilimlerin tümünden 
kopulması”nm öngörüldüğü Osvobojdeniya Truda’y h  (Emeğin Kurtuluşu) Rus devrimci
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1870’lerin devrimci harel<eti iie 1905 ve sonrasını 
birbirine bağlayan, gerek devrim gerekse otokrasi 

saflarında sayısız şahsiyet vardı. Hapisten her 
çıkışında devrimci örgütlenmeyi bir adım daha ileri 
götüren; 1870’lerin başında Toprak ve Ûzgürlük’ü 

kurduktan sonra, 1890'ların karanlık yıllannda Partiya 
Narodnogo Prava (Halkın Hakkı) partisinde sosyal 
demokrat ve Narodnik bütün muhalif akımlar Jçin 

ortak bir cephe imkânını arayan, 1917'de sol Sosyalist 
Devrimcileri Bolşeviklerle işbirliğine ikna eden Mark 

Natanson gibi her devrimciye karşı, çalışanların, 
ezilenlerin inisiyatiflerini bastırmaya en sert 

yöntemlerle bastırmaya aynı derecede kararlı Trepov 
ailesi örnek verilebilir. 1877'de General F.F. Trepov,
II. Aleksandr'ı yeni bir dizi liberal reforma ve hatta 

danışmanlık yetkisi ile de sınırlı olsa, temsili bir 
meclis toplamaya ikna etmeye çalışan General Loris- 
Melikov'a karşı, yeni gelişmekte olan polis-devletinin 

aygıtlarını temsil ediyordu. 1905'de General D. F. 
Trepov 1890'lardaki büyük sanayi atılımının başlıca 

miman olarak tanınan Kont Sergey Witte’ye karşı aynı 
rolü oynadı. Ve nasıl polis şefi olan ilk Trepov 

Polonya'da yaptıklanyla ve Bogolyubov’u 
kırbaçlatmasıyla tarihte kendine bir yer sağlamıştıysa. 

Ekim 1905'de işçilere ateş açma emrini veren St. 
Petersburg valisi ikinci General Trepov da ‘‘boşa atış 

yok, kurşunlara acımayın" cümlesiyle hatırlanacaktı.

hareketinin ilk Marksist örgütü kurulmuş oldu.

Narodnik Örgüderin Bileşimi

Rusya’daki N arodnik  örgütler başlangıçta aydınlar ve öğrenciler arasındaki çalışma gruplarından 
doğmuştu. 1870’lerin başında Halka Gitme Kampanyası ile gerçek anlamda bir kitleselleşme 
denemesi yaşandı. Bu atılımın fiyaskoyla sonuçlanmasına bağlı olarak, toplumsal gelişmenin 
belirleyicisinin aydınlar olduğu konusunda genel bir kanaat yaygınlaştı. Ezilen insanlara yol 
gösterecek ve onlan ayaklanmaya hazırlayacak olan gücü aydınlar oluşturuyordu. Kendilerini 
Halkın D ostlan  olarak nitelendiren bu örgütler, zaten esas olarak aydınlann ve öğrencilerin 
örgüüeri olarak kurulmuşlardı; 1870’lerin soniannda bunu teorik olarak da savunmaya 
başladılar. 1870’li ve 1880’h yıllann Halkçı örgütlenmelerinin önder ve üyelerinin yüzde 17’si 
20 yaşın altında yüzde 44 ’ü 20-24  yaş arasında, yüzde 31 ’i ise 25-30 yaş arasındaydı. 
Taraftarlar arasında ise bu oranlar yüzde 21, yüzde 56 ve yüzde 14 idi. Örgütsel faaliyetler 
geliştikçe örgütlerin üyeleri de gençleşmekteydi. Popülist örgütlerin üye ve önderlerinin 1. 
dönemde (1878-79) yüzde 88’inin, 2. dönemde (1879-81) yüzde 89 ’unun, 3. dönemde 
(1881-87) yüzde 9 7 ’sinin 25 yaşın alünda devrimciliğe başlamış olmalan bu eğilimin 
yansımasıdır. Aynı dönemler için terör eylemlerine başlama yaşlan ele alındığında bu 
oranlann yüzde 48, yüzde 57 ve yüzde 76 olarak gerçekleştiği görülür. 1878-1887 arasında 
popülistlerin büyük çoğunluğu 25 yaşından önce hem devrimciliğe hem de terör eylemlerine 
başladılar. 1878-1887 arasında popühst örgütlerin üyelerinin yüzde 44’ü, önderlerinin yüzde 
49 ’u ve taraftarlannm yüzde 37’si toprak soylulanndan oluşmaktaydı. İkinci sırayı ise yüzde 
22, yüzde 26 ve yüzde 28 ile şehirh küçük burjuvalar almaktaydı. Köylü sosyalizmini 
savunmalanna ve bu hedefle mücadele etmelerine rağmen Halkçı örgütlerdeki üyelerin ancak 
yüzde 7’si, taraftarlann ise yüzde 12’si köylülerden oluşuyordu. 1870’li yıllarda köylülük Rusya 
nüfusunun yüzde 81.5’ini, toprak soylulan ise yüzde 1.2’sini oluşturuyordu. Popülist örgüderin 
üyelerinin eğitim durumlan ise bu tabloyu tamamlayan veriler sunmaktaydı. Üyelerin yüzde 
55’i, önderlerin yüzde 69 ’u, taraftarlann ise yüzde 51’i yüksek okul düzeyinde eğitim görmüş 
kişilerden oluşuyordu. Bu oranlar ortaokul eğitimi almış olanlar için yüzde 20, yüzde 13 ve 
yüzde 30 idi. Popülist örgütlerin üyelerinin yaş ortalamalan ile eğitim düzeyleri karşılaştırması 
bir yanda bu örgütlenmelerin öğrenciler ile olan ilişkisini, öte yanda ise özellikle üniversiteye 
yeni başlamış olanlann N arodnik  örgütler ile ilişki kurduklannı göstermektedir.

Rusya’da İşçi Hareketinin Gelişimi

Rusya’da sanayiin gelişmesi aynı zamanda Rus işçi sınıfım da şekillendirmeye ve mücadele 
sürecinin içine çekmeye başladı. İşçi mücadeleleri 1860’lardan sonra yükseldi. 1861-1869 
arasında gerçekleşen 63  greve 30 bin işçi, 1870-1879 arasındaki 187 greve 79 bin işçi, 
1880-1884 arasındaki 101 greve 99  bin işçi katıldı. İşçi mücadelelerinin yükselişi ve köylüler 
arasındaki çalışmalann hedeflenen başanya ulaşmaması, N arodnikler arasında yeni eğilimlere 
yol açü. Artık şehirlere geri dönüp, yükselen işçi ve öğrenci harekeden içinde ajitasyon ve 
propaganda sürdürme fikri yaygınlaştı. Narodnizmin etkisi altında bulunan çevreler için 
geçmişin köylüleri olarak değerlendirilen işçiler arasındaki örgütlenme çabalan, esas olarak, 
köylülerle ilişki kurmanın bir aracı olarak görülüyordu. Bu nedenle o dönemde özellikle 
köylerle daha sıkı ilişkilere sahip olan, en vasıfsız, köy hayatına ve ruhuna en çok bağlı 
olan tekstil işçileri arasında sürdürülen faaliyet aracılığıyla kırsal alanlardaki köylüler harekete 
geçirilmeye çalışıldı. Maden işçileri Halkçıların  anlayışlanna göre “şehir uygarlığının damgasını 
taşıyorlar”dı. Tekstil işçileri ise “hâlâ köydeki gibi giyiniyorlar ve topluca yaşamaktan, sarhoş 
olmaya kadar tipik köy alışkanhklannı koruyorlar”dı.

Halka Gitme Kampanyası’nm başlamasından önce Petersburg Üniversitesi’nde örgüdenen 
Çaykovskiy çevresinin, 1872’den sonra işçiler arasında yürüttüğü ve işçilerin gündelik 
sorunlannı ele almayan propagandanın amacı eğitilmiş ve aydınlanmış işçi ilişkileri 
kazanmaktı. Genç aydınlar, kurulan ihşkileri geliştirmek için meslek öğrenerek fabrikalarda 
çalışmaya başladılar. İşçilere okuma-yazma öğreten bu çevre üyeleri coğrafya, tarih, fizik ve 
diğer konularda da işçilere dersler veriyordu. Aynca Rusya’daki mücadeleler. Alman işçi 
hareketi ve Enternasyonal tarihi ve Marx’m ekonomi-politik üzerine olan görüşleri de ele 
alınan konular arasındaydı. Çarlık polisinin saldınlan sonucunda önderlerinin tutuklanması 
sonucunda bu çevrenin varlığı sona erdi. 1928’de bu çevreden sağ kalanlardan üçü 1871-1874 
arasında Moskova’da 19, Odesa’da 11, Kiev’de 8, Harkov, Orel, Kazan ve Tula’da birkaç 
kişiden oluştuklannı söylüyorlardı. Bir diğer çevreyi ise Rabotnik  (İşçi) isimh ilk işçi gazetesini 
çıkaran Moskovahlar oluşturdu. 1870’lerin ortalannda bu çevre Petersburg, Moskova, Odesa, 
Kiev, Rostov, Tula, Ivanova-Vosnossonk ve Narva gibi şehirlerde örgürienmişti. Odesa’da 
örgütlenmiş olan çevrenin adı ise Yuznurossiyskiy Soyuz Rabociç (Güney Rusya İşçileri Birliği) 
idi. Bu çevrenin bihnen faaliyetleri arasında Ocak 1875’de Belhno-Venderiç ve Ağustos 
1875’de de Gullier-Blanchard fabrikalanndaki grevler vardı. “İşçilerin sermayenin ve ayncahkh 
sınıflann boyunduruğundan kurtuluşlan fikrinin propagandasının yapılması; varolan ekonomik 
ve siyasal düzene karşı gelişen mücadelede güney Rusya işçilerinin örgütlenmesi” gibi görevleri 
saptayan bu çevre 1875’in sonunda Çarlık polisinin baskılan sonucunda çökertildi. Bir diğer 
örgütlenme ise 1877-1879 arasında Petersburg’da yaşanan grev dalgası sürecinde ortaya çıkmış 
olan Sevem iy Soyuz Russkiç Rabociç (Kuzey Rusya İşçileri Birliği) idi. Kısa sürede şehrin tüm 
mahallelerinde örgütlenen bu çevre kısa bir faaliyetten sonra 1880’de Çarlık pohsi taraftndan 
dağıtıldı.
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St. Petersburg 'dan  
M oskova 'ya  Bir S eyahat

RADİŞÇEV

Radışçev'in kendi "uyanışına" temel oluşturan, 
1790'da yayınladığı St. Petersburg'dan 

Moskova'ya Bir Seyahat'm "Lyubani izlenimleri'' 
bölümünden,,.

(...) Yolun bozukluğu beni perişan etti; arabadan çık
tım ve yola yürüyerek devam ettim. Arabada sırt üstü 
uzanmış yatarken, dünyanın sonsuz genişliğini tasarla
dım, Belki bu yolla arabanın sarsıntılarına datia kolay 
katlanabilirdim diye düşündüm. Fakat bu tür ruhsal ça
balar bizi her zaman fiziksel koşullardan kopartamıyor, 
bu nedenle bedenimi korumak için dışan çıktım ve yürü
düm. Yoldan birkaç adım ötede toprağı işlemekte olan 
bir köylü gördüm. Hava sıcaktı. Saatime baktım. Biri 
yirmi geçiyordu. Cumartesi günü yola çıkmıştım. Şimdi 
ise pazardı. Toprağı sürmekte olan köylünün, seyahat 
vergisi (obrok) ödemesine izin vermeyen bir toprak sa
hibinin mail olduğu kesindi. Köylü sabanı özenle kullan
maktaydı. Bu durumda toprağın, efendisinin mülkünün 
bir parçası olmaması anlaşılabilirdi. Şaşılacak bir kolay
lıkla sabanı döndürdü. Sürmekte olduğu tarla parçasını 
bitirmiş olan çitfçiye doğru yürüyerek "tann yardımcın 
olsun" dedim. Demire yapışmış olan toprak öbeklerini 
silkeleyerek sabanı yeni işe hazırlamakta olan çiftçi “te
şekkür ederim efendim" dedi. “ Pazar günü çalıştığına 
obre mutezil [Kiliseden aynimış] olmalısıır". Üç parma
ğını kaldırarak “hayır efendim haç çıkartıyorum" dedi. 
“Tanrı merhametlidir, gücümüz yerinde ve ailemiz yanı
mızda oldukça, açlıktan ölmemize razı gelmez".

‘O zaman hafta içinde çalışmaya vaktin yok mu ki, 
pazarları, üstelik günün en sıcak anında bile dinlenme 
fırsatı bulamıyorsun?"

“Bir haftada 6 gün var efendim ve biz haftada 6 
kez efendimizin topraklarında çalışmaya gideriz. Ak
şamlan, eğer hava iyi olursa, ormanlardan efendimizin 
evine kuru ot çekeriz, tatil günlerinde kadınlar ve çocuk
lar mantar ve böğürtlen aramak üzere ormana giderler." 
Haç çıkartarak “Tann bu akşam yağmur ihsan etse” 
diye sürdürdü konuşmasını, “eğer sizin de köylüleriniz 
varsa efendim, onlar da tannya aynı dilekte bulunurlar".

“Arkadaşım, benim köylülerim yok; böylece bana la
net okuyacak olanlar da... Ailen büyük mü?”

VÜç erkek, üç kız. En büyüğü 9 yaşında."

“Yalnızca tatil günleri serbest ölabiliyorsan, onlan 
yeterince doyurabiliyor musun?"

"Yalnızca tatil günleri değil, akşamlan da. Eğer insan 
tembel değilse, açlıktan ölmez. Görüyorsunuz bir at 
dinleniyor, bu yorulduğunda diğerini işe koşacağım, 
böylelikle iş tamamlanacak."

‘‘Efendin için de aynı biçimde mi çalışıyorsun?"

“Hayır efendim. Aynı şekilde çalışmak günah olur. 
Onun topraklannda tek bir boğaz, için yüz el çalışıyor, 
oysa benim yedi boğaz için yalnızca iki elim var, bunu 
kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Efendi için ne kadar 
çalışırsanız çalışın kimse bunun için size teşekkür etme
yecektir. Efendiniz sizin baş verginizi ödemeyecektir. 
Bunu ödemediği halde, bir koyundan, tavuktan ya da 
keten bezi veya yağdan daha azını da istemez. Köylüler, 
toprak sahiplerinin, onlara, kahyanın müdahalesi olmak-

Üstte: Rusya'da ilk devrimci düşüncelerin yayılmasını 
sağlayan Aleksandre Radişçev. Ortada: II. Katerina'nm 
Levitskiy tarafından yapılmış resmi. Altta: Aleksandr 

Puşkin Dekabrist ayaklanmasına katılmış arkadaşı 
Kutel Backer'm Sibirya'ya götürüiüşünû çaresiz 

seyrederken.

sızın bir seyahat vergisi ödemelerine izin verilen yerler- 
de olduğundan çok daha iyidir. Hatta kimi zaman iyi 
bir efendinin bir adamı üç rubleden fazlaya aldığı da 
doğrudur, fakat bu bile efendinin topraklannda çalışıyor 
olmaktan daha iyidir. Son günlerde, söylenenlere bakı
lırsa, köylerin mültezimlere bırakılmaları gelenek halini 
aldı. Fakat biz bunu, kafamızı ilmiğe geçirerek ödüyo
ruz. Topraksız mültezim biz köylülerin canlı canlı derisi
ni yüzer, içlerinde en iyi olan bile bizi hiçbir vakit kendi 
başımıza bırakmaz. Kışlan mal taşımacılığı yapmamıza, 
kasabaya çalışmak üzere gitmemize izin vermek iste
mez; bizim baş vergimizi kendisi ödediği için, yalnızca 
onun için çalışmak zorundayızdır. Köylülerin bir yabancı 
içm sadece belli bir süre çalıştığı şeytanca bir uydurma
dır. Kötü bir kahyayı şikayet edebilirsiniz, ama kötü 
bir mültezimi kime şikayet edebilirsiniz?"

“Yanılıyorsun arkadaşım, yasalar mültezimin halka 
eziyet etmesini engeller."

“Eziyet. Bakın bu doğru. Her ne ise; benim ye.nmde 
olmayı istemeyeceksinizdir efendim.” Bu arada çiftçi 
diğer atı sabana koştu ve yeniden çalışmaya koyulurken 
bana iyi günler diledi.

Köylünün sözleri bende pek çok düşünce uyandırdı. 
Özellikle köylü sınıfının maruz kaldığı eşitsizlikleri dü
şündüm. Kralın köylülerini manor'dakilerle karşılaştır
dım. Her ikisi de köylerde yaşamaktadırlar; fakat birinci
ler sabit bir vergi öderken, İkinciler, efendilerinin talep 
ettiği her şeyi ödemeye hazır olmak zorundaydı. Birinci
ler, kendi eşitleri tarafından yargılanırken, İkinciler belki 
cezai durumlar hariç, medeni haklardan yoksundu. Top
lumun bir üyesi, onu koruması altına almış olan hükü
met için ancak toplumsal bağlannı kopardığında yani 
bir suçlu olduğunda bilinir, tanınır hale geliyor! Bu dü
şünce kanımı alevlendirdi.

Titre, zorba yürekli toprak sahibi! Köylülerinizin herbi- 
rinin yüzünde sîzlerin idam fermanını okuyorum. (...) •

R adişcev'in  K itab ı H akkında
II. KATERİNA

Rus Çariçesi II, Katerina'nın, Radişçev’in St.
Petersburg’dan Moskova'ya Seyahat eseri üzerine 

aldığı notlardan...

Bu kitap, her ne kadar sonunda “kamu ahlakı dairesi
nin izni ile” diye bir kayıt bulunuyorsa da, başında 
herhangi bir izin ve basım yeri belirtilmeksizin, 1790’da 
basılmıştır. Bu, büyük olasılıkla ya bir yalan ya da özen
sizliktir. Bu kitabın amacı kendini her sayfada açıkça 
ortaya koymakta; Fransa’daki çılgınlıklardan aşırı dere
cede etkilenmiş olan yazar, otoriteye ve yetkililere du
yulan saygıyı yıkmak, halkı önderlerine ve hükümete 
karşı infiale kışkırtmak için akla gelen bütün yöntemleri 
denemektedir.

Muhtemelen bir Martinist ya da benzeri bir şey olsa 
gerektir. Yeteri kadar eğitimli ve pek çok kitap okumuş. 
Melankolik bir karakteri var ve her şeyi karamsarlık 
içinde görüyor; sonuç olarak, şeylerin kara ve korkunç 
yanlannı öne çıkarmayı yeğliyor.

Yeteri kadar hayal gücüne sahip, yazılarında da cüret
kâr biri. (...)

Yazarına söyleyin ki, bu kitabı gizliden gizliye okudum 
ve okumam sırasında kendisine herhangi bir biçimde
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haksızlık edip etmediğimi kendime sorup durdum. Çün
kü, her ne kadar kendisi, egemenleri, onların kendi 
savunmalarını duymaksızın yargılamışsa da ben kendi
sini dinlemeden yargıda bulunmak istemiyorum. (...)

Yazar, muhtemelen saltanat asasını monarkiann elin
den ister bu kitapla ister başka araçlarla kapma konu
sunda kendi kendisini önder tayin etmiş gibi görünmek
tedir; fakat yalnız başına bir kimsenin bu işi başarması 
mümkün olmadığı ve birkaç suç ortağı bulunduğuna 
dair belirtiler de mevcut olduğu için, gerçek niyetleri 
kadar bu konuda da sorgulanmalıdır. Ve bizzat kendisi 
gerçeği sevdiğini söylediği için, bu sorunu nasıl temel
lendirdiğini anlatması istenmelidir. Eğer gerçeği kendisi 
yazmazsa, kanıt bulmaya zorlanacağım ve onun için 
her şey eskisinden daha kötü olacak. (...)

“Kamu ahlakı dairesinin izni ile” satınndan harei<etie, 
izin imzadan geçtikten sonra, kitaba herhangi bir şey 
eklenmesinin hilekârca ve rezilce bir davranış olduğunu 
söyleyeceğim. Kaç nüsha basıldığı ve bunlann nerelere 
dağıtıldığı tespit edilmeiidrr. •

Dekabrist A yak lanm ası 
H akk ın d a

KAKOVSKİY-BESTUŞEV-STEİNGEL

Aydmlanmacı Rus aydınlarının devlet katma
ilettikleri eleştirel-muhalif üç metin: Birincisi, Peter 

Kakovskiy’nin 1826’da General Levoşev’e 
mektubundan; İkincisi, Aleksander Bestuşev’in 
aynı yıl Çar I. NIkola’ya yazdığı mektuptan; 

üçüncüsü ise, Baron Vladimir İvanov Steingel’ in 
1826’da Çar'a mektup...

Ekselansları,

Aziz bayım!

14 Aralık ayaklanması aşağıda belirtilen nedenlerin 
bir sonucudur. Ekselansları, görmekteyim ki, majestele
ri tarafından kurîîlan komite gizli cemiyetin bütün üyele
rini ortaya çıkarmak için büyük bir çaba harcamaktadır. 
Fakat hükümet bundan dikkate değer bir yarar sağlaya
mayacaktır. Cemiyet içinde eğitim görmemiş olmamıza 
rağmen; onunla temasa geçtiğimizde, her zaman çalış
maya hazırdık. Cemiyetin doğuşunu ve kökenini zama
nın ruhunda ve zihinsel durumumuzda aramalıyız. Ce
miyet hakkında çok az şey bilmekle birlikte üyelerinin 
sayısının çok büyük olmadığını düşünme eğiliminde- 
yim. Gizli cemiyetlere bağlı olmayan pek çok tanıdığım 
arasmda çok azı benimkine aykırı görüşler taşımaktadır. 
Açıkçası, binlerce genç insan arasında özgürlüğe tut
kuyla bağlı olmayan ancak yüz kadar insan bulunabile
ceğini söylüyorum. Ata topraklannm saadeti ve refahı 
için, gerçek bir aydınlanma adına güçlü bir aşkla müca
dele etmekte olan bu gençlerin sayılan giderek artmak
tadır.

İnsanlar, hükümet yaranna olmayan ama hükümetle
rin, ona karşı örgütlenmek zorunda olduğu kutsal bir 
gerçeği kavradılar. Bu gerçek, bütün ülkelerdeki müca
delenin nedenidir: Aydınlanmanın ve özgürlüğün tadına 
vardıktan sonra insanlar, bunlar adına uğraş verir hale 
geldiler. Milyonlarca süngü ile korunmakta olan hükü
metler ise bu insanlan gerisin geri cehaletin karanlığına 
sürmek için çaba harcıyorlar. Fakat bütün bu uğraşlar 
boşa çıkacaktır: Bir kere edinilmiş olan izlenimler bir 
daha asla sökülüp atılamazlar. Aklın meşalesi ve yaşa
mın ateşi olan özgürlük, daima ve her yerde, cehaletin 
ilkelliğinden çıkmış insanlann vasfı olmuştur. Artık ata- 
lanmız gibi, barbarlar ve köleler gibi yaşamamız müm
kün değildir. (...)

Ekseianslanna anlatılan, 14 Aralık ayaklanmasında is- 
yancılann “çok yaşa anayasa” diye bağırdıkları ve hal
kın “anayasa nedir, haşmetmeapları grandükün kansı

V

üstte: Köylü ayaklanmalarının sembolü Moskova'lı 
köylüler. Ortada: I. Nikola tehlikeli oyunun sonunda: 

hızla uçuruma doğru gidiyor. Altta: Çarın özel 
koruyuculan.

mı?” diye sordukları yolundaki hikâye doğru değildir. 
Bu tuhaf ye eğlenceli bir uydurmadır. Bizler bir anayasa
nın anlamını çok iyi biliyorduk ve bütün sınıfların yürek
lerini eşit oranda tutuşturacak olan bir sözcüğümüz 
vardı: ÖZGÜRLÜK!

Bize felaket getiren 14 Aralık olaylarının imparator 
için de ızdırap verici olması doğaldır. Ancak bu olayla
rın, emperyal majestelerinin talihi olsa gerektir. Her 
şeyden önce, kimi zamanlar toplumun birtakım eylemli
liklere girişmesi zorunludur. Bu eylemlilikler, bu örnek
te olduğu gibi son derece düşüncesiz de olabilir. Müşfik 
kralımızın refahını istediğime tann şahittir! Ata toprakla
rımızın yaraiannı sarmada ve, halkın dostu ve velinimeti 
olmada tann yardımcısı olsun.

Ekselansiannın en itaatkar ve sadık kölesi...

Emperyal majesteleri.

Siz majestelerinin gerçeği sevdiğine inanan ben, Rus
ya'da özgür düşüncenin ve genelde 14 Aralık olayiannın 
ahlaki ve siyasal temelini oluşturan pek çok düşünceniı\ 
tarihsel gelişimini sizden önceki dönemlere dayandır
maya cüret ediyorum. Kötülükleri gizlemeksizin hatta 
ifadeleri yumuşatmaksızın, sadık bir tebaanın ödevinin 
monarka hiçbir süslemede bulunmadan gerçeği olduğu 
gibi anlatmak olacağına olan inançla, tam bir açık sözlü
lükle konuşacağım.

Başlıyorum.

İmparator Aleksandr'ın saltanatının başlan, Rusya’
nın refaİK İçin parlak umutlarla doluydu. Halk tekrar 
eski gücüne kavuşmuştu; tüccar sınıfı kredi vermeye 
itiraz etmiyor, ordu sıkıntı çekmeden hizmet veriyor, 
bilim adamlan arzuladıkları çalışmalan yapıyor, düşün
düklerinin tümünü söylüyorlardı ve herkes daha 'güzel 
günlerin geleceği beklentisi içine girmişti. Ne yazık ki 
koşullar, oldukları yerde yaşlanan bu umutların gerçek
leşmesini engelledi. (...) 1807’deki ve diğer başansız 
pahalı savaşlar, mali olanaklarımızı alt üstü etti. Sonuç
ta, Napolâon Rusya'ya girdi ve ancak daha sonradır 
ki Rus halkı ilk kez kendi gücünün farkına vardı; ancak 
daha sonra, önce siyasal, sonra da ulusal bağımsızlık 
duygusu yüreklerimizde uyandı. Bu, Rusya'da bağımsız 
düşüncenin başlangıcını oluşturur. Hükümetin bizzat 
kendisi "özgürlük, kurtuluş" gibi kavramlar kullandı. 
NapolĞon, sınırsız gücünden doğan suistimalleriyle kendi 
kendini harcadı ve Rus monarşisinin başarısı Ren ve 
Sen kıyılannda yankısını buldu. Bununla biriikte savaş, 
evlerine geri dönen askerlerin neden oldukları şikayet
lerle sürmekteydi: “Biz kanımızı döktük; şimdiyse tek
rar feodal yükümlülükler altında terlemeye zorlanıyoruz" 
ileniyordu: “Ata topraklarını tirandan kurtardık şimdi 
ise yönetici sınıfın zulmüne maruz kalıyoruz". Genera
linden eratına kadar ordu, geri döndükten sonra, yaban
cı ülkelerde ordunun ne kadar iyi olduğunu tartışmaktan 
başka bir şey yapmadı. Kendi ülkeleriyle yapılan bir 
karşılaştırma doğal olarak şu soruyu akıllarına getirdi; 
niçin bizim kendi ülkemizde de böyle olmasın? (...)

Gizli cemiyetin ne kadar üyesi olabileceği ya da bu 
gizli cemiyeti tanıyanların sayısı önemli değildir; orîun 
uğruna ne kadar insanın özgürlükten mahrum kalabile
ceği de önemli değildir; yine de hâlâ bu düşünceleri 
ve duyguları paylaşmakta olan çok sayıda insan bulun
maktadır. Rusya halen, gazetelerin Paris’teki ulusal mec
liste söylenenleri yazdıkları ve bu gazeteleri esnafların 
dahi okuyabilecekleri ölçüde eğitimli bir ülkedir. İlk uya
nış insanların düşüncelerinde ortaya çıkmayacak mı, 
“ niçin haklanmızı tartışmayalım?” demeyecekler mi? 
Basın özgürlüğü kişisel çıkarlan ile uyuştuğu için çok 
sayıda profesör, edebiyatçı, gazeteci, anayasal bir hü
kümet isteyenlere, bütün içtenlikleri ile katılmaktaiar. 
Kitapçılar ve tüccarlar da böyle davranmaktadırlar. So
nuç olarak, yabancı ülkelerde bulunmuş, orada eğitim 
görmüş olanlar, ulusal savunmaya hizmet etmiş ya da 
şimdi bu hizmeti yerine getirmekte olanlar aynı görüşle
ri savunuyorlar. Genç insanlardan, hatta çok az eğitimli
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olanlar arasından dahi kim Puşkin’i okumamış ve onun 
eserlerindeki özgürlük soluğu ile büyüienmemiştir ki? 
Kim “baş ve ayak”da olduğu gibi Denis Dovydov’un 
faUlannı (yeri geldikçe) anmamıştır? Bunlar ancak belki 
sizin onurlu ve şerefli maiyetiniz arasında bulunma tali
hine sahip olanlar arasından çıkabilir. Majesteleri! Öz
gür düşünceyi ortadan kaldırmak için bu son saltanat 
devrinde doğmuş ve eğitim görmüş bütün bir nesli yo- 
ketmekten başka bir yol yoktur. Fakat eğer bu olanak
sızsa, o zaman geriye tek bir şey kalıyor - müşfik olarak 
ve nezaketle kalpleri kazanmak ve devletin gelecekteki 
bekâsına hizmet edecek kesin ve açık yöntemlerle akıl
lan cezbetmek. Derin bağlılığımla... •

D evrim  Çağı
PAVEL PESTEL

Rusya’da 182^ Dekabrist ayaklanmasının 
önderlerinden Pavel Pestei’in mahkemedeki 

sorgusundan...

SORU: Devrimci düşüncelerin göreli olarak gelişmesi 
ve insanların zihinlerine yerleşmesi nasıl gerçekleşti? 
Bu düşünceler ilk olarak kimin tarafından tasarlanıp 
ülkenin tümüne yaygınlaştırıldı?

CEVAP: Gizli cemiyet hakkındaki tartışma alanının 
dışına çıkmak zorunda kalınacağı için bu soruyu cevap
lamak çok zor. Bununla birlikte komitenin talebini yeri
ne getirmek için elimden geldiğince açıklamaya çalışa
cağım.

Herkes siyasal kitaplar alabilir; siyaset bilimi okullar
da okutulmakta ve siyasal haberler hemen her yere 
ulaşmaktadır. Bunlar, herkese, hükümetin eylemlerini 
ve yönetimini tartışma imkânı vermekte, bir şeyi övmeyi 
bir diğerini de yermeyi öğretmektedir. 1812,1813,1814, 
1815 ve hatta bunlara öngelen ya da bundan sonraki 
dönemlerin olayları hakkında bir araştırma, kaç tahtın 
yerle bir edildiğini, kaçının kurulduğunu, kaç krallığın 
yokedildiğini ve yenilerinin yaratıldığını gösterecektir: 
Kaç kral sürgüne yollandı, kaçı döndü ya da dönmeleri 
için davetiye çıkartıldı ve sonra yeniden sürüldü; kaç 
devrim yapıldı, kaç darbe tezgâhlandı - bütün bu olaylar 
insanların zihinlerini devrim düşüncesine, devrimin müm- 
künlüğüne hazırladı ve devrimi gerçekleştirmek için en 
uygun koşulların neler olduğunu öğretti. Her çağın ken
di özgüllüğü vardır; bizim çağımıza ise damgasını vuran 
idevrimci düşüncelerdir. Avrupa’nın bir ucundan diğeri
ne, Portekiz’den Rusya’ya, hatta birbirine zıd olan İngil
tere ve Türkiye de dahil, istisnasız aynı şey gözlemlen
mektedir.

Amerika’nın tümünde de aynı manzara görülmekte
dir. Reform ruhu, düşüncelerin mayalanmasına neden 
olmaktadır. Devrimci düşüncelere yolaçan ve bunları 
insanların zihinlerine aşılayan nedenlerin burada oldu
ğunu sanıyorum. Reform ruhunun ülkenin her yanına 
yayılmasının nedenine gelince, örgütlenme halk katında 
herhangi bir etkiye sahip olmak için henüz çok küçük 
olduğundan, bunun cemiyete atfedilmesi mümkün de
ğildir. •

D ekabris i M anifesto

Dekabrist ayaklanmanın hemen öncesinde, 14 
Aralık 1825’de, iktidarın ele geçirileceği 

varsayımıyla “ Diktatör”  sıfatı lâyık görülen 
Dekabrist önderlerden Trubestskoy’un kaleme 

aldığı “ Manifesto” .

Senato;

1- Eski hükümetin ilgasını.

► IB-  O TA lk - i t N ia
f ( t i n ı ı i i i i

Ero l«|[P\TOPCIArO ie j i êctia
I I i  1 I i  I M  I

IJstte: Fransız askerlerinin Çarın saldırısını 
püskürtmesini simgeleyen Dore’nin gravürü. Altta: 
Aleksandre Herzen’in 1834’de Çarlık polisindeki 

dosyası.

2- Temsilciler tarafından daimi bir hükümet üzerinde 
karara varılıncaya kadar geçici bir hükümetin kuruldu
ğunu;

3- Basın özgürlüğünü ve sansürün kaldırıldığını,

4- Bütün insanlara karşı dinsel hoşgörü gösterileceğini,

5- İnsanlar üzerinde sahipliğin ilgasını, —

6- Adli sistemde, askeri ve sivil mahkemelerde devam 
etmekte olan bütün davalarda mahkeme komisyonları
nın kaldırıldığını ve hukuk önünde bütün sınıfların eşitli
ğini,

7- Her vatandaşın istediği işle meşgul olma hakkının 
ve bu nedenle -asil, tüccar, orta sınıf, köylü- herkese 
askeri, sivil ya da dinsel hizmetlere eşit katılma hakkı
nın, vergilerini ödemek suretiyle toptan ya da peraken
de ticaret yapma hakkının köy ve şehirlerde toprak ve 
ev gibi her çeşit mülk edinme hakkının, aralarında her 
türden sözleşme yapma ve birbirini mahkemeye verme 
haklarının tanındığını,

8- Baş vergisinin ve kalan borçların silindiğini,

9- Tuz ve alkoldeki tekellerin kaldırıldığını, (...) vergi

lerini ödemek suretiyle, serbest içki ve tuz üretimine 
izin verildiğini,

10- Asker toplanmasının ve askerî kolonilerin kaldırıl
dığını,

11- Askerlik hizmetinin, bütün sınıflar için eşitlenerek 
azaltıldığını,

12-15 yıl hizmeti bulunan bütün erlerin emekliye sevk 
edildiğini,

13- Önceden hükümet tarafından tayin edilmiş bütün 
sivil hizmetleri ikame etmek üzere (...) bölgesel idarele
rin kurulmasını,

14- Duruşmaların halka açık yapılacağını,

15- Ceza ve sulh mahkemelerinde jüri sistemi getiril
diğini ilan etmelidir.

Bakanlık, mahalli idare, merkezi yönetim, ordu ve 
deniz kuvvetleri gibi hükümetin en yüksek merciierini, 
kısacası yasama ve yargıyı değil, ama yürütme gücünün 
bütün yüksek kademelerini kendisine bağlı birer birim 
haline getirecek olan iki ya da üç kişilik bir idari yapı 
oluşturulacaktır. Yasama ve yargı alanında, bakan geçi
ci hükümete bağlı kalacak; fakat daha aşağıdaki mahke
meler tarafından karara bağlanamamış durumlar için, 
daimi bir yönetim kuruluncaya kadar, medeni ve cezai 
davaları ele alacak ve üyeleri hizmete bulunmaya devam 
edecek olan bir senato birimi muhafaza edilecektir.

Geçici hükümetin görevleri şunlardır;

1- Bütün sınıflar arasında eşitliği sağlamak,

2- Bütün yerel ve bölgesel idareleri oluşturmak,

3- Ulusal bir savunma kurmak,

4- Jürili bir yargı kurumu oluşturmak,

5- Askerlik yükümlülüğünü bütün sınıflar için eşit kıl
mak,

6- Daimi orduyu dağıtmak,

7- Hükümetin gelecekteki biçimini onaylamak üzere 
daha aşağı seviyeden bir meclise üye seçimini sağla
mak. •

O rto d o ks  İnanç B ild ir im i

ilk metin, Nikita Muraviev’in 1825’de yazdığı 
Garip Bir Konuşma'dan-, ikinci metin ise aynı yıl 

Muraviev-Apostol’un yayınladığı Ortodoks inanç 
Bildirimi'nden. Çarlığa karşı muhalefetin ilk- 

Hıristiyanlığa dayanan dinsel ideolojik temelleri 
özellikle köylü kitlelerine yönelik propaganda da 

ağırlıklıydı.

1

SORU: Özgürlük nasıl doğdu?

CEVAP: Her iyilik tanrıdan gelir. İnsanı kendi suretin
de iyiyi, ezeli ve ebedi bir armağan olarak, kötüyü ise 
sonsuz bir azap olarak yaratan tanrı, insana özgürlüğü 
bahşetti.

SORU: Bütün insanlar özgür müdür?

CEVAP: Hayır. Bir avuç insan çoğunluğu kölesi kıl
mıştır.

SORU: Özgürlüğü kazanmak gerekli midir?
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CEVAP: Gereklidir.

SOftU: Nasıl?

CEVAP: Kuralları ve yasaları eski Rusya'da olduğu 
gibi tesis etmek gereklidir.

SORU: Eski Rusya’da nasıldı?

CEVAP: Otokratlar yoktu.

SORU: Otokrat nedir?

CEVAP: Bir otokrat ya da despot topraklarrtek başına 
elinde tutan, ne aklın gücünü, ne tanrının ne de İnsanın 
yasalarını kabul eden biri demektir; tek başına, acıma
sızca, kendi kişisel kaprislerine göre yönetir.

SORU: Otokratı tanrı mı yarattı?

CEVAP: Hiçbir kötülük asla tanrıdan gelmez.

SORU: Otokrasinin olmadığı Rusya'da nasıl bir hükü
met şekli vardı?

CEVAP: Hep halk meclisi.

SORU: Bu kötülük niçin Tatarların egemenliği ile son 
buldu?

CEVAP: Batu ve Sortan'ın boyunduruğuna hoşgörü 
ile katlanan halk, aynı zamanda, hemen her konuda 
tiranları (Tatarları) örnek alan Moskova prenslerinin ikti- 
danna da boyun eğdi.

BABA, OĞUL VE KUTSAL RUH ADINA

SORU: Tanrı insanı ne için yarattı?

CEVAP: Ona iman etmesi, özgür vo mutlu olması için,

SORU: Özgür ve mutlu olmak ne demektir?

CEVAP: Özgürlük olmadan mutluluk olmaz. St. Paul: 
“Günahlarınızın kefareti size kan pahasına ödetildi, baş
kalarının kölesi olmayın" buyurmuştur.

SORU: Rus halkı ve Rus ordusu neden mutsuz?

CEVAP: Çünkü özgürlükleri Çarlar tarafından gaspe- 
dilmiştir.

SORU: O zaman Çarlar tanrının iradesine karşı mı 
gelmektedir?

CEVAP: Kesinlikle. Tanrı der ki: Aranızda her kim 
önder olacaksa, önce köleniz olsun. Fakat Çarlar kendi 
halkları üzerinde bir zorba gibi davranmaktadırlar.

SORU: Tanrının iradesine karşı geldiklerinde bile Çar
lara itaat zorunlu mudur?

CEVÂP: Hayır. İsa, aynı anda tanrıya ve şeytana hiz
met edemezsiniz der. Bu nedenledir ki, Rus tıalkı ve 
Rus ordusu acı çekmektedir. Çünkü onlar Çarlara itaat 
etmektedirler.

SORU: O halde Hıristiyan Rus ordusu .ıe yapmalıdır?

CEVAP: Ailelerini ve ülkelerini çektikleri acıdan kur
tarmak ve kutsal Hıristiyan kanununu yerine getirmek 
için, doğrunun ve ona sadakatle inananların koruyucu
su olan tanrıya candan ve umutla yakardıktan sonra 
hep birlikte tirana karşı başkaldırmak ve Rusya’daki 
iman ve özgürlüğü yeniden kurmalıdır.

BU YOLDAN DÖNECEK OLAN, HAİN YEHUDA GİBİ, 
LANETLENMELİDİR. AMİN. •

Üstte: Sibirya’da zincire vurulmuş sürgünler. Altta; 
Zincirlerden başka kaybedecek bir şeyi olmayan 

yoksul Ruslar aşevinde.

G üney B irliğ i ile  Polonya  
Ulusçuları A rasında A nlaşm a

1824’de Kiev'deki bir sergide karşılaşan Polonya 
- ulusçusu Chodkiewicz ile Rus Güney Birliği 

hareketinden Bestuşev-Rivmin'in aracılık ettiği
devrimci gizli örgütler ittifakının anlaşma taslağı...

Bizim yönümüzden:

1- Gizli düşmanlar yerine asil ittifakları yeğleyen Rus
ya, reformlarını tamamlamasının akabinde Polonya'ya 
bağımsızlık tanıyacaktır.

2- Yeni bir sınır oluşturulacak, yeterince Ruslaşmamış 
olan eyaletler, dostluğu ve yararlı ilişkileri korumak için 
Polonya'ya geri verilecektir.

3- Rus topraklannda kalacak olan PolonyalIların çıkar
larına (...) saygı gösterilecektir.

4- Böylelikle PolonyalIlar Vilna, Minsk ve Volynsk böl
gelerini ve Grodna eyaletlerini geri almayı ümit edebilir
ler.

5- Anlaşmanın onaylanması ile Rus toplumu, işlerini

Rusya'da sürdürmekte olan PolonyalIlara, bu işlerin ulu
sal çıkarlarla çelişmemesi şartı ile, koruma sağlayacaktır.

6- İçinde yaşamakta olduğumuz aydınlanma çağında 
bütün halkların çıkarlarının aynı olduğuna ve yerleşik 
kan davasının yalnızca barbarlık dönemlerinin tutumu 
olduğuna inanan Rus toplumu, bu iki halk arasında 
varolan uzlaşmaz çelişkiyi kökünden söküp atmak için 
bütün yollan kullanacaktır.

7- İlişkileri daha ileri götürmek için her iki taraf da 
aşağıdaki talimatları yerine getirecek yetkilileri tayin ede
cektir:

a) Bu yetkililer, karşı tarafın başkanına, kendilerini 
ilgilendiren her konuda ya da diğer tarafça talep edilen 
güncel konularda bilgi verecektir.

b) PolonyalI yetkililer, batı Avrupa’daki gelişmeler hak
kında Rus cemiyetini bilgilendirecektir.

c) Yetkililere ad takılması ya da' her iki cemiyetin 
herhangi bir üyesinin adını vermesini talep etmek kesin
likle yasaktır.

d) Eğer bir Rus yetkili Polonya cemiyetinin üyeleri 
ile ya da bir PolonyalI yetkili Rus cemiyetinin üyeleri 
ile karşılaşırsa, bu iki örgütün herhangi bir ilişkiye gir
miş olduklanna dair bir ifşaatta bulunmamalıdırlar.

e) İki tarafın başkanlan arasındaki karşılıklı ilişkiler 
yalnızca bu yetkililer aracılığıyla yürütülecektir.

f) Yetkililer, her iki tarafın başkanlannın izni olmaksı
zın hiçbir vaadde bulunamaz, taahhüde giremezler.

Polonya yönünden:

PolonyalIlar:

1- Grandük Konstantin Pavloviç'in Rusya'ya geri dö
nüşünü engellemek için her ne olursa olsun bütün araç 
ve yollan kullanmayı,

2- Bizimle aynı anda ayaklanma başlatmayı,

3- Bize karşı tahrik edilebilecek olan Litvanya kolordu
suna karşı harekete geçmeyi,

4- Tasarrufunda bulunan her türlü yardımı sağlamayı;

5- Bizimle batı Avrupa'da faaliyet göstermekte olan 
siyasal örgütler arasında ilişkiler kurmayı,

6- Bütün önemli sorunlar hakkında kendileri haberdar 
olur olmaz bizi bilgilefidirmeyi,

7- Devrim süresince, cemiyetimizin talimatlarına göre 
hareket etmeyi ve kendilerini bizim bir kolumuz olarak 
kabul etmeyi,

8- Cumhuriyetçi bir hükümet biçimini benimsemeyi 
taahhüt etmektedir. •

Oblom ovculuk N edir?

Çernişevskiy’nin yakın dostu ve çalışma arkadaşı
Dobrolyubov'un bu yazısı, Gonçarov'un Oblomov 

romanı yayınlandığı 1859’da Sovremennik 
(Çağdaş) dergisinde yayınlandı.

Oblomov edebiyatımızda çok da yeni olan bir karakter 
değil ama şimdiye kadar hiçbir zaman Gonçarov’un ro
manında olduğu kadar yalın ve tabii bir şekilde sunul- 
mamıştı. Çok geriye gitmemek için, Oblomov’un genel 
özelliklerinin Onegin’de bile bulunduğunu söyleyebili
riz: Daha sonra da en İyi edebi ürünlerimizde bunlar
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tekrarlanıyor. Çıkarılacak hisse şu: O bizim, hiçbir sa
natçının görmezlikten gelemeyeceği doğal, ulusal tipi- 
mizdir. Ama zaman içinde toplumsal bilinç geliştikçe, 
bu tip şeklini değiştirdi, hayatla farklı bir ilişki kurdu 
ve yeni bir anlam kazandı. (...)

Nedir Oblomov tipinin başlıca özellikleri? Dünyada 
olup biten her şeye karşı kayıtsız kalmaktan kaynakla
nan mutlak bir atalet. Bu ataletin nedeni kısmen onun 
dış konumunda, kısmen de zihinsel ve manevi gelişme 
tarzında yatıyor. Dış konumu, bir beyfendi olmaktır. 
Yazarın dediği gibi “bir serfi var; bir de üçyüz daha 
serfi var” (...)

Zaman zaman kendisini, ona hayran kalabalıkların iz
lediği büyük bir düşünür ya da sanatçı olarak tasarlıyor. 
Belli ki, Oblomov’un sıkıcılığı ve ataleti hırs ve duygu
dan yoksun değil; o da hayattan bir şeyler bekliyor, 
bir şeyler düşünüyor. Ama dileklerinin kendi çabaları 
değil başkaiarınınki tarafından tatmin edilmesinin onda 
yarattığı iğrenç alışkanlık, kendisinde atıl bir kımılda- 
mazlığın gelişmesine yol açmış ve ahlaken onu bir köle 
haline getirmiş. Bu kölelik aristokratik alışkanlıklarına 
öylesine bağlı, onlarla öylesine içiçe geçmiştir ki, arala
nnda net bir ayrım çizgisi çekmek olanaksızdır. Ahlaki 
köleliği Oblomov'un, kişiliğinin, bütün hayatının belki 
de en ilginç yönüdür. •

A tık  M ektu p

Narodnaya Volya'mn (Halkın iradesi) yürütme 
komitesinin Çar III. Alel<sandr’a açık mektubu 

(23 IVlart 1881)

Rusya'da radikal Narodnikler, 1887’de Zem/ya ı Volya 
(Toprak ve Özgürlük) adlı bir gizli parti kurarak, devlete 
karşı silahlı mücadeleye girişmişlerdi. 5 Şubat 1878’de 
örgüt üyesi Vera Zasuliç’in, mahkûmları kırbaçlayan Ge
neral Trepov’a ateş etmesi, Kiev üniversitesi rektörü 
Prof. Matveyev’in ağır yaralanması, 16 Ağustos 1878'de 
siyasal polis şefi General Mezensov’un bıçaklanması, 
gizli partinin ilk öhemli eylemleriydi. Çar, bu eylemlere, 
bütün siyasal tutukluları sıkıyönetim mahkemesine çı
kararak ve Prens Kropotkin’i öldürterek cevap verdi. 
Tutuklama dalgasına birtakım suikastlar karşı koyan ve 
bu arada adını Narodnaya Volya (Halkın İradesi) olarak 
değiştirmiş bulunan örgüt, eylemlerini doğrudan Çar’a 
yöneltmeye karar verdi. İki başarısız suikast girişimin
den sonra, Çar, bir dizi reformu başlatacağı söylenen 
meclis toplantısından üç gün önce, 13 Mart 1881'de 
Katarına kanalında öldürüldü. Sonraki günlerde Narod
naya Volya'nm 7 kişilik yürütme komitesi, birçok duyu
runun yanısıra, yeni Çar III. Aleksandr’a yönelik bu 
“açık mektup”u da yayınlamıştı...

Majeste!

Yürütme komitesi, şu anda içinde bulunmanız gere
ken maneviyat bozukluğunun tamamıyla farkındadır. Fa
kat, bu açıklamayı, nezaket nedenleriyle sürgit erteleye
meyeceğinin inancı içindedir. En haklı insani duygular
dan bile daha yüce bir şey vardır ki, o, anavatana karşı 
[sahip olduğumuz] ve her yurttaşın kendini, kendisine 
ait ve kendisine yabancı bütün duyguları [uğrunda] feda 
etmesi gereken görevdir. Bu zorunlu görev gereğince, 
bizi gelecekte korkunç sarsıntılar ve kanla tehdit eden 
tarihsel gelişmenin tereddütsüzlüğü gibi bir parça bile 
tereddüt etmeden size müracaat ediyoruz.

Katarina kanalında oynanan kanlı trajedi ne tesadüfi 
idi, ne de herhangi birisi için şaşırtıcı sayılabilirdi. Son 
on yıl içinde olanlardan sonra kaçınılmaz görünüyordu 
ve derin anlamı da, kaderin devletin başına getirdiği 
kişi tarafından gayet iyi anlaşılması gerektiği gibi, bura
da yatmaktadır.

Bu tür olayları tek tek kişilerin veya bir “çete”nin

• c/
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1876

üstte: Çernışevskiy'in Ne Yapmalı romanının 1876 
baskısının kapağı. Altta: 1878-1879'da Rus sosyalist 

devrimierinin şehitleri.

cinayetleri olarak tanımlamak, ancak, halkların yaşamını 
tahlil edebilmekten tamamen aciz bir adamın yapacağı 
iştir. Son on yılın akışı İçinde gördük kİ, bütün yoğun 
takibatlara rağmen, ölmüş bulunan Çar'ın hükümetinin 
her şeyi, bütün halk sınıflarının özgürlüklerini ve çıkar
larını, endüstriye ve hatta kendi kişisel onurunu buna 
feda etmesine rağmen, devrimci hareket büyüdü; ana
vatanın en değerli güçleri, Rusya’nın en fedakâr ve 
azimli adamları ona katılmak için geldiler... Tam üç yıl
dan beri, onlarla hükümet arasındaki küçük savaş sürü
yor...

İçinizdeki kişisel garezin, gerçeği dinleme isteğinizi 
ve sorumluluğunuzu bastıramayacağını umut ediyoruz. 
Biz de garez duyabiliriz. Siz babanızı kaybettiniz. Biz 
sadece babalarımızı değil, kardeşlerimizi, karılarımızı 
ve en İyi arkadaşlarımızı da kaybettik. Biz Rusya’nın 
iyiliği Jçin gerekliyse, her türlü kişisel kini susturmaya 
daima hazırız; aynısını sizden de bekliyoruz. Hiçbir şe
kilde koşullar ileri sürmüyoruz. Önerilerimizi kötüye yor
mayın. Devrimci hareketin adımlarını barışçı gelişmeye 
doğru yöneltmesi İçin yerine getirilmesi zorunlu olan 
koşullan biz değil, tarih yaratmıştır. Size bunu hatırlatırız.

Bu koşullar bizim görüşümüze göre iki ana nokta 
etrafında toplanabilir: 1. Şimdiye kadarki bütün siyasal 
suçlulara genel af. Çünkü bu insanlar suç işlememiş, 
yurttaş olarak sorumluluklarını yerine getirmişlerdir. 2. 
Tüm halkın temsilcilerinin, toplumsal ve siyasal yaşa
mın halkın istek ve ihtiyaçlarına uygun, en iyi biçiminin 
[ne olduğunu] tartışmak üzere, toplantıya çağrılmaiıdır.

İktidarın halkın temsili aracılığıyla yasallaşmasınm, 
ancak seçimlerin tamamıyla serbest yapılması halinde 
sağlanabileceğini belirtmeyi de zorunlu görüyoruz. Bu 
nedenle, seçimler aşağıdaki koşullarda gerçekleşmeli- 
dir: 1. Milletvekilleri, bütün toplumsal sınıf ve tabakalar
dan, hiçbir ayrım yapılmaksızın ve [yerleşimlerin] nüfu
suyla orantılı olarak seçilecektir. 2. Seçmenlere ve mil
letvekillerine hiçbir şekilde kısıtlama getirilemez. 3. se
çim ve seçim propagandası tamamıyla serbest olacak
tır. Bunun için hükümet halk meclisinin toplanmasına 
kadar şu geçici kuralları kabul edecektir: a) Konuşma 
özgürlüğü, b) basın özgürlüğü, c) toplanma özgürlüğü,
d) seçim programı [hazırlama ve sunma] özgürlüğü.

Bu, Rusya’yı barışçı ve düzenli bir gelişme yoluna 
çıkarmanın tek aracıdır. Anavatan ve tüm dünya önünde 
resmen açıklıyoruz ki, partimiz, eğer önce değinilen 
koşullar temelinde toplanırsa. Milli Meclis’e koşulsuz 
olarak tâbî olacak ve bu Milli Meciis’in kabul edeceği 
hükümete karşı muhalefet yapılmasına izin vermeye
cektir.

Ve şimdi, majeste, kararınızı veriniz. Seçim size bağlı
dır. Bizim kendi yönümüzden samimi dileğimiz, ruhunu
zun ve vicdanınızın, sizin de onurunuz, anavatana karşı 
sorumluluklarınız ve Rusya’nın iyiliği ile özdeş olan tek 
tercihi size telkin etmesidir. •

Güneşe K ardeşler, Özgürlüğe

Genç devrimci bilimadamı Leonid Radin’in 
1897’de Çarlığın hapisanesindeyken sözlerini 

yazdığı bu halk şarkısı, Ekim Devrim’i öncesinde 
Rus işçi hareketinden başlayarak bütün dünyaya 

yayılmıştır.

Güneşe kardeşler, özgürlüğe,
Işığa kardeşler, aydınlığa.
Çıkıp, geçmişin karanlığından.
Geleceği ışıtmaya!

Bakın, milyonların geçişi 
Sonsuza doğru, katederek karanlığı,
Taa ki özlemleri
Kavuşturana dek geceyle sabahı.

Elele kardeşler, hep birlikte,
Gülün kardeşler ölümün yüzüne:
Köleliği sonsuza dek yıkmaya.
Yürüyün, o kutsal son kavgaya!

Tutuklunun Şarkısı

Büyük Sovyet yazan, H^aksim Gorki’nin 1902'de 
sözlerini yazdığı halk şarkısı.

Güneş batıp yükselse de.
Hep karanlık, zindanın dibinde.
Bir bu yana, bir o yana geçiyor devriye, 
vay halime, vay halime.
Gündüz, gece, hücremin önünde.

Siz dolaşıp durun önümde, zindanda.
Ebediyen tutamazsınız beni burada.
Zafere ulaşacak kardeşlerim şanlı savaşımlarıyla. 
Yakında, çok yakında,
Kavuşturacaklar beni ışığa.
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H alk a  G itm ek
KATERİNA BREŞKOVSKAİA

Breşkovskaia, "devrimin büyülonrıesi’ ' olarak 
tanınırdı. 1873’te Zemiya i Volya’ya katıldı. 1917 
Sosyalist Devrimcilerin önderi olarak Bolşeviklere 

karşı çıktı. Devrimden sonra kaçtığı 
Çekoslovakya’da 1934'te öldü. Aşağıdaki pasaj, 
1917’de yayınladığı anılarında 193’ler Davasını 

anlattığı bölüm'.

Liderlerimiz Kovalik, Volnaralsi<iy, Rogachev ve Miş
kin, yargıçların önüne çıkışımız ve iddianameye vere
ceğimiz yanıtlar üzerine uzun uzun tartışmışlardı. İddia
name o kadar önemsizdi ki, sadece bıkkınlık yarattı. 
Çürütmeye girişmek bile onur kinci olacaktı. Niyetimiz 
Zeiihovskiy'le tartışmak değildi; toplumun düşünen ke
simini kendisine karşı silaha sarılmaya zorlayan hükü
met politikasını suçlu çıkarmak istiyorduk.

Durum hapisanenin her köşesinde tartışıldı. Voina- 
ralskly yapmayı önerdiği, Rusya'daki hayatı politik ve 
ekonomik açılardan tasvir edeceği konuşmasının bir 
özetini çıkardı. Taslak mantıklı, özlü ve ihtiyatlıydı. Olay
lar ortadaydı. Hareketimizin kökeni ve tarihinden söz 
etmiyor, ama Kovalik'In bir İfadesine yer veriyordu. Ko
valik mahkemede konuşmayı reddedeceğini bildirdi, çün
kü protestomuzun planlandığı gibi olması, yani mahke
meyi her şekilde tanımayı reddetmemiz gerektiğine ina
nıyordu. ilk sözcükten sonra susturulacağımızdan ve 
doğruyu anlatma fırsatı tanımayacaklanndan emindi. Miş- 
kln'se, yargılanmayı reddetmesine karşın konuşmasını 
kesinlikle yapacağını belirterek ona hak vermemizi iste
di. Yüreği o denli öfke doluydu ki suskun kalamayacak
tı. Konuşmasının başına Kovalik'In yazdığı girişi olması 
koşuluyla istediğini söylemesine karar verdik.

Bana kalırsa Mişkin’In konuşması tarihi bir olaydı. 
Gerçek, Rusya’da ilk kez bu denli korkusuzca ve şiddet
le, otokratik hükümetle karşı karşıya kalan umarsız bir 
mahkûm tarafından dite getiriliyordu. Konuşma büyük 
ilgiyle dinlendi. İleri görüşlü insanlar oien avukatlar, 
ağız birliğiyle daha iyi bir konuşma duymamış olduklan- 
nı belirttiler.

Kalede, bu arada, hapisanede ya da dışanda bize 
hiç katılmamış olan geçici mahkûm Andreeva dışında 
hepimiz, suçlananlann durumlannı özgürce açıklamala- 
nna izin verilmemesi, davanın kapalı kapılar ardında 
sümıesi ve konuşmalann yayınlanmaması şeklindeki mu
amelelere karşı çıkmaya karar verdik. Karanmızı, gözal
tında bekleyen ve davaya karşı tavrımızı öğrenmek iste
yen yoldaşlara iletmeye çalıştık ve gizli kanallardan, 
oradaki yoldaşların çoğunun bizimle hemfikir olduğunu 
sevinçle öğrendik.

Kışın sonunda, birikmiş yüzbinlerce belgeyi okumak 
üzere kaledeki ofise çağniacağımızı söylediler. Büyük 
mavi evrak kutulan içinde kanıt ve tutanaklar öyle çoktu 
ki kaleye at arabalanyia, odunlar gibi istiflenmiş oiarak 
getirilmişlerdi. Belgeler, her bölge ayn İşlemden geçe
cek biçimde dağıtılmıştı. Aramızdan yalnızca Voinarals- 
kiy ve Kovalik gibi çeşitli yerlerde birden çalışmış olanlar, 
çeşitli gruplann çaiışmalanna katılıyorlardı. Aslında bü
yük bir Ruslar örgütü oluşturan bu gruplann, durumun 
önemini yüksek otoritelerin çekineceği kadar abartan 
sayısı, çok sayıda küçüktü büyüklü bürokrat için terfi 
umutlan doğurdu ve o zamana dek enerjilerini yalnızca 
eğitici uğraşlarda kullanan binlerce genç insanı sosya
list propaganda ve harekete teşvik etti.

Ofise gidişlerimiz, görüşebilmemizi ve birbirimize pu
sulalar verebilmemizi sağladı. Beş ve altı kişilik gruplar 
halinde, gayret göstererek “ okumaya” başladık. Ben 
kendi payıma bu işten hoşnut kalmadım, çünkü acı çe
kerek tamamen yıpranmış bazı yoldaşlanmızın ahlaki 
dayanıksıziıklannın farkına vardım. Bu kötü ve üzücüy
dü. Ben de okuyuculan dikkatle gözleyen otoritelerin 
variiğı tarafından püskürtülmüştüm. Bu okumalardan

(IJstte): Pugaçev’in kafes içinde Moskova’ya getirilişi. 
(Ortada): II. Aleksandr’a suikast girişiminde bulunan 

Nikolay Kibalçiç, Andrey Zelyabov ve Sofya 
Perovskaya. (Altta): II. Aleksandr’a suikaste 

kalkışanların mahkemesi.

hoşlananlar, en kaygısıztanmızdı. Masum hareketlerle 
aralannda konuşmanın bir yolunu bulmuşlardı ve kendi
lerini davalannın araştırmasına adamış bir tavır takına
rak birbirlerine pusulalar veriyorlardı. Asiında herkes 
okuyordu, ama az ve dikkatsizce, çünkü kanıtlann çoğu
nu ön soruşturmalardan biliyorlardı. Aynca, sonucu ön
ceden belirlenen bir yargılamaya hiç önem vermediler. 
Okumalar, hapisane yaşamının kasvetli dramında bir 
oyalanma biçimi olarak görüldü.

Yargılama İçin dava vekiii seçmemiz tekiifi getirildi. 
Başta kimseyi İstemedik, ama sonra dışandaki arkadaş
lardan, reddetmememiz gerektiği, avukatlann (solici
tors) yetkililerin karşısında bir dava çıkarmak istedikleri 
ve bunun yalnızca bizi savunarak yapılabileceği yolunda 
imalar geldi. Bu arkadaşlar bize seçeceğimiz avukatlan 
tavsiye ettiler. Bize yardım etmeyi öneren avukatlann 
(lawyers) inceliği de karanmızda etkIH oMu.

Her dava vekilinin bir ya da İki suçsuz ve gerçek 
bir savunma yapmak isteyen müvekkili vardı. Onlar adı
na konuşmak, yargılamaya etkin olarak katılma fırsatı 
yaratacak ve kendilerini savunmak istemeyen ama çe
şitli biçimlerde yardım edilebilecek diğer müvekkillerin 
hizmetinde olmayı mümkün kılacaktı.

Bana, genç ve çok ümit verici bir avukat olan N. 
Karabchevskiy'yi tutmam tavsiye edilmişti. Kendisi, yar
gılamanın sürdüğü beş ya da altı ay boyunca sadece 
bana yoidaşlanmia iletişim kurmakta yardımcı olmak 
İçin davalara girdi. Adalete kavuşmamız için savaştı 
ve görevini yerine getirirken büyük sabır gösterdi. Pro
testoya katılmamaya karar verdiğine pişman olan Vera 
Pavlovna Rogacheva'nın davasını ustalık ve duyarlılıkla 
götürdü.

“ 193 yargılamasr'na katılan avukatlann, soylu ve in
sanca bir hukuk anlayışı özünü temsil ettiklerine ve 
bizi, maruz kaldığımız acımasız ve dürüstlükten uzak 
tavn aniadıklan için savunduklanna inanıyorum. Kişisel 
ödüller peşindeki memurlann acımasız hırslannın kur
banı olarak ne çok değerli gencin öldüğünü ya da yaşam 
boyu sakat kaldığını gözleriyle gördüler. Bu avukatlar, 
onurlu bir biçimde, “adalefin yaptıklannı tanımlarken 
sözlerini sakınmadılar.

Çok rüşvet verdik. Jandarma subaylan, bahşişler kar
şılığında, görüşmelere İzin verirlerdi - ah, o görüşmeler! 
Ne hüzünlere, sevinçlere, gözyaşlanna ve umutlara ne
den oldular. Tüm hapisane birbiriyle derinden ilgileni
yordu, çünkü oniarsız, dünyadan tümüyle soyutlanmış 
olurduk. Bu olanaklar, yetmiş kişiden yalnızca İki ya 
da üçüne bile verilse, diğerleri onlardan devrim ve top
lumsal yaşam üzerine ilgilendikleri bir şeyler öğrenebili
yordu.

"Özgür” eşlerimiz konusunda da bir şeyler söylemeli
yim. Hapisanedeki herkesin yardımına koştular. Kocala- 
nndan hepimizin özel ihtiyaçianmızı öğreniyor ve Kızıl 
Haç’ın yardımıyla bize erzak getiriyorlardı. Sahte (kur
gusal?) nişanlılar, kızkardeşler ve her dereceden kuzen
ler icat edildi. Bize bir şeyler gönderebilme iznini aiabli- 
meieri için bir yığın formaliteden geçmeleri gerekti, ama 
hiç pes etmediler ve sonuçta istediklerine ulaştılar.

Hapisanedeki büyük kabul odalannda, sırasını bekle
yen çok sayıda ziyaretçi otururdu. Orada ağlayan anne
ler, gözleri kızarmış, solgun genç kadınlar görebilirdi
niz. Babalar ve erkek kardeşler seyrek gelirdi. Daha 
seyrek olanı, kocalann ziyaretiydi. Bu da, aslında kan 
kocaların çoğunlukla birlikte tutuklanmalarındandı. Yi
ne de, mahkûmların çoğu bekar olduğu için, nişanlılar 
ve güveyler icat etmek gerekiyordu. •

Y ayın  K uruluna M ektu p
KARL MARX

Mihaylovskiy tarafından kaleme alınan ve Ekim 
1877’de yayınlanan Kari Marx Bay Şukovskiy’nin 
Mahkemesi Önünde başlıklı yazıya cevap olarak 

Oteçest Venniye Sapiski dergisinin yayın kuruluna 
Marx'in gönderdiği yazıdan parçalar. Bu mektup 

Marx'in ölümünden sonra Engels tarafından 
bulundu ve Mart 1884'de bir örneği Cenevre'deki 

Vera Zasuliç'e olmak üzere, Rusya ve ilgili 
yerlere gönderildi.

Sayın Bay Redaktör!

Kari Marx Bay Şukovskiy'nin Mahkemesi Önünde tuş- 
lıklı makalenin yazan olan Mihaylovskiy göründüğü ka- 
dan ile zeki bir adam ve eğer o benim ilkel sermaye 
birikimi üzerine yazdıklanmda kendi çıkardığı sonuçlara 
destek olacak tek bir yer bile bulmuş olsa idi, bunu 
kullanırdı.



122

O, böyle bir yer bulamadığından dolayı, kendini Kapi- 
ta/'in Almanca birinci basıcısında sonsöz olarak yayınla
nan ve bir Rus “edebiyatçısı”na (Herzen) karşı bir çeşit 
polemik olan bazı ek düşüncelerin üzerine gitmek zo
runda görmüştür. Bu yazan orada ne ile suçluyorum? 
Onu Rus köy topluluğunu Rusya’da değil, PrusyalI hü
kümet müşaviri Haxthausen’in kitabında keşfetmekle 
ve bu Rus köy topluluğunun onun ellerinde sadece 
çürümüş eski Avrupa’nın Panslavizmin zaferi sonucu 
yenilenmesi için bir argüman olarak kullanmakla suçlu
yorum. Bu yazar hakkındaki tahminlerim doğru ya da 
yanlış olabilir, ancak hiçbir zaman “ Rus erkeklerinin, 
anavatanları için batı Avrupa’nın izlediğinden farklı bir 
gelişim yolu bulma” çabaları hakkındaki görüşlerimi 
belirtmez.

Kapital'in Almanca ikinci baskısındaki sonsözde -Bay 
Şukovskiy hakkındaki makalenin yazarı bunu tanır, çün
kü alıntı yapmış - “büyük bir Rus bilgini ve eleştirmeni”n- 
den (Çemişevskiy) hakettiği bir saygı ile bahsediyorum: 
Bu kişi, dikkate değer makalelerinden Rusya’nın, liberal 
ekonomicilerin istediği gibi, köylü topluluklarının yıkıl
ması ile başlayıp, ardından kapitalist rejime geçiş yap
masının mı gerektiğini, yoksa aksine, bu sistemin acıla- 
nnı çekmeden tarihsel olarak ortaya çıkan kendi koşul- 
iannı geliştirerek mi bunun ürünlerini kendine mâl ede
ceği sorununu ele alıyor. O, bu sonuncu görüşü beyan 
ediyor. Ve sayın eleştirmenim en azından “büyük Rus 
bilgini ve eleştirmenine” gösterdiğim saygıdan, onun 
bu sorun hakkındaki görüşlerini paylaştığım ve aynı 
şekilde “edebiyatçılar” ve Panslavistlerle olan polemi
ğimden, onlann görüşlerini reddettiğim sonucunu çıka
rabilirdi.

Kısaca, “tahminlere” fırsat vermek istemediğimden 
dolayı açıkça konuşmak istiyorum. Rusya’nın ekonomik 
gelişimini konuya vakıf olarak değerlendirebilmek için 
Rusça öğrendim ve ardından yıllarca resmî ve diğer 
l>asılı malzemeleri İnceledim. Vardığım sonuç ise şu: 
Eğer Rusya 1861’den beri izlediği yolu sürdürürse, tari
hin herhangi bir zamanda bir halka sunmuş olduğu en 
mükemmel fırsatı, yitirecek ve kapitalist sistemin tüm 
uğursuz evrelerini atlama şansını kaybedecektir. (...)

Eleştirmenim bu'tarihsel taslağı Rusya ile ilgili olarak 
nasıl kullanabilir? Ancak şöyle: Eğer Rusya batı Avrupa 
örneğine uygun olarak kapitalist bir ulus olmaya doğru 
gidiyorsa - ki son yıllarda bu yönde çok çaba harcandı- 
bunu köylülerin büyük bir bölümünü proletaryaya dö
nüştürmeden başaramaz; ve bir kez kapitalist ekonomi
nin girdabına kapılınca, sistemin acımasız kurallannı 
diğer sıradan uluslar gibi çekmek zorunda kalacaktır. 
Hepsi bu. Ama bu benim eleştirmenime az geliyor. 
...) •

üfüneii M ek tu p  Taslağı
KARL MARX

16 Şubat 1881’de Vera Zasuliç’in Rus köy 
topluluğu hakkındaki görüşlerini sorduğu mektuba 

cevap hazırlayan Marx, 4 ayn taslak yazdı. 
Rusya’nın koşullannın ele alındığı bu taslaklar 8 
Mart 1881'de kısa bir mektuba dönüştürüldü ve 

Zasuliç’e postalandı.

(...) 1. Kapitalist üretim tarzının ortaya çıkışının anaii- 
dnde şöyle diyorum: “ Üreticinin üretim araçlarından 
radikal aynmı, kapitalist sistemin temelidir... Bütün bu 
gelişmenin temelini köylülerin mülksüzleştirilmeleri oluş
turur. Bu ilk olarak radikal bir biçimde İngiltere'de uygu
landı... Ama batı Avrupa’nın tüm ülkeleri aynı süreci 
yaşıyorlar.” (Le Capital, Fransızca baskısı, s. 315)

O halde, bu sürecin “tarihsel kaçınılmazlığı” açıkça 
Batı Avrupa Ülkeleri ile sınırlıdır. Bu tür bir sınırlandır
manın gerekçesi 32. I>ölümün şu paragrafında veriliyor:

« i #

(Üstte): Güney Rusya işçi Birliği’n/n kurucuları: 
Yevgeni Zaslavski, Yan Ribitski, Fyodor Kravçenko, 

Mihail Skveri. (Ortada): Krasni Smeh (Kızıl Kahkaha) 
mizah dergisinden bir karikatür: Yayımcı, basımcı, 

sansürcü ve polis. (Altta): Kuzey Rusya işçi Birliği’n/n 
kurucuları: Stepan Kalturin, Viktor Obnorski, Dimitri 

Smirnov, Albert Peterson.

“ Başkalarının emeğinin sömürülmesi ve ücretli emek 
üzerine kurulu olan kapitalist özel mülkiyet, kişisel emek 
üzerine kurulu olan özel mülkiyeli ezmektedir.” (c 1, 
s. 341).

Batının yaşadığı bu süreçte özel mülkiyetin bir biçimi
nin özel mülkiyetin bir başka biçimine dönüştüğü görül
mektedir. Rus köylülerin ortak mülkiyeti İse bunun aksi
ne özel mülkiyete dönüştürülecektir. Bu dönüşümün 
kaçınılmazlığı olumlansa da olumlanmasa da bunun le
hine ya da aleyhine olan nedenlerin, yapmış olduğum 
kapitalist düzenin oluşumu analizi ile hiçbir İlgileri yok
tur. Burada sadece Rus köylülerinin büyük çoğunluğu
nun şu anki durumlan dolayısıyla küçük mülk sahipliği
ne dönüşmeleri fiilinin, onların hızla mülksOzleştlrilme- 
lerlne bir giriş niteliği taşımadığı sonucuna varılabilir.

2. Rus köy topluluklarına karşı ileri sürülmüş olan 
ciddi argüman şuna vanyor: Batı toplumlarının kökenle

rine gidince her tarafta toprak üzerindeki ortak mülkiye
ti bulacaksınız; toplumsal ilerleme ile biriikte ortak mül
kiyet yerini her tarafta özel mülkiyete bırakmak zorunda 
kaldı. O halde ortak mülkiyet Rusya'da da bu kaderden 
kaçamayacaktır.

Bu argümanı sadece Avrupa’nın deneyimlerine da
yandığı ölçüde hesaba katmak İstiyorum. Örneğin, Do
ğu Hindistan’ı ele alırsak, orada topraktaki ortak mülki
yetin zoria ortadan kaldırılmasının yeriileri ileri değil, 
aksine geriye götüren Ingiliz vandalizminin bir eylemi 
olduğunu Sir H. Maine ve onun türünden olan insanların 
haricinde tüm dünya biliyor.

İlkel toplumlann tümü aynı örneğe göre biçllmemiştir. 
Aksine, bunların tümü gerek türde gerekse yaşta birbi
rinden farklılaşan birbirini izleyen gelişim evrelerini be
lirten bir dizi toplumsal gruplaşmaları oluştururlar. Üze
rinde anlaşılmış olan türlerden biri tanm topluluğudur, 
ki bu aynı zamanda Rus topluluğunun da türüdür. Bu
nun batıdaki karşılığı epey yakın tarihte olan Cermen 
topluluğudur. Jül Sezar döneminde varolmayan bu top
luluk, Cermen kabilelerinin İtalya, Galier, İspanya, vs.yi 
kuşattıklarında da çoktan varlığını yitirmişti. Sezar dev
rinde tanm alanlarının, bir topluluğun tek tek aileleri 
arasında değil, kabile ve soy gruplan arasında yıllık 
olarak dağılımı geçerliydi; ve toprak muhtemelen ortak 
olarak gruplar halinde işleniyordu. Bu arkaik türden 
olan topluluk Cermen topraklarında doğal bir gelişim 
sonucu, Tacitus'un anlattığı gibi, bir tarım topluluğuna 
dönüştü. Ancak Tacitus'un döneminden sonra bu toplu
luğu gözden kaybediyoruz. Tarım topluluğu bitmek bil
meyen savaşların ve göçlerin sonucu fark edilmeden 
çöktü; belki de zor yolu İle sona erdi. Ancak onun 
doğal yaşam yeteneği iki tartışılmaz olgu ile kanıtlanmış 
durumdadır. Bu türün birkaç örneği Ortaçağ'ın bütün 
değişim evrelerinde yaşamış ve günümüze kadar kendi
ni, örneğin benim memleketimdeki Trier bölgesinde ol
duğu gibi, muhafaza etmiştir. Ancak en önemlisi bu 
“tarım topluluklannın" damgasının ondan çıkan yeni 
topluluklara da taşındığını görüyoruz, öyle ki, Maurer 
bunlardan birini araştırmış bir kişi olarak, diğerini de 
yeniden oluşturabillyor. Tanm alanlarının çiftçilerin özel 
mülkiyetinde olduğu, ancak ormanlann, otlaklann ve 
ıssız alanların halen ortak mülkiyet olarak kaldıkları yeni 
topluluk, Cermenler tarafından tüm fethedilmiş ülkeler
de kuruldu.

Şimdi “tarım topluiuğu”nun onu daha arkaik olan 
topluluktan farklılaştıran en karakteristik yönleri incele
mek zorundayız.

1. Tüm diğer topluluklar, fertleri arasındaki kan bağla- 
nndan ortaya çıkan ilişkilere dayanıriar. Kişinin buraya 
ait olması, onun kan bağına sahip olmasına ya da evlat 
edinilmesine bağlıdır. Yapısı bir soy ağacının yapısı gi
bidir. “Tanm topluluğu” özgür insanlann, kan bağı ile 
sınırtanmamış İlk toplumsal gruplaşmalandır.

2. Tanm topluluğunda ev ve ona ait olan avlu çiftçinin 
kendisine aittir. Buna karşın, ortak ev ve kolektif yaşam, 
tanm ve hayvancılıktan önceki daha ilkel olan toplulu
ğun ekonomik temellerini oluşturuyordu. Tanm toplu- 
luklannda, kolektif yaşam mekanlan olmanın sona erdi
ği evlerin periyodik olarak sahip değiştirdikleri görülür. 
Demek ki, kişisel kullanım ortak mülkiyet İle bağlantılı
dır. Ancak böylesi topluluklar hâlâ doğum İşaretlerini 
taşımaktadıriar ve bunlar daha arkaik olan bir topluluk
tan kelimenin tam anlamı İle tarım topluluğuna geçiş 
aşamasındadıriar.

3. Devredilemez ve ortak bir mülkiyet olarak toprak, 
tanm topluluğunun fertleri arasında periyodik olarak 
öyle dağıtılır kİ, herkes kendisine verilmiş olan toprakla- 
n kendi hesabına çalıştınr ve ürünü kendine maleder. 
Daha ilkel olan topluluklarda iş, ortak olarak yapılır ve 
ortak ürün, yeniden üretim için ayrılmış olan payın dı
şında ihtiyaçlara göre dağıtılır.

Tanm topluluğuna ait olan düalizmin (ikiliğin) ona
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büyük bir yaşam gücü verdiği anlaşılıyor. Güçlü ama 
kan bağı ilişkilerinden kurtarılmış olarak, topraktaki or
tak mülkiyet ve buradan doğan toplumsal İlişkiler, onu 
güçiü temeller üzerine oturtuyor. Aynı zamanda ev, bu
na ait olan avlu, her ailenin ev dışındaki harici alanları, 
parsel ekonomisi ve onun ürününün kişisel oiarak sa- 
hipieniimesi, kişiliğin gelişmesini hızlandırır, ki bu daha 
iikei oian topluluğun organizması ile bağdaşmaz. (...)

İikei toplum şekillenmesinin son dönemi olarak tanm 
topluluğu aynı zamanda ikincil şekillenmeye bir geçiş 
dönemidir; yani mülkiyet üzerine kurulu olan topluma 
geçiştir. İkincil şekillenme, anlaşılacağı gibi kölelik, sert
lik üzerinde kurulu bir dizi toplumu kapsar.

Ancak tanm topluluklarının tarihsel seyri kaçınılmaz 
olarak bu sonuca varmak zorunda mıdır? Kesinlikle de
ğil. Onların içinde bannan düaiizm bir alternatifi de müm
kün kılıyor; ya mülkiyet unsurunun kolektif unsuru ya 
da kolektif unsurun mülkiyet unsurunu galebe çalması. 
Bunların tümü içinde bulunulan tarihsel duruma bağlıdır.

Yalnızca gelişme olanaklarını gözden geçirmek için 
bir an olsun gözlerimizi Rus topluluğunu ezen sefalet
ten uzaklaştıralım. Rus topluluğu tarihte emsali olma
yan bir durumu sergiliyor. O muazzam bir imparatorlu
ğun köy yaşamındaki organik ve egemen bir biçimi 
olarak halen Avrupa’daki yegane örnektir. Topraktaki 
ortak mülkiyet ona, kolektif sahiplenmenin doğal teme
lini, tarihsel atmosferi, kapitalist üretim ile eşzamanlılığı 
ise ona daha büyük ölçekte örgütlenmiş kolektif emeğin 
maddi koşullarını sunuyor. Yani, o burada kapitalist 
sistemin esaret boyunduruğunu çekmeden, bu sistemin 
ortaya çıkardığı olumlu kazanımları kendine maledebilir. 
Birleştirilmiş ve makineler ile yapılan tarım yavaş yavaş 
parsel tarımının yerini alabilir, ki Rus topraklannm fizik
sel yaradılışı tam da buna elvermektedir. Rus topluluğu 
şu anki biçimiyle normal bir duruma oturtulduktan son
ra, modern toplumların eğilim gösterdiği ekonomik sis
temlerin do/aysızpıfcış noktası olabilir ve böylece intihar 
etmeden yeni bir yaşama başlayabilir. •

Im paraioH uk h in  b ir  İk tis a t  
Politikası

SERGEY WiTTE

Kont Witte, 1890’iarda Rusya’nın yabancı sermaye 
yatırımlarıyla gerçel<leştirdiği sanayileşme 

hamlesinin mimarı c4arak bilinir. Aşağıda alıntı, 
Çar’ın yeni sermaye ithaline karşı anlık bir direnci 

üzerine Witte’nin kaleme almış olduğu bir 
rapordan seçilmiştir.

Ulusal ticaret ve sanayii teşvik etmek için hükümetin 
aldığı önlemlerin, şu anda herhangi bir zamanda oldu
ğundan çok daha derin ve geniş bir anlamı var. Bu 
yüzyılın ikinci yarısında imparatorluğun bütün ekono
mik yapısı dönüştü; öyle ki, şimdi pazar ve fiyat yapısı 
ulusal ekonomiyi oluşturan özel girişimlerin ortak çıka- 
nnı yansıtıyor. Toprak sahiplerinin bağımsız bir hayat 
yaşadikian köylerinde, pazarla hiçbir ilişki kurmaksızın 
kendi kendine yeterli bir küçük ekonomik dünya oluş
turdukları serflik dönemine kıyasla, almak, satmak ve 
ücretli emek ulusal varoluşumuzun çok daha derin do
kularına nüfuz ediyor. İşbölümü; l>ecerilerin uzmanlaş
ması; giderek kasabalar, köyler, fabrikalar, madenler 
arasında Irölünen nüfusun çeşitli kesimleri arasında ar
tan mal değişimi; nüfusun taleplerindeki karmaşıklığın 
artması; bütün bu süreçler serflerin özgürleştirilmesi
nin, bir demiryolları şebekesinin kurulmasının ve kredi 
sisteminin gelişmesinin ve dış ticaretin olağanüstü öl
çekte artmasının etkisiyle anayurdumuzda hızla gelişti. 
Şimdi ulusal ekonomimizin bütün organ ve dalları ortak 
bir ekonomik hayatın içine çekildi ve her bir bireysel 
birim, hükümetin ekonomik faaliyetlerine karşı çok da
ha duyarlı bir hale geldi. Çağdaş ekonomik ilişkilerin 
oluşturduğu alabildiğine girift şebekeden ötürü, sanayi-

(IJstte): Kapital'/n ilk Rusça baskısı (1872). (Ortada): 
Lenin dört yaşında: I. Parçomenko'nun tablosu. (Altta): 

İllegal bir derginin ofisinde gece mesaisi.

in, ticaret, kredi ya da iletişimin şu ya da bu dalının 
koşullarındaki bir değişiktik, çoğunlukla görünmez bi
çimlerde hatırı sayılır sayıdaki girişimimizin kaderini et
kiliyor. Ülkenin ekonomik çıkarındaki böylesi köklü bir 
dönüşümden ötürü, hükümetin aldığı her ekonomik ön
lem, ekonomik organizmanın bütününün hayatını az ya 
da çok etkiler. Sanayiin çeşitli dallarına gösterilen özel 
bir anlayışlılık, yeni bir demiryolu, Rus girişimi için keş
fedilmiş yeni bir alan, bunlar ve diğer önlemler, uygula
maları kısmi ve yerel ölçekli olsalar bile, giderek karma
şıklaşan şebekenin ve kurulmuş dengenin tamamını kı
mıldatır.

Maliye Bakanlığı, bu olguları gözönünde bulundura
rak, şu ya da bu şekilde hükümetin sanayi ve ticaret 
politikasıyla beslenen ülkenin, her şeyden önce bu poli
tikanın sıkı bir sistem ve süreklilik içersinde uygulanan 
belirli bir plana bağlı olarak yürütülmesine ihtiyaç duy
duğuna karar vermiştir. •

H a lk ın  D o s tla n  K im lerdir?
VLADİMİR İLYİÇ LENIN

Lenin’in 1894’de yazdığı Legal Marksistleri ve 
Narodnikleri eleştirdiği eserlerden bir parça.

Şu tanıdık deyişi biraz değiştirerek söyleyecek olursak- 
Halkm Dost/an'nöan birini biraz kazıyın, altından bir 
burjuva çıkacaktır. Gerçekten de, üremenin psikolojisi, 
çocuk yetiştirme vs. ile miras arasındaki ilişki hakkında 
söylediklerinin anlamı, mirasın da aynen çocuk yetiştir
me kadar kutsal, aslî ve ebedi olduğu iddiasından başka 
ne olabilir ki? Gerçi Bay lUihaiiovskiy’nin "miras kuru- 
munun bir ölçüye kadar iktisadi rekabet olgusu tarafın
dan belirlendiğini” beyan ederek, kendisine bir açık 
kapı bıraktığı doğru ama bu soruya açık seçik bir cevap 
vermek için girişilmiş bir çabadan başka bir şey değil- 
beyhude bir çaba. Mirasın hangi “ölçüde” rekabete 
dayandığı hakkında bir kelime söylenmemişken ve reka
betle miras arasındaki bu ilişkinin, nereden kaynaklan
dığı hakkında tek bir açıklama yapılmamışken, böyle 
bir cümleyi nasıl ciddiye alabiliriz? Aslında, miras kuru
mu özel mülkiyeti varsayar ve özel mülkiyet de ancak 
değişimle biriikte ortaya çıkar. Temeli, toplumsal emek
te baştan kuvve halinde varolan uzmanlaşması ve ürün
lerin pazarda yabancılaşmasıdır. (...) İşbölümü cemaati 
istila edip de üyeleri, bireysel olarak tek bir şeyin üreti
miyle ilgilenmeye ve ürünü pazarda satmaya başlayın
ca, üreticilerin bu şekilde maddi olarak birbirlerinden 
yalıtılması ifadesini, özel mülkiyette buldu. Özel mülki
yet ve miras, birbirinden ayrı, küçük (monogam) ailele
rin zaten oluşmuş ve değişimin gelişmeye başlamış ol
duğu bir toplumsal düzenin kategorileridir.

Bay Mihailovskiy başka bir olgusal örnek daha veriyor 
ki, bu da kendince bir mücevher. “Kan tıağlanna gelince” 
diyor maddeciliği düzeltme çabası İçinde, “üretim bi
çimlerinin etkisi altında bunların uygar halkların tarihle
rinde önemini yitirdiği doğrudur” ; (bir kaçamak daha, 
yalnızca bir öncekinden daha da bariz. Tam olarak hangi 
üretim biçimleri? Boş bir lâf!) “ama kısmen de, kendi 
devamlılıkları ve genellenmeleri içinde ulusal bağlarda 
çözüldüler” . Demek ki, ulusalbağlar kan bağlannın de
vamı ve genellenmesiymiş! Bay Mihailovskiy’nin, tarih 
hakkındaki fikirlerini okul çocuklarına anlatılan masal
lardan aldığı açık. Ders kitaplarından gelme bu vecize 
göre, önce her toplumun çekirdeği olan aile vardı, sonra 
-dendiğine göre- aile büyüdü kabile oldu ve kabile de 
büyüdü devlet oldu. (Bu safkan bir burjuva görüşüdür; 
birbirinden ayrı küçük ailelerin ön plana çıkması ancak 
burjuva rejiminde oldu; tarih öncesi zamanlarda mevcut 
bile değillerdi. Hiçbir şey, modern toplumun kategorile
rini bütün zaman ve halklara uygulamak kadar burjuva
ya özgü değildir.) Eğer Bay Mihailovskiy, bu çocuk saç
malığını ciddi bir eda ile tekrarlıyorsa, Ihi sadece (diğer 
şeylerin yanısıra) Rus tarihinin seyri hakkında en ufak 
bir fikri olmadığını gösterir. Eski Rus’ta kan ve soy 
bağlarının varlığından sözedüebilirse de, Ortaçağ'da, 
Moskof çarlarının zamanında, bu kan bağları var bile 
değildi; yani devlet kan ve soy bağlanna değil yerel 
bağlara dayalı ilişkiler aracılığıyla kurulmuştu. Toprak 
sahipleri ve manastırlar çeşitli yörelerden köylüler aldı
lar ve bu şekilde oluşan cemaat tamamen t>ölgesel bir 
birlikti. Ama o zamanlarda, kelimenin gerçek anlamında 
ulusal bağlardan sözetmek neredeyse imkânsızdır; Dev
let farklı “toprak”lara ve hatta bazen, geçmişteki özerk
liklerinin güçlü izlerini barındıran eyaletlere ayrışıyordu. 
Bunların, kendi gümrük sınırları kendi orduları bile var
dı. Farklı toprak, bölge ve eyaletlerin bir bütün içinde 
kaynaşması, Rus tarihinin modern (yaklaşık 17. yüzyıl
dan bu yana) döneminin bir özelliğidir. Mihailovskiy’nin 
çok saygı duyduğu bu kaynaşma, kan ve soy bağlarıyla 
yaratılmadı, ne de onların devamlılıktan ya da genetten- 
meleriyle. Bölgeler arası değişimin artması, dolaşımda 
butunan meta hacminin büyümesi ve küçük yerel pazar
ların, tüm Rusya’yı içeren tek bir pazarda yoğunlaşması 
yarattı onu. Bu sürecin özne ve efendileri ticari kapita
listler olduğundan, bu ulusal bağların yaratılması, bur
juva Ijağlarının yaratılmasından başka bir şey değildi. •


