
Modem Sosyalizm

1905 Rus Devrimi
Ocak 1905’de Çar’a dilekçe vermek için Kışlık Saray’a yürüyen işçilerin kurşuna dizilmelerinin 
doğurduğu protestolarla başlayan olaylar, Rusya’da doğrudan doğruya halkın eseri olan ilk 
devrime yol açtı.

İlk Rus devrimi, iki yıl içinde yenilmesine karşın, vaktini doldurmuş olan Çarlığı, geri 
dönülmesi imkansız bir bunalımın içine sokarak 1917 Ekim Devrimi’ne giden yolu açmış 
oldu,

1905 Rus Devrimi, 1871 Paris Komünü’nden sonra bütün Avrupa’da işçi smifinın önderliğinde 
gerçekleşmiş ilk devrimdi, İşçi sınıfı partilerinin tümünün talepleri ve mahiyeti bakımından bir 
burjuva demokratik devrimi olacağını öngördükleri 1905 Devrimi, pratik gelişimi içinde 
önderliğini ve başhca gücünü işçi sınıfından alarak bir burjuva devriminin bütün sınırlarını 
zorladı.

Bu yenik devrimden en kazançlı çıkan ise 1905 Devrimi’ni gerçekleştiği şekliyle hayal etmiş 
olan tek devrimci parti Bolşevikler ve önderleri Lenin’di, Lenin ve Bolşevikler, 1905’te, yalnızca 
20, yüzyılı şekillendiren 1917 Ekim Devrimi’nin “genel provası”nı yapmakla kalmadılar.
Uzunca bir zamandır, bütün Avrupa’da bir düzen içi hareket haline gelmiş olan sosyalizme, 
devrimci içeriğini de iade etmiş oldular,

Rusya’da Modem Sosyalizmin Başlangıcı
1877 ile 1879 arasında Petersburg’da bir grev dalgası yeraldı, 1890’lara kadar bir daha 
görülemeyecek yaygınlıktaki bu dalga içinde 26 grev yapıldı. Kuzey Rusya İşçileri Birliği bu 
dalga içinden çıktı, Vyatka ilinden bir köylünün oğlu olan kaynakçı Stepan Halturin’in 
kurduğu birlik birkaç ay sonra polis tarahndan dağıtıldı, 1879’da da Narodnikler arasındaki 
bölünmede Çemiy Peredel grubunun başına geçmiş olan Plehanov terörizme karşı çıkarak 
propagandanın önemi üzerinde durmaya ve daha da önemlisi, pratik gerekçelerden yola 
çıkarak işçi sınıfına yönelmenin gerekliliğini ileri sürmeye başladı. Henüz köylülüğün 
sosyalizmin temel unsuru olduğu yolundaki Narodnik görüşten vazgeçmiş olmasa bile, işçilere 
de toplumsal devrimde köylülerle eşit bir rol tanımak gerektiği yargısına varmışa. Henüz 
Narodnizmle Marksizm arasında orta yolda durduğu bu dönemde yazdığı bir yazısında 
Plehanov şöyle diyordu: “Büyük sanayi merkezlerimiz on binlerce hatta kimi zaman 
yüzbinlerce işçiyi biraraya getiriyor... Tanmsal sorun, obşçina’nm  özyönetimi sorunu, toprak ve 
özgürlük gibi meselelerin hepsi köylü kadar işçiyi de yakından ilgilendiren şeylerdir. Tek 
kelimeyle bu, kırdan kopmuş bir kitlenin değil, kınn bir parçası olan kitlenin bir meselesidir, 
Davalan aynıdır, dolayısıyla mücadeleleri de aynı olabilir ve olmalıdır da. Öte yandan kenüer, 
köy ahalisinin filizlerini, daha genç, daha girişken insanlan bağnnda toplar.,, bu insanlar 
kentte köylü ailesinin muhafazakar ve geri unsurlannm etkisinden kurtulurlar.. İşte bütün 
bunlar sayesinde işçiler, toplumsal devrim patlak verdiğinde köylüler için değerli bir müttefik 
haUne geleceklerdir.”

Emeğin Kurtultişu ve İşçi Çevreleri

Plehanov 1880 ile 1882 arasında Narodnizm ile bütün bağlannı kopardı. 1883’te de Emeğin 
Kurtuluşu grubu kuruldu. Plehanov ve arkadaşlannm Emeğin Kurtuluşu grubunu oluşturmalan 
Rus devrimci hareketi içinde önemli bir tepkiye yol aça. Rus devrimci hareketinin geleneğine 
ihanet eonekle suçlandılar. Baü Avrupa’daki sosyal demokratlann da başlarda Emeğin Kurtuluşu 
grubunu destekledikleri pek söylenemezdi. Bunun nedeni Narodnaya Volya’m n  eylemleriyle 
sağlamış olduğu etkinlikti. Oysa, Emeğin Kurtuluşu henüz yeni ve güçsüzdü. Bu güçlüklere 
rağmen Emeğin Kurtuluşu grubu Plehanov’un konferanslanndan elde edilen gelirle yayın 
faaliyetini sürdürdü. 1883’de Sosyalizm ve Siyasal Mücadele adlı broşürün yayınlanması 
Narodnikler arasında önemli bir huzursuzluk ve tartışma yarata. Plehanov’u eleştiren yazılar 
yayınlayan Narodnikler, buna ek olarak Marx’in görüşlerinin Rusya için değil baa Avrupa için 
geçerli olduğunu iddia eden görüşleri kaleme aldılar. Plehanov Narodniklerin bu görüşlerini 
1885’de yayınladığı Farklılıklarımız adlı eserinde eleştirdi. Plehanov’un her iki eseri de 
Narodnikler arasından Marksizme yönelmenin teorik malzemelerini oluşturdu. Böylelikle Emeğin 
Kurtuluşu bir yandan Rus devrimci hareketi içindeki tecridi kırarken, öte yandan da baa 
Avrupa sosyal demokradannm desteğini kazanmaya başlamışa. Plehanov, kitaplannda mir’in 
kırda gelişen meta ekonomisi ile birlikte çöküntüye uğradığını, köylü komünlerinde köylüler 
arasında farklılaşmalann, eşitsizliklerin ve bireyciliğin başgösterdiğini; feiilafe’lann kendi 
parsellerinin yanısıra, topraklannı işleyemeyen yoksul köylülerin de topraklanm ele geçirmeye 
başladıklannı belirleyerek geleceğin arak köylülere ve köylü komünlerine ait olmadığını ilan 
etti. Plehanov, Rusya’da işçi sınıfının yaklaşmakta olan devrimde başhca rolü oynayacak sınıf 
olduğunu öne süren ilk devrimciydi. Bununla birlikte 1883 ile 1884’te yazdığı yazılarda hâlâ 
Narodniklerin Marksizmi benimseyebileceklerini ummaya devam ediyordu. Farklılıklarımızda

Moskova'da 1905'te işçiler Rus devrimci hareketinin 
tarihinde yeni sayılabilecek bir sloganın ardından 
yürüdüler: Bütün dünya ülkelerinin işçileri birleşin 
(üstte) Yine de, 1905'in proletarya enternasyonalizmi 
1870’lerin radikalizminden tamamen bağımsız değildi. 
Ancak iki dönem arasındaki bağı kuran tek bir örgüt 
ya da öğreti değil, parçalanmış bir gelenek, 
t)irbirinden bağımsız, kırılmış duyarlıklardan, anılardan, 
hikayelerden oluşan sayısız izdi. Bu izlerden belki en 
önemlisi. Toprak ve Özgürlûk’ûn dağılmasını izleyen 
aylarda Çemiy Peredel’/ kurduktan sonra kaçmak 
zorunda kaldıkları Avrupa'da Marksist olan, Plehanov 
başta olmak üzere Narodnik önderlikti. Ancak Rusya 
içinde de. Narodnik hareketin sürekliliği, tesbit 
edilmesi çok daha güç kanallardan yeniden üretildi. 
Örneğin Lenin’in ağabeyi Aleksandr Ulyanov (sağda) 
1886’da yedi arkadaşı ile t>irlikte. Halkın İradesinin 
Terör Şubesi adı altında gizli bir örgüt kurdular.
Halkın İradesi onlar için yalnızca bir ad, bir efsane 
olabilirdi; son merkez komite üyesi Vera Finger de 
tutuklandıktan sonra Halkın İradesi diye bir şey 
kalmamıştı. Yine de yedi kişilik Terör Şubesi üç farklı 
"grup” u içerecek şekilde kuruldu. Öğrencilerden, 
aralarında Aleksandr’ın da bulunduğu üçü, kendini 
"Narodnik” , üçü "sosyal demokrat” , biri de 
"bağımsız”  olarak tarif ediyordu. Örgüt 1887 yılında 
II. Aleksandr’ın öldürülüşünün yıldönümü olan 1 
Mart'ta IIL Aleksandr'a suikast düzenleme karan aldı. 
Son derecede amatörce tasarlanmış olan suikast 
girişimi, bir tesadüf sonucu ortaya çıkanldı. 21 
yaşındaki Aleksandr Ulyanov dört arkadaşıyla birlikte



Devrimi

şöyle yazmıştı: “ Rus Marksistlerinin ilk program girişimini sunarken Narodnaya Volya ile 
rekabet halinde olmayı istiyor değiliz.. Narodnaya Volya partisi, kendi devrimci geleneklerine 
sadık kalmayı ve Rusya’daki hareketi bugünkü durgunluğundan kurtarmayı istiyorsa bir 
Marksist parti haline gelmelidir.” Beri yandan Plehanov, Narodnik şiddeti ile işçi sınıfı 
arasında propaganda sürdürmeyi de birbiriyle uzlaştırma yollarını aramayı elden bırakmış 
değildi: “...Nüfusun bazı kesimleri için hükümete karşı şiddet eylemleriyle mücadeleye girişmek 
çok daha uygun olabilecektir. İşçiler arasında propaganda, şiddet eylemiyle mücadelenin 
gereğini ortadan kaldırmayacak tersine bunun için şimdiye kadar olmayan fırsatlar 
sağlayacaktır...”

Plehanov Farkbhklanmız'ın 1905 baskısına yazdığı önsözde şiddet eylemlerine ilişkin bu 
açıklamalan hakkında şunlan yazmıştı: “Emeğin Kurtuluşu grubu varolduğu bütün dönem 
boyunca şiddet eylemlerinin işçiler için elverişsiz olduğunu savundu; o zamanlar, buna 
Tann’ya inanır gibi inanan aydınlar karşısında şiddet eylemlerine karşı beyanda bulunmak 
kesinlikle yararsızdı.”

asılaral< öldürüldü. İdamını izleyen aylarda kardeşi 
Vladimir llylç, ağabeyinin entelektüel serüvenini kavramak 
için onun sevdiği kitaptan okurken, yalnızca bir öğreti 
olarak değil bir hayât ve duyarlık tarzı olarak da 
Narodnizmin kaynağı sayılabilecek kitapla, 
Çemişevskiy’nin Ne Yapmalı?’s/ ile karşılaşacak ve 
kendi deyişiyle "bütün bakış açısı dönüşecek” , yıllar 
sonra Bolşevik örgüt anlayışının temellerini ortaya 
koyduğu kendi kitabına aynı adı verecekti: ama 
arada, Narodnizmin öbür kollarından tyiriyle, Emeğin 
Kurtuluşu örgütündeki Plehanov önderliğindeki 
Marksizme evrilmiş koluyla tanışmış olarak.

Plehanov yaklaşan Rus devriminin öznesinin işçi sınıfı olduğunu ortaya çıkararak, Marksizmi 
Rusya’ya taşıyıp devrimin entelektüel silahı yaparak, kendisinden sonra devrimci Rus 
Marksistlerinin ve 1917 Eldm Devrimi’nin önderi olacak olan Lenin’in deyişiyle “bütün bir 
Rus Marksistleri kuşağını yetiştirmiş”, 1917 Devrimi’nde en önemh rollerden birini oynamış 
olan Troçki’nin sözleriyle “1890’lann Marksist kuşağı, Plehanov tarahndan atılan temeller 
üzerine yerleşmişti.”

Legal Marksizm

1894 yıh, Rusya’da Marksizmin yasal basında o güne kadar görülmedik bir yaygınlık ve 
genişlikte tartışılmaya başlandığına tanık oldu. Plehanov, ZasuHç, Akselrod, Deutsch ve



Ignatov’un Cenevre’de kurdukları Emeğin Kurtuluşu grubu, kurulduğu 1883’ten 1893’e kadar 
bütünüyle sürgünde yaşamıştı. 1880’lerde Marksist hareket işçiler arasında ancak küçük 
propaganda çevreleriyle temsil ediliyordu. Bu yıllar Rusya için de karanlık olarak bilinen 
yıllardı. Çehov’un oyunlarında dile gelen, umutsuz, karamsar, aylak adamlar 1880’lerin tipik 
kişiliğiydi.

1890’larda Rusya’nın entelektüel hayatı yeniden canlanmaya başladı. 1894’te Piyotr Struve, 
Narodniklerin toplumsal düşüncelerini eleştirdiği Rusya'nın Ekonomik Gelişmesi Üzerine Eleştirel 
Değinmeler adlı kitabını yayınlamak için III. Aleksandr’ın sansüründen izin istedi. Herkesin 
şaşkınlık dolu bakışları arasında bu Marksist kitap kitapçıların raflarına çıktı. Bunun ardından 
Beltov’un Tekçi Tarih Görüşünün Gelişmesi adlı kitabı yayınlandı. Kitap çıkar çıkmaz Beltov’un 
>qllardır Rusya’ya ayağını basmış olmayan Plehanov’tan başkası olmadığı anlaşıldı. Çarlık 
Marksizme yol vermişti. Çarlık polisi ve sansürü için bunun bir “liberalleşme” ya da iyiniyet 
gösterisi olmayıp, ince bir hesabın ürünü olduğunu çok geçmeden herkes kavrayacaktı. Daha 
1880’lerde Çarlığın gizli Polisi Ohrana’nm  bir ajanı üstlerine Marksistlerin Narodniklere karşı 
bir güç olarak gelişmelerine izin vermelerini tavsiye etmişti. Eleştirileri ile Çarlık için günün 
en acil tehlikesi olan Narodniklerin devrimci çevrelerdeki itibarlannı zedeledikleri ve siyasal 
güçlerini zaafa uğrattıklanndan, Nijni Novgorodlu bir polis şefinin de dediği gibi onlan 
bertaraf etmek için , “henüz tehlikeli olmayan” Marksistlerin elinin serbest bırakılması akıllıca 
görülüyordu. Lenin, aynı yargıyı, ünlü eseri Ne Yapmalı? da şöyle dile getirmişti: “Hükümet, 
yalnızca (devrimci) Narodnaya Volya’nın teorisini tehlikeli olarak görmeye ve her zaman 
olduğu gibi, iç evrimini gözden kaçırarak ona yöneltilen her türlü eleştiriyi sevinçle 
karşılamaya alışmıştı. Hükümet ne olduğunu kavrayıncaya ve işe yaramaz sansürcü ve polis 
ordusu yeni düşmanın farkına varıp üzerine çullanıncaya kadar (Rus standartlanmıza) göre 
hayli zaman geçmesi gerekti. Bu arada Marksist gazete ve dergiler kuruldu, neredeyse herkes 
Marksist kesildi, Marksistler el üstünde tutuldu, Marksisdere kur yapıldı ve yayıncılar da, 
Marksist literatürün alışılmadık biçimde yok satması karşısında sevinçle ellerini oğuşturmaya 
başladılar.”

Hus hakim sınıfı ile Rus halkı arasındaki uçurum, 
diğer Avrupa ülkelerinde görülen sınıflararası 
çelişkilerden farklı ve daha derin bir görünüm 
arzediyordu. Rus hakim sınıflan, büyük toprak 
sahipleri ve yeni gelişen kapitalist sınıfın ötesinde, 
Çarlık devletinin çeşitli kademelerindeki asker ve sivil 
bürokratların oluşturduğu bir "devlet aristokrasisi"ni 
içeriyordu. Çarlığın her türlü hukuk kaygısının dışında, 
keyfi yönetimi, devlet yönetiminin hiyerarşik yapısı 
içinde rüşvet ve şantajla güçlenen geniş bir zenginler 
kalabalığı yaratmıştı. Yüksek memuriyetlerin ve 
rütbelerin parayla alınıp satıldığı, özel kişilerden alınan 
rüşvetin tamamen meşru sayıldığı ve hatta tarifelere 
bağlandığı bu düzende, yüz milyona yakın köylünün 
ve sayısı giderek artan kentli işçi sınıfının sefaleti, 
"AvrupalI" St. Petersburg'un sefahat hayatıyla, 
şatafatlı üniformalarıyla dolaşan asker ve yüksek 
memurların katıldığı görkemli balolarıyla tam bir tezat 
içindeydi.



I Devrimi

Vinogradov'un RSDİPVn II. Kongresi resmi. Bu 
l<ongrenin siyasal literatüre yerleşik iki deyim 

kazandıracağını o sırada herhalde kimse 
düşünmemişti. Kongre, Bolşevik-Menşevik bölünmesini 
getirdi. Anlaşmazlığa yolaçan parti üyeliği tanımı belki 

bir ayrıntıydı. Bir tüzük maddesine ilişkin titizliğin 
gerekçesi, devrim ve iktidar perspektifinin Lenin'in 

düşüncesinde özel bir yoğunluk kazanmasında 
aranabilir. Lukacs bu yoğunlaşmayı "devrimin 
güncelliği" biçiminde kavramlaştırır. Devrimin 

güncelliğiyle Lenin, sosyalizme geçişi nesnelliğin doğal 
ürünü olarak değerlendiren II. Enternasyonal eğilimi 
şöyle dursun, öznel öğenin ve siyasal mücadelenin 

önemini pekala teslim eden başka yoldaşlarını da 
aşar. Lenin’in yaklaşımı, 30-40 yıl öncesinin kimi 

Narodnik önderlerin vurgusuyla bir noktada çarpıcı 
biçimde buluşur: "Sonuç" olmanın önünde, önlem 
olarak: aynı zamanda ülkeyi liberalizme kaybetme 

tehlikesini yokedecek bir araç olarak devrim...

Marksistlerin bir kesimi Rusya’da kapitalizmin gelişmesinin ve kapitalist ilişkilerin 
yerleşmesinin meşruiyetinin savunulmasmın serbest bırakıldığı, ama Çarlığa karşı devrimci bir 
sınıf mücadelesinin zorunluluğu ve meşruiyetinden söz edilmesinin yasaklandığı bu genel 
çerçeveyi Marksist propaganda için bütünüyle yeterli görerek, çalışmalannı bu yönde 
yoğunlaştırdılar. Legal Marksizm olarak adlandırılan bu eğilimin başlıca temsilcileri olan Piyotr. 
B. Struve, M.I. Tugan Baranovskiy, Berdyaev, Bulgakov ve Frank, Marksizmin bir eylem 
kılavuzu olarak önemini yadsıyarak siyasal eyleme aktif olarak katılmaktan uzak durmayı 
tercih ediyorlardı. Rus Marksizminin devrimci kanadının önderlerinin 1895-1896’da tutuklanarak 
mücadele sahnesinin dışına sürülmesinden sonra bu grup Rusya’da Marksist yayıncılığın en 
önemli unsuru haline geldi. Legal Marksistler, çıkardıkları Novoye SIovo ve Naçalo adlı 
dergilerde entelecensiya arasındaki egemen eğilim olan Narodnizmin çökertilmesi bakımından 
etkili bir yayıncılık sürdürdüler.

Legal Marksistler, daha işin başındayken bile yalnızca Marx’in vardığı bazı hükümleri değil, 
yönteminin birçok cephesini de eleştiriyorlardı. Daha sonraları Bernstein’m sözcülüğünü 
yapacağı revizyonizmin birçok unsurunu barındıran görüşlerinde Struve, kapitalizmin çöküşe 
gittiği teorisini ve proletaryanın bir toplumsal devrim gerçekleştirebilme kapasitesini 
reddediyordu. Maddeci tarih anlayışı ile felsefi maddecilik arasında organik bir bağ olduğunu 
kabul etmeyen legal Marksistler, sosyalizme ahlaki bir temel kazandırmak için Marx’i Kant’la 
“bütünleme”ye giriştiler.

Öte yandan Legal Marksistler, Marx’in kapitalizmde pazann gelişmesine ilişkin hesaplarını 
incelemeye ve yeniden üretim şemalannı geliştirmeye girişen ilk teorisyenler oldular. Tugan 
Baranovskiy ise, kapitalist bunahmlann devreselliğini açıklamada üretim ve tüketim mallan 
ekonomilerinin gelişme oransızlığından yola çıkarak ekonomik bunalımlar konusunda bir 
Marksist teori geliştirme çabası gösteren ilk kişi oldu.

Lenin ve Devrimci Marksizm
Struve’nin Rusya’nın Ekonomik Gelişmesi Üstüne Eleştirel Değinmeler kitabı, Plehanov tarafından« 
memnunlukla karşılanmıştı. Narodnizme karşı sert bir eleştiriyi ifade eden kitap, aynı 
zamanda da bir kapitalizm övgüsüydü. Ne var ki, Plehanov da Struve gibi Rusya’daki 
kapitalist gelişmeden doğan çehşmeleri, bu gelişmenin yarattığı sancı ve trajedileri azımsama 
eğilimindeydi. Narodniklerin “subjektivizm”ini eleştirirken katı bir “objektivizm” sergiliyordu. 
Onun kanısına göre, “Sosyal Demokratlar tarihin akışına uygun olarak yol almaktaydılar”, ve 
tarihsel gelişmenin “insan iradesi ve bilinciyle herhangi bir ilişkisi yoktu”. Bu yaklaşımın bir 
sonucu olarak Plehanov, Struve’nin kitabının son cümlesini onaylayarak aktanyordu: “Sonunda 
vermemiz gereken hüküm, kültürden yoksun olduğumuz ve kapitalizm okulundan geçmemiz 
gerektiğidir.”

Bununla birlikte, sosyal demokratlar arasından, Struve’nin fikirlerine kanimayan bir ses 
yükseliyordu. 1895’te hayli uzun bir başlığı olan bir kitap yayınlandı: Halkçılığın Ekonomik 
İçeriği ve Bay Struve’nin Eserinde Eleştirilişi (Burjuva Literatüründe Marksizmin Yansıması).
P. Struve, Rusya’nın Ekonomik Gelişmesi Konusunda Eleştirel Değinmeler, St. Petersburg, 1894. 
Kitap sansürden geçebilmenin başlıca şardannı yerine getirmekteydi. Kalındı, 166 sayfaydı, 
istatistiklerden söz ediyordu. Narodnikleri eleştiriyordu ve günlük dilden uzaklaşan bir üslup 
tutturmuştu. Ama gene de polis tarafından toplatıldı, sadece birkaç nüshası elde kalabildi. 
Biçimsel normlara uyduğu halde, niçin toplatılmış olduğunu kitabın içeriğine göz atınca



çıkarmak kolaylaşır. Yazar K. Utin, kapitalist gelişme karşısında Narodnik teorilerini 
değerlendirirken, legal Marksistlerinkinden farklı siyasal hükümlere vanyordu: “...Narodnik 
programın tümünü herhangi bir ayınm yapmaksızın ve bütünüyle reddetmenin kesinlikle 
yanlış olacağı açıktır. Bu programın gerici ve ilerici yanlan arasında bir ayınm gözetmek 
gerekir. Narodnizm, köylüyü toprağa ve eski üretim tarzlanna bağlı bırakan, topraklann elden 
çıkanlamazlığı gibi önlemler ileri sürdüğü, para ekonomisinin gelişmesini geciktirmeyi dilediği 
sürece gericidir... Ama programda özyönetime, ucuz krediler, teknik iyileştirmeler, pazarlamanın 
daha iyi düzenlenmesine dayanan ‘halk’ (yani küçük meta) ekonomisine ilişkin başka noktalar 
da bulunmaktadır, bu genel demokratik önlemlerse ilericidir.”

Narodnikler hakkındaki basmakalıp vulger maddeciliğin bakış açısını reddeden ve Narodnik 
teorilerini reddederken onlann kapitalizme karşı direnen “militan demokratik çekirdeği”ni 
“dikkatle çekip çıkartmaya” yönelen bu yaklaşım, gelişen kapitalizmle “munis” Marksistler 
arasındaki uzlaşma için tanınmış olan legal alandan devrimci Marksistlerle, anti-kapitalist 
köylülerin ittifakını haber vermek için yararlanmaya çalışıyordu. K.Utin, daha sonraları 
yazılannı N. Lenin ya da sadece Lenin diye imzalayacak olan Vladimir İiyiç Ulyanov’dan 
başkası değildi.

Lenin

22 Nisan (eski takvime göre 12 Nisan) 1870’te Simbirsk’te doğan Lenin, ilköğretim müfettişi 
İlya Nikolayeviç Ulyanov’un oğluydu. Çok genç yaşta siyasetle ilgilenmeye bir bakıma kendi 
iradesi dışında mecbur kalmıştı. Ağabeyi Aleksandr, Narodnaya Voiya’nın devamı olmayı 
amaçlayan küçük bir çevreden dört arkadaşı ile birlikte Çar III. Aleksandr’a başansız bir 
suikast girişiminde bulunmaktan ötürü 20 Mayıs 1887’de asılarak idam edildi. Lenin’in 
kendisi, hayatı boyunca bununla ilgili pek az şey söylemiş ve yazmışsa da, olayın Lenin’i, 
ağabeyini ölümü severek göze almaya götüren toplumsal ve siyasal koşullar üzerinde 
düşünmeye yönelttiği kesin gibidir. Lenin, Aralık 1887’de Kazan Üniversitesi Hukuk 
Fakültesine girdi. Ailesi de Samara’dan Kazan’a taşındı. Ancak çok kısa bir süre sonra bir 
öğrenci gösterisinde yer aldığında Aleksandr’ın kardeşi olması yüzünden derhal üniversiteden

Rosa ve Lenin

Lenin ve Luxemburg arasında 1903-4'te devrimci ör
gütlenme l(onusunda geçen tartışma, çok yanlış tanım
lamalara konu oldu. Burjuva ve sosyal demokrat ideo
loglar Luxemburg's, “ Leninizm”in bir eleştirmeni ola
rak sahip çıktılar. Diğer yandan Stalinist gelenek içinde 
Luxemburg, kaderci ve kendiliğindenci olmakla suçla
nıp, sapmalanndan ötürü politikanın çöplüğüne terk edil
di. Aslında söz konusu olan, hemen her konuda hemfi
kir olan iki büyük devrimci arasında bir tartışmaydı.

Aslında, Lenin de Luxemburg da, II. EnternasyonaVIn 
devrimci sol kanadında yer almaktaydı. Yankı uyandı
ran, Luxemburg’un Reform ya da Oevrim’i olduysa da, 
her ikisi de Bernstein’a ve revizyonistlere meydan oku
muşlardı. Her ikisi de II. EnternasyonaVVn Ağustos 
1914’te emperyalizm karşısındaki teslimiyetçi tavnna 
karşı çıkmışlardı. Luxemburg’un Kitle Grevi kitapçığın
da, Lenin’inse Devlet ve Devrim yapıtında savundukları 
gibi, ikisi de sosyalist devrimin, yalnızca emekçi kitlesi
nin kendisi tarafından gerçekleştirilebileceğine inanı
yordu. Proletaryanın zaferinin kaçınılmaz olduğunu dü- 
şünmüyoriardı; Nitekim Luxemburg, Sermaye Blrlklm’in- 
de kapitalizmin ekonomik açıdan çökmeye mahkûm ol
duğunu savunmasına karşın, bu bunalımın sonucunun 
“sosyalizme geçiş de bart»riığa dönüş de” olabileceği
ni düşünüyordu: “ ...seçim yapmak durumundayız: 
Emperyalizmin zaferi ve kültürün gerilemesi, eski Ro- 
ma'da olduğu gibi -bozguna uğraması, harap olması, 
yozlaşması, uçsuz bucaksız bir mezartık; ya da sosyaliz
min zaferi- emperyalizme ve onun yöntemi olan savaşa 
bilinçlice saldıran uluslararası işçi sınıfının zaferi. Bu, 
dünya tarihinin ikilemidir, sınıf bilincine sahip proletar
yanın attığı zaria ikisinden biri gerçekleşecek.”

O sıralar Luxemburg da Lenin gibi, “ proletarya ço
ğunluğunun bilinçli iradesi ve eylemi olmaksızın” sos
yalizmin olamayacağını savunuyordu. Ayrıca her ikisi 
de bu hareketin, devrimci bir sosyalist partinin lideriiği- 
ni de gereksin'diğinde hemfikirdiler. Nitekim, kendiliğin

den işçi hareketinin yaratıcı rolü üzerinde en çok durdu
ğu yapıtı Kitle Grevl’nöe Luxemburg, “Sosyal Demok
ratlar proletaryanın en aydın, sınıf bilincine en çok sahip 
olan koludur. Kaderci bir tavırla, ellerini kavuşturarak 
‘devrim koşulları’nın gelip çatmasını bekleyemezler, bu
na kalkışmamalıdırlar” der.

Lenin ve Luxemburg, devrimci sosyalist örgütlenme
nin vazgeçilemezliğini gördülerse de, bunun doğası ve 
rolü üzerinde anlaşamadılar. Luxemburg önceleri II. En- 
ternasyonal’de egemen olan parti ve kaynağı Marx ve 
Engels’de bulan tasarımını benimsemeye eğilimliydi. 
Bu tasarımda, mutlak bir kitle örgütü olarak kavranan 
parti, sınıfı temsil edecek, böylece içerisinde proletar
yanın tüm farklı katmanlannın bllinçliliğini ve çeşitliliği
ni yansıtacak şekilde işçi sınıfıyla özdeşleşecekti. Bu 
anlayışın getirdiği sorunlar, uluslararası işçi hareketinin 
yeni başladığı Marx ve Engels’in zamanında belli değil
di. Bununla biriikte, 1900'lerde, özellikle//. Eniernasyo- 
na/’in örgütüne dönüşmüş olan Alman Sosyal Demokrat 
Partisi (SPD)’nln parlamenter delegasyon ve sendikada 
çalışan memurlann egemen, tabanınsa etkisiz olduğu 
bir kitlesel seçim örgütüne dönüşmesiyle, bu parti tasa
rımı alabildiğine sorunlu bir nitelik kazandı.

SPD'âe önemli bir kişilik olan Luxemburg, partinin 
bürokratik ve muhafazakar doğasını Lenin'den çok da
ha iyi kavramıştı. Bu, Lenin’in Ne YapmahTia vurgula
dığı mericezt lideriiğe Luxemburg’un kuşkuyla bakışını, 
bunun yerine, partinin ve sendikaların kemikleşmiş ya- 
pılanmalannı kırmak için aşağıdan gelecek kitle girişimi
ne güvenişini açıklar. Bu tavrın altında belirgin bir ka
dercilik, örgütün, gerekliliği yanında, kaçınılmaz biçim
de bürokratik atalete yöneleceği inancı yatıyor: “Bilinç
siz olan, bilinçli olandan önce gelir. Tarihin mantığı, 
tarihin işleyişine katılan İnsanların öznel mantıklarından 
önce gelir. Eğilim, sosyalist partinin yönetim organları
nın muhafazakar bir rol oynamasına doğrudur.” Bu ta
vır, reformizmin köklerini tarihsellikten uzak bir bakış 
İçermesinin yanısıra Luxemburg'u işçi bürokrasisini te
mizlemek için kendiliğinden işçi sınıfı hareketine güven
meye de teşvik etti: “ Duraksayan liderler, mutlaka kitle
lerin fırtınasıyla kenara itileceklerdir.”

Varşova'da katıldığı sosyalist hareket, ilk günlerden 
itibaren Luxemburg’un Rus devrimci ve Marksist 

çevreleri ile biraraya gelmesine yol açtı ve 
Luxemburg 1907’de Rusya Sosyal Demokrat İşçi 

Partisi'n/n kongresine delege olarak katıldı. Bu ilişkiler 
aynı zamanda Rus Marksistlerinin tartışmalarına da 

fiilen katılma olanağını doğurmuş oldu. Gerek 
milliyetler gerekse Rus sosyal demokratlarının 

örgütlenme sorunları üzerine Lenin ile sürdürmüş 
olduğu polemikler, dönemin en önemli tartışmalarından 

bazılarını oluşturdu. Farklı mücadele ve örgütlenme 
geleneklerinin temsilcileri olan Luxemburg ve Lenin’in 

kimi zaman sertleşen, ama buna rağmen taşıdıklan 
önemi ve çarpıcılığı hiçbir zaman kaybetmeyen 

polemikleri, içerikleri itibariyle Marksist literatüre ve 
mücadeleye önemli katkılarda bulundular

Toplumsşl güçlerin nesnel işleyişine aşın inancı, dev
rimci örgütlenmenin rolünü oldukça etkisiz görmesine 
yol açtı. Nitekim Luxemburg, “Sosyal Demokrasi'nin 
görevi, kitle grevlerinin teknik hazıriık ve yönlendirilme
sini değil, öncelikle tüm hareketin politik lideriiğini içerir” 
diye yazar, ki bu da, “ proletaryanın en geniş katmanlan- 
na bu devrimci sürecin engellenemeyecek oluşumunu, 
bu oluşuma yol açacak iç toplumsal güçleri ve politik 
sonuçlan” açıklamayı gerektirir. Bu açıdan devrimci 
lideriik, olaylan biçimlendirmek için aktif olarak karış
maktan çok, yorum yapmak anlamına gelir. Bu şekilde 
çalışan bir Marksist parti, işçileri ajlte edip, talepler 
getirerek mücadeleye zorlamaktansa, propaganda yap
mak, devrimci programın anahatiannı hazıriamak, geliş
meleri çözümlemek üzerinde yoğunlaşmalıdır. Böylesi 
bir politik örgütlenme anlayışı, Luxemburg’un 1914 ön
cesi SPD lideriiğine karşı devrimci bir muhalefet örgüt- 
leyemeyişini ve parti I. Dünya Savaşı’nı desteklediğinde 
bile -İHinun anlamı. Alman Komünist Partlsl’nin trajik 
biçimde geç bir tarihte. Kasım 1918 Devrimi sonrası 
kurulacak olmasıydı- İlgisini kesmeyi reddedişini açıkla
maya yardım eder. Lenin ise partiye öncü bir kol ve 
müdahaleci bir örgüt olarak baktı. Hareket noktası, kapi
talizmin yönetimi altında işçi sınıfı bilincinin düzensiz 
ve çelişkili yapısıydı. Devrimcilerin görevi, bu bilinci 
yansıtan bir kitle partisine katılmak değil, sınıfın çoğun
luğunu Marksizm'e kazandırmak için birarada örgütlen-
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Devrimi

Serilerin özgörleştirilmelerinin en önemli uzun vadeli 
sonucu, şehirde gelişecek olan sanayi için büyük bir 
ucuz işgücü ordusu yaratmak oldu. Bu insanlar, 
şehirlerde Engels'in İngiltere için tarif ettiği koşullara 
benzer koşullarda yaşıyorlardı. Üstelik 1890’lara kadar 
Rusya'da sanayileşme daha çok kır merkezli olma 
özelliğini koruduğundan, bu insanların istihdam edilme 
umutlan da son derecede düşüktü; dolayısıyla, 
şehirlerdeki kitlesel sefalete karşın, bir işçi sınıfı 
bilincinin oluşmasının maddi dayanakları son derecede 
cılızdı. Ancak 1890'larda, Rusya'ya yabancı sermaye 
akiminin başlamasıyla birlikte, şehirlerdeki işçilerin 
sayısında büyük bir sıçrama gözlendi. Bu sayı 
1890’iarm sonuna varıldığında 3 milyona yaklaşmıştı. 
Bu on yıl içindeki sanayideki yıllık büyüme hızı ise 
yüzde 8'in üzerindeydi. Dahası, Rusya'yı Avrupa'daki 
kapitalist ülkelerden ayırdeden önemli bir özellik, 
sanayiin son derecede yoğunlaşmış olmasıydı. 
Dolayısıyla 1890'larla birlikte işçileşme, sanayinin 
yoğunlaşmış olduğu bölgelerde yoksulların başlıca 
beklentisi haline geldi. Kuşkusuz yoksulların büyük bir 
kısmı hiçbir zaman “yedek işgücü ordusu"nun 
mensubu olmaktan kurtulartiayacaktı. Yine de 
sanayideki yüksek büyüme hızı, istihdam edilebilecek 
olandan daha çok sayıda insanda işçileşme umudu 
yaratıyor olsa da, işsizler arasında da potansiyel bir 
işçi kimliğinin oluşmasına, onların da işçileri örnek 
almalarına yol açıyordu. Ayrıca sanayiin 
yoğunluğundan kaynaklanan, bu kesimin yaşantılarının 
bir örnekliği, bir işçi kültürünün oluşmasına yardımcı 
oldu.

uzaklaştınidı. Ekim 1889’da bütün aile yeniden Samara’ya göç etti. 1893’e kadar Samara’da 
yaşayan Lenin, bu dört yıl boyunca, yakınlık duyduğu Narodnik teorileriyle Marksistlerin 
görüşleri üzerinde durmaksızın çalıştı. Lenin, 1890’da kendisinin ve annesinin ısrarlı 
başvurulan sonunda dışarıdan St. Petersburg Üniversitesi’nde hukuk smavlanna girme hakkını 
yeniden elde etti. Dön yıllık fakülte sınavlanm iki yılda vererek 1891 bahannda bütün 
okullanm olduğu gibi, hukuk fakültesini de birincilikle bitirdi. Avukatlık yapma izni aldıktan 
sonra da Samara’da geçirdiği geride kalan bir buçuk yıl boyunca para almadan yoksul 
mujiklerin davalanna girdi. Lenin, Samara’da Narodnik şiddetin eski savaşçılanyla tanışıp 
onlardan hareketin tarihi üzerine, yeraltı mücadelesi teknikleri üzerine durmaksızın tartışarak 
bilgi edindi.

Samara’daki son yıllannda Lenin artık bir Marksistti. Bu taşra kentinde geçirdiği beş yıl 
boyunca, Plehanov’un eserlerini incelemiş. Kapitali okumuş, Rus ekonomisine ilişkin 
istatistiksel malzemeyi elden geçirmiş, Rus toplumsal ve iktisadi yaşamı üzerine ilk 
monografilerini kaleme almaya başlamıştı. Lenin’in kendi yoluna karar vermek için yaklaşık 
beş yıl süren inceleme ve araştırmaya girişmesi, kendi kuşağının Marksistleri arasında pek sık- 
raslanan bir durum değildi. Bunda entelektüel olduğu kadar ahlaki endişelerin rol oynadığı 
düşünülebilir. Bir yandan sağlam bir temel edinmeden asılmış ağabeyin yolunun 
eleştirilmesinden kaçınmak isteği, öte yandan Rus devrimci hareketinin henüz Narodnizmden 
Marksizme geçiş halinde bulunması ve Plehanov’un ilk eserlerinin Narodnizmi de meşru bir 
sosyalist öğreti olarak değerlendiren içeriği, Lenin’in kendi düşüncelerini oluştururken ince 
eleyip sık dokumasının bazı gereklerini aydınlatabilir.

Yıllar sonra. Ne Yapmalû'da bu geçişi şöyle tasvir etmişti: “(Rus Sosyal Demokratlannm) 
çoğu,devrimci düşünceye Narodnaya Volya taraftan olarak gelmişlerdi. Hemen hemen tümü, 
gençliklerinde eylemci kahramanlara tutkuyla tapmışlardı. Bu kahramanca geleneklerin çekici 
etkilerinden kurtulmak mücadele etmeyi gerektiriyordu ve mücadele genç sosyal demokratlann 
kendilerine derin bir saygı duydukları Narodnaya Volya’ya sadık kalmaya kararlı insanlarla 
kişisel ilişkilerinin kopmasına yol açıyordu.”

mekti. Bunun anlamı, devrimci partinin sınıfı temsil et
mesi değil, politik bilince sahip azınlığı, proletaryanın 
çoğunluğunu etkilemelc için öncelikle biraraya getirme
ye çalışmasıydı. “Öncülerle, onlara doğru çekilen kitle
lerin bütünü arasındaki aynmı unutmak, öncünün göre
vinin giderek daha geniş kitleleri kendi düzeyine çek
mek olduğunu unutmak kendini kandırmak, ödevlerimi
zin büyüklüğüne gözlerini kapatmak ve ödevlerimizi sı
nırlamak demektir.” Aynca, işçileri kazanabilmek, Le- 
nln’e göre sadece propagandayı değil, mücadele dene
yimi kazanmayı ve pratikte Marksist düşüncenin emek 
hareketi içindeki diğer yönelimlere üstünlüğünü kanıtla
mak için, işçilerin günlük mücadelelerine katılan dev

rimcileri gerektirirdi. Demokratik merkeziyetçilik, - 
Stalinist partilerin bürokratik merkeziyetçiliğinden çok 
farklı olarak- Marksist teori ve somut mücadele deneyi
mi arasındaki demokratik tartışmalarda yansıyan sürekli 
bir karşılıklı etkileşimi içerirdi.

Sonuçta Lenin, devrimci örgütlenme görevlerinin, sı
nıf mücadelesinin durumuna bağlı olarak değiştiğini an
ladı. Büyüyen bir grev hareketinin ve parçalanmış Mark
sist grupların var olduğu 1902-3 koşullannda öncelikle, 
mücadeleye tutariilık ve yön verebilecek merkezi bir 
profesyonel devrimciler örgütü yaratmak gerekiyordu. 
1905 Devrimi’nin başgöstermesi Lenin’i işçi sınıfının.

“ içgüdüsel olarak, kendiliğinden Sosyal-Demokrat’ ol
duğunu belirtmeye ve tam gün komitacılanna Bolşevlk- 
fer’ln, “ partinin kapılarını” kitle grevlerinin deneyimle
riyle radikalleşmiş işçilere açmaları gerektiğini söyle
meye yöneltti. 1905 sonrası katı, tepki döneminde yapıl
ması gereken, mücadelenin yeniden başlayıp Bolşevik- 
ler’I toparladığı 1912’ye dek, -Rus proletaryasını Ekim 
1917'de zafere götüren kitle partisinin temeli olan- ör
gütlenmeyi başarmak gerekiyordu; Lenin bu noktayı 
vurguladı.

Lenin’in 1902-3'te profesyonalizme ve merkeziyetçili
ğe verdiği önem, bir ilke sorunu olmaktan çok, o sıralar
da partinin özgün sorunlanna yanıtı olarak alınmalıdır. 
Oysa, o dönemin Troçkist gibi Luxemburg da Ne Yap- 
malı?'nın yanıltıcı kimi pasajlannda, Lenin’in partiyi sı
nıf yerine ikame ettiğini sandı. Lenin’in sonraki kariyeri 
ve Bolşovlkler'ln Ekim Devrimi'nde yükselerek ilerleme
si, Troçki ve Luxemburg’un ne kadar yanılmış oldukları
nı ortaya koyuyor. Lenin'in tarihi başansı, Gramsci’nin 
“ proletaryanın organik aydınlan” diye adlandırdığı, sı
nıfı ikame etmek üzere değil, mücadeleyi kapitalizmin 
yıkılmasına yönlendirmek için bir araya gelmiş devrimci 
işçileri kapsayan bir parti kurmuş olmasıydı. Troçki, 
1917’de, yanlış yaptığını kabul etti.

Farklı konumlan, Luxemburg’la Lenin’i ayırdı; Luxem
burg, İHirjuva demokrasisi koşullannda, bürokratik re
formist bir kitle partisi İçinde devrimci fikirier İçin müca
dele ederken, Lenin, her grevi politik bir mücadeleye 
çevirmeye yönelen baskı koşullannda illegal bir örgüt 
inşa ediyordu. Ama farklılıklanna karşın, aynı şeye 
angajeydiler- işçi sınıfının kendi kendisini kurtarması... 
Luxemburg 1918’de, ölümünden biraz önce Bolşevlklerl 
“ölümsüz bir tarihsel görev, siyasal iktidan fethetmek, 
sosyalizmin gerçekleştirilmesini pratik bir sorun olarak 
koymak ve bütün dünyada emekle sermaye arasındaki 
hesabın görülmesi davasını ilerietmek görevi uğruna 
uluslararası proletaryanın önünde yürümüş oimalanndan” 
ötürü övdü, "bu anlamda, gelecek her yerde Bolşevlz- 
mlndir.”

TONY CLIFF



Rusya’da Emeğin Kurtuluşu dışında da Marksist çevreler oluşuyordu. Petersburg’da 1883’de 
Bulgar Blagoyev tarafından kurulan çevre 1887’ye kadar işçiler arasında bir işçi partisinin 
oluşturulmasını hedefliyordu. 1885’de Petersburg’da bir fabrika işçisi olan Totşiski önderliğinde 
kurulmuş olan Marksist çevre de polisin saldırılarına uzun süre dayanamadı. 1888’de Kazan’da 
Fedoseyev öncülüğünde oluşturulan çevre ise bir yıl içinde sona erdi. 1889’da Brusnev ve 
arkadaşlarının kurduğu Marksist grup, Petersburg’un her bölgesinde örgüdenmeyi sadece 
propaganda ile yetinmeyip, fabrika işçileri arasında da gündelik ajitasyon yapmayı başarmıştı. 
1883-1893 arasında Rusya’da ortaya çıkan Marksist grup ve çevrelerin sayısı 54’ü buldu.

Krujki

Lenin 1893 yazında Petersburg’a geldi ve sonbaharda Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin 
oluşturduğu Hr Marksist çevreye dahil oldu. Bu çevre 1892 bahannda dağıtılan Brusnev 
grubunun geride kalan işçi iiyelerini toparlamıştı. Bu çevrelere (krujki) katılan işçilerin başlıca 
amaçlan, susadıkları bilgileri edinmek, okumak, öğrenmek ve incelemekti. Krujfeiler, işçiler için 
sosyalizm okullan olarak tasarlanmışlardı. Ama işçiler, bu çevreleri çoğu zaman sadece okul 
olarak da görüyor, dikkaderini öğrenmeye veriyor, devrimci öğretiyle pek az ilgileniyorlardı.
Bu çevrelere katılan sıradan işçilerden birisinin hareketin geleceğine ilişkin tasavvurlan 
şöyleydi: “Marx’i inceleyen işçilerin sayısı tedrici olarak artacak, bunlar çevrelere giderek, daha 
çok işçi getirecek, zaman içinde bütün Rusya böyle ferujfeüerle çevrilecek ve bundan sonra bir 
sosyalist işçi partisi kuracaktık.”

Öte yandan sosyalizmin ve dünyanın bilgisini edinen bu işçilerin önemli bir bölümü daha 
çok vasıflılar arasından çıkıyordu ve bunlar ortalama işçilerden aydınlar kadar uzaktılar. Daha 
da kötüsü, öteki işçilerle konuşmalannda çok bilmiş bir üslup kullanıyor, grevlerden ve 
gittikçe sıklaşmaya yüz tutan protestolardan uzak durma eğilimi gösteriyorlardı. Üstelik kendi 
sınıflannm geleceğini hayli basiüeştirilmiş bir akılcılık açısından görüyorlardı. Çoğuna göre, 
çevrelerde edindikleri bilginin ve yeni ahlaki ideallerin yayılması ile sosyalizm kendi kendine 
bir gerçek haline gelebilirdi.

Haziran 1887’de Ulyanov ailesi Kazan şehrine taşındı. 
Vladimir Ulyanov buradaki üniversitede hukuk 
eğitimine başladı. 1887 sonunda gerici üniversite 
yönetmeliğinin kaldırılmasını talep eden bir öğrenci 
gösterisine katılan Vladimir, tutuklandı, geceyi 
karakolda geçirdikten sonra üniversiteden atıldı ve 
şehirden uzaklaştırıldı. Vladimir’in 5 Aralık 1887’de 
Kazan Üniversitesi rektörüne yazdığı başvuruda, 
“ Üniversite yaşamının verili koşullan altında bu 
üniversitedeki eğitimimi sürdürmeyi mümkün 
görmüyorum ve o nedenle Kazan imparatorluk 
Üniversitesi öğrencilerinin saflarından uzaklaştırılmamı 
Ekselansları’ndan rica etme şerefini duyuyorum”  
diyordu. Vladimir ve ailesi Kazan’dan 30 mil 
uzaklıktaki bir eve taşındılar 1888 sonbaharında 
Ulyanov ailesine tekrardan Kazan’da oturma izni 
verildi. Vladimir bu kez şehirde küçük bir sosyalist 
çevreye katıldı. Daha çok kitap okuyup, tartışan 
öğrencilerden oluşan bu çevre. Temmuz 1889’daki 
geniş tutuklamalarda yakalandı. Ancak, Ulyanov ailesi 
mayısta Samara yakınlarındaki bir köye taşınmış 
olduklarından Vladimir bu tutuklamalardan kurtuldu.



Devrimi

Pugaçev Ayaklanması, içinde Kazaklann yeraldığı son 
büyük köylü ayaklanması oldu. Bu ayaklanmayı 

izleyen yıllarda. Kazakların orduya girmesinin teşvik 
edilmesi, bir devlet politikası olarak benimsendi. 

Ancak bir yandan da, hukuki olarak özel bir statü 
tanınmış, bağımsız bir "zümre”  olarak varlıklarını 

sürdürdüler; bu onların askerî yeteneklerinin yeniden 
üretilmesini mümkün kıldı. Örneğin askerliklerini 

genellikle süvari olarak yapan Kazaklar, atlarını birlikte 
getirirlerdi. Askerlik süreleri 4 yıldı ve ek olarak 8 yıl 

boyunca, yılda belli süreler için talim yaptıkları bir 
yedek orduda hizmet ederlerdi. Ancak kendilerine 

tanınan bütün ayrıcalıklara karşın. Kazaklar 20. yüzyıl 
başında hızlı bir yoksullaşma süreci içine girmişlerdi. 

1905 Devrimi'nin bastırılmasında gösterdikleri "başan", 
hükümetin Kazaklarla daha yakından ilgilenmesine yol 
açtı ve iktisadi durumlarını düzeltecek çeşitli reformlar 

yapıldı. Ancak bunlar pek bir işe yaramadı; Kazakların 
Duma’ya seçtiği temsilcilerin çoğu liberaldi ve Kazak 

cemaatlerinde, eski demokratik Kazak geleneklerini 
canlandırmayı hedefleyen bir hareket belirdi. Öyle ki, 

Şubat 1917'de, Kazaklar arasında 1905'teki 
başarılarını tekrarlama konusunda belirgin bir 

isteksizlik vardı.

Mayıs 1907'deki Londra Kongresi'nde Bolşevikler 
yeniden çoğunluk durumuna gelerek adlarını siyasal 
gerçekliğe dönüştürüyor, etkinliklerini finanse etmeye 
yönelik kamulaştırmalara bu dönemde girişiyorlardı. 
Tiflis’te Kamo (Tver Petrosyan) Tiflis Devlet Bankası'na 
taşınan 340 bin rublelik bir fona karşı silahlı saldırı 
düzenledi. Josef Vilanoviç Çugaşviliy adlı biri de işte
o sırada ortaya çıktı. Sonradan Stalin adını alacak 
olan bu genç adam, 8 Aralık 1879’da Gürcistan’da, 
Gori’de yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
gelmişti. 1894'de, 15 yaşındayken Tiflis’deki Ortodoks 
İlahiyat Okulu’na gönderildi. Yoksul bir genç için 
öğrenim görmenin tek yolu buydu. 1899'da sınavlara 
girmediği için okuldan çıkarıldı. Bu tarihten başlayarak 
bir yandan Tiflis rasathanesinde memur olarak 
çalışırken bir yandan da gizli eyleme katıldı. 25 Nisan 

. 1902'de bir petrol rafinerisinden atılan 32 işçinin 
tutuklanması üzerine gösteri düzenledi. Bunun üzerine 
Çugaşviliy tutuklandı ve yargılanmadan Doğu Sibirya'ya 
sürüldü (üstte sağda). Orada Koba (Başeğmez) takma 
adını aldı ve 1904’te sürgünden kaçtı. Bolşeviklere 
katıldı ve Bakü’ye yerieşti. 1905 Devrimi’ne, ardından 
Finlandiya’da Bolşeviklerin Tammerfors Konferansı'na 
ve 1906’da Stockholm’de RSDİP’n/n IV. Kongresi’ne 
katıldı. Bu sırada Ivanov takma adını aldı. Rusya’ya 
dönünce Kafkas bürosunu yönetmeye başladı, 
kamulaştırmalardaki rolünün nedeni de buydu.

İşçi Hareketi Şekilleniyor
1883’den sonraki dönemde Marksist çevrelerin yaygmlaşmalannm yanısıra, Rus işçi smıfmm 
da şekillenmesinin hızlandığı ve işçi mücadelelerinin yükseldiği görülüyordu. Kapitalizmin 
gelişmesi ile birlikte işçi sınıfının nicel gücü artıyordu. 1879’da lOO’den fazla işçi çalıştıran 
işletmelerdeki işçi sayısı, bütün işletmelerdeki işçilerin yüzde 67’sini, 1890’da ise yüzde 71’in 
oluşturuyordu. 1890’da varolan sanayi işçilerinin 570 bini Rusya’nın Avrupa kesimindeki 
500’den fazla işçi çalıştıran işletmelerde bulunuyordu. Bu özellikler işçilerin sınıf bilincinin 
gelişmesinin ve işçiler arası dayanışmanın güçlenmesinin maddi zeminini hazırladı.
1885-1889 arasında gerçekleşen 221 greve 223 bin işçi katılırken, bu sayı 1890-1894 arasmd 
181 grev ve 170 bin işçiye, 1895-1897 arasında ise 568 grev ve 190 bin işçiye ulaşıyordu. 
Ancak işçi mücadelelerinin izlediği bu seyre rağmen, Marksist çevrelerin bu mücadelelere, 
propaganda faaliyetlerine katılan işçilerin niteliğinden ötürü, pek katılamadıkları da 
görülmekteydi.

Propagandadan Ajitasyona

1890’lann başlannda Emeğin Kurtuluşu grubu, sadece propaganda faaliyeti sürdürme eğilimini, 
sekt örgütlenmelerinin bir özelliği olması nedeniyle eleştirdi. Plehanov 1891’de Kıtlık 
Rusya’sında Sosyalistlerin Görevleri adlı bir broşür yazarak Marksistlerin görevlerini ele aldı. 
Plehanov’un anlayışına göre Marksistler işçilerin gündelik ekonomik ve siyasal sorunlan 
doğrultusunda ajitasyon sürdürmeli ve sosyalizm propagandasını işçilerin gündelik talepleri 
ekseninde yapmalıydılar. Emeğin Kurtuluşu grubunun ajitasyon faaliyetine ilişkin görüşleri 
sadece Yahudi işçiler arasında ilgi gördü. Yahudi Marksistlerinden biri olan Kremer’in, 1894’d 
yazdığı. Ajitasyon Üzerine isimh broşürde eğitim gruplannm bu faaliyetleri eleştirildi. Broşür, 
işçilerin gündelik mücadeleleri ile sosyalist teori arasındaki organik bağı kurmaya çalışıyordu. 
Broşür eğitim gruplannm tepkisini çekti. Özellikle bu gruplar içindeki işçiler, gündelik 
sorunlarla uğraşmanın ve bunlan ele almanın bir zaman kaybı olduğunu savunarak, eğitim 
gruplannm genişletilmesini öneriyorlardı. Buna rağmen bu broşür Rus Marksistlerinin siyasal 
faaliyetlerinde kullandıklan temel eğitim malzemesi haline geldi. Lenin bir - yandan bu 
çevrelerde işçilerle temas kurarken öte yandan Samara’da birbiri peşisıra kaleme aldığı hiç 
yayınlanmamış monografilerine, Narodnik teorisyen Mihaylovskiy’yi eleştirdiği ‘Halkın Dostlan’ 
Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar (Russkoye Bogatsvo’da Marksistlere Karşı 
Makalelere Bir C evapfı ekledi. Lenin’in elyazması olarak dolaştıktan sonra teksirle çoğaltılan 
bu kitabı Petersburg’daki Marksist çevrelerde büyük bir dalgalanma yarattı ve bir teorisyen 
olarak ünlenmesini sağladı. j

Lenin 1895’te Struve’ye karşı kitabını yazdıktan sonra kısa bir süre için yurt dışına çıkarak 
Emeğin Kurtuluşu grubunun kuruculan, Plehanov ve Akselrod’un yanısıra 11. Entemasyonal’in 
önderleri Kautsky, Lafargue ve .Liebknecht ile görüşüp tanıştı.

İşçi Mücadele Birlikleri ve Parti
Rusya’da kapitalizmin bir üretim tarzı olarak yerleştiğini ve o nedenle Rusya’yı işçi sınıfı 
hareketinden başka sosyalizme götürebilecek bir potansiyelin olmadığını savunan Lenin,



Avrupa’dan dönüşünde Petersburg’daki faaliyetlerin yönünü de belirledi. İşçi çevrelerinde 
Marksizmin propagandasını yapmaya çalışan bir grupta yer alan Lenin, ajitasyon faaliyetlerinin 
başlamasını öneriyordu. Bu çevre fabrikalardaki ücretler, çalışma koşullan, disiplin cezalan, 
fabrika yönetimi ile işçiler arasındaki ilişkiler vb. gibi sorunlann ele alındığı bildiriler ile 
fabrika işçilerine yönelik faaliyetleri sürdürmekteydi. 1895-1896’ya gelindiğinde Petersburg’un en 
önemli bölgelerinde işçi çevrelerinden oluşan bir ilişkiler ağı oluşturuldu. Lenin ve arkadaşlan 
işçi çevrelerinden oluşan bu ilişkileri bir örgüt içinde bütünleştirmeyi hedeflediler. Martov’un 
da içinde bulunduğu bir başka Marksist çevre ile birleşilerek St. Petersburg tşçi Sınıfının 
Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği kuruldu.

Lenin, o dönemde yapılması gerekenleri “Rus sosyal demokratlan güçlerini dağıtmamalı, 
faaliyetlerini sosyal demokrat fikirleri kabul etmeye en hazır, entelektüel ve siyasal bakımdan 
en gelişkin, sayılanndan ve ülkenin geniş siyasal merkezlerinde yoğunlaşmış olmalanndan 
dolayı en önemli durumda olan sanayi proletaryası üzerinde yoğunlaştırmalıdırlar” diyerek 
belirlemişti. Mücadele Birliği Petersburg’da lOOO’den fazla işçinin çalıştığı 22 ,500  ile 1000 
arasında işçinin çalıştığı 17 ve 500’den az işçinin çalıştığı 31 fabrikada örgütlendi.
Mücadele Birliği Petersburg’da lOOO’den fazla, kişinin çalıştığı fabrikalardaki işçilerin 
yüzde 70’i ile ilişkiye sahipti. Mücadele Birliği’nin kuruluşu ve faaliyetleri diğer şehirlerde de 
bu tür örgüdenmelerin ortaya çıkmasını hızlandırdı. 1895-1896 arasında 15 şehirde daha, 
benzer örgüdenmeler doğdu. 1898’e gehndiğinde Rusya çapında değişik şehirlerde faaliyet 
sürdüren işçi ve Mücadele Birlikleri’nin, işçi sınıfının organik bir parçası haline geldikleri 
görülür.

Lenin Tutuklanıyor

Aralık 1895’te Lenin İşçi Davası adlı bir gazeteyi çıkartma hazırlıklan içindeyken matbaada 
Martov ve Mücadele Birliği’nden başka arkadaşlarıyla birlikte tutuklandı. Kendisinden sekiz ay 
sonra da hayatını paylaştığı ve Sibirya’da sürgünde iken evleneceği Nadejda Krupskaya 
yakalandı. İki yıl boyunca sorgusuz sualsiz hapisanede tutulan Lenin, beş yıl için herkesi 
sürgüne tâbî tutma yetkisine dayanan savcı tarafından kalan üç yılı geçirmesi için Sibirya’ya 
sürgüne gönderildi. Hapisane’de yazmaya başladığı Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi adlı kitabını 
burada bitirerek V. İiyin adıyla 1899’da yayınladı. I900’de sürgün cezasını tamamlayarak 
Sibirya’dan aynidı.

Kuruluş Kongresi
1897-1898’de Kiev İşçi Birliği, işçi mücadele birliklerinin ortak bir kongresini yapmak üzere 
hazırlıklara başladı ve 1 Mart 1898’de Minsk’de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin Kuruluş 
Kongresi gerçekleştirildi. RSDİP’nin kuruluş aşamasında sahip olduğu 54 şehir örgütlenmesi, bu 
partinin aşağıdan yukanya kuruluşunun maddi zeminini oluşturdu. Parti’nin kuruluşundan 
I hemen sonra seçilen yönetici organlardaki kişiler tutuklandı. Bu arada Marksistler arasında işçi 
'mücadele birliklerinin koordine edilmesine karşı çıkan, sendikacıhk yapmayı öneren ve 
lekonomizm olarak adlandınlan bir akım ortaya çıktı. Bir yandan işçi birliklerinin 
■koordinasyonunu sağlamlaştırmayı, öte yandan ise ekonomizme karşı mücadeleyi hedefleyen 
; Lenin, Martov ve Potressov şehir şehir dolaşıp, Marksist çevrelerle örgüdeyici bir gazete olarak 
■tasarladıkları Iskra (Kıvılcım) planını tartıştılar. Bu faaliyetlerin sonucu olarak 29 şehirde Iskra 
j örgütlenmeleri ortaya çıktı. Iskra planını destekleyen Marksist grup sayısı 52 idi.

Ne Yapmalı?
Lenin’in Iskra’da yayınlanan yazılannı sonuçlanna kadar ulaştıran 1902 başlannda yurtdışmda 
yayınlanan Ne Yapmalı? adlı kitabı, daha sonra Leninizm ya da Bolşevizm olarak 
adlandınlacak bütün bir teorik ve siyasal fikirler manzumesinin belli başlı yönlerim ve 
başlangıçlannı içermesi bakımından modem sosyalizm tarihinde en çok biUnen ve tartışılan 
eserlerden biri olacaktı. Rusya koşullannda bir devrimci Marksist parti planını tartıştığı bu 
eserinin değerlendirmesini Lenin, 1895’ten 1905’e kadar yazdığı eserleri biraraya getiren On İki 
Yıl Derlemesi’ne “Önsöz”de 1905 Devrimi’nin tecrübesini de yaşadıktan sonra şöyle yapmıştı: 
“(Parti’nin dağıtılmasından sonra) ortada ashnda birleşik bir parti kalmamıştı (...) Grev 
hareketiyle ve ekonomik mücadelelerle içiçe geçmek, sonunda ‘Ekonomizm’ olarak bilinen 
garip bir sosyal demokrat oportünizme yol açtı (...) Iskra grubu faaliyetine başladıktan sonra 
Plehanov Yurt Dışındaki Sosyal Demokratlar Birliği’nden aynlarak kendi Sotsial Demokrat’ını 
yayımlamaya başladı (...) Iskra çalışmasına resmen her iki gruptan da bağımsız olarak girişti. 
Ne Yapmalı?, Iskra taktiklerinin ve örgütsel faaliyetlerinin doğasıyla görüş farklıhklannm 
nedenlerinin sistematik bir muhasebesidir.

“Bugün Isfera’nm (1901 ve 1902’de) bir profesyonel devrimciler örgütü fikrini abarttığını ileri 
sürmek, Japonlan, Rus Japon Savaşı’ndan sonra Rus silahlı kuvvetlerinin gücünü abartmakla, 
savaş öncesinde bu kuvvetlerle savaşmaya hazırlık gereksinmesini abartmakla suçlamaya 
benzer. Iskra bir profesyonel devrimciler örgütü için kavga verdi. 1901 ve 1902’de büyük bir 
azimle döğüştü ve o zaman egemen akım olan ekonomizmi mahvederek sonunda 1903’te bu 
örgütü yarattı (...) Ne Yapmalı? tekrar ve tekrar, savunduğu örgütün, mücadele için

AKSELROD, PAVEL BORİSOVİC 
(1 8 5 0 -1 9 2 8 )

Çernigov'da doğdu, devrimci mücadeieye 1872’de Ai- 
man sosyal demol(ratlarından i.assaiie’nin yazılarından 
etkilenerek başladı. Kiev’deki İlk sosyalist çevreyi ör
gütledi. 1870’lerde Bakunin’in takipçilerinden olan Ak
selrod bu dönemde Rabotnik (İşçi) gazetesinde ve onun 
ardından Obshchlna (Komün) dergisinin çıkarılmasında 
çalıştı. 1875’te Halka Gitme hareketinin yanında yer 
aldı. Bakuninci olarak katıldığı Narodnik hareketten Çer- 
niy Peredel’in (Kara Bölüşüm) dağılmasıyla ayrıldı. 
1880’de İsviçre’de sürgündeyken, Plehanov’ia birlikte 
Marksist Osvobojdeniye Truda (Emeğin Kurtuluşu) ör
gütünü kurdu. 1890’larda, Plehanov’un devrimci strate
jisi doğrultusunda, taktiksel öneriler içeren ve sosyal 
demokrasinin önderliğinde proletarya partisi kavramla
rına dair bir dizi kitapçık yayınladı. 1900’lerin başında, 
Iskra (Kıvılcım) gazetesinin kurucu ve editörleri arasın
da yer aldı. 1903’de, RSDİP'in II. Kongresi’nde, partinin 
dışa datia açık olması konusunda Martov’un en önemli 
destekçilerinden biri oldu. Kasım 1903 ve Ocak 1904’de, 
Iskrada yayınlanan makalelerinde, parti ve üyelerini, 
“ her şeye muktedir bir merkeziyetçilik’'in aygıtlarına 
dönüştüren ‘örgütsel fetişizme' (Lenin'i kastederek) sal
dırdı. 1905 Devrimi’nde burjuva liberalleriyle işbirliği 
yapılmasını savundu. 1908'de, Lenin ve Plehanov tara
fından likidatörlük olarak adlandırılan, yasadışı parti ça
lışmalarının son bulmasını ve parti çalışmalarının parla
menter ve sendikal bir alana kaydırılmasını savunan 
görüşün temsilcilerinden oldu.

I. Dünya Savaşı sırasında, savaşa karşı enternasyona- 
list bir tutum benimseyen Akselrod, barış yanlısı Zim- 
merwald Kongresl'ne katıldı. 1917’de Menşevik/erin ön
derliğindeki Petrograd Sovyet/’nin Yürütme Komitesi 
üyesiydi. Şubat Devrimi sonrasında kurulan Kerenskiy’- 
nin Geçici Hükümeti’ni destekledi.

'Modern tarihle paralelliği olmayan tarihsel suç’ diye 
ilan ettiği Ekim Devrimi’nden sonra, ülkesini terketti 
ve Menşevlkierln ülke dışındaki temsilcilerinden biri ol
du. "Bolşevik terör” olarak adlandırdığı Sovyet hükü
metinin uygulamalarına ve “ Rusya’da sosyalist partile
rin baskı altına alınmasına” karşı uluslararası sosyalist 
kamuoyunu harekete geçirmeye çalıştı. Komünist En- 
ternasyonai’e karşı 1923’de kurulan II. Entemasyonai'in 
devamı niteliğinde olan Sosyalist İşçi Enternasyonali 
Yürütme Komitesi üyeliği yaptı. En önemli eseri 1923’de 
yayınlanan Perezhiyote i Peredumanoye'dir (Deneyim
ler ve Düşünceler).
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Starkov, Krjijanovskiy, Lenin, Martov (oturanlar), 
Malçenko, Zaporojets, Vedeneyev (ayaktakiler) 1895’de 

St.Petersburg’da kurulan İşçi Sınıfının Kurtuluşu için 
Mücadele Birliği’n/n önderleri arasmdaydılar. 20-25 

aydın ve işçiden oluşan bu birlik St. Petersburg 
işçileri arasında sosyal demokrat ajitasyonu 

başlatmakta önemli bir rol oynadı. Birlil<7n temel 
faaliyetlerinden biri fabrika bildirileri çıkarmaktı. İlk 

bildirilerden, biri 10 Kasım 1895’te, Thornton Fabrikası 
işçilerine yönelikti. Ancak aynı gün işçiler çıkmış 

olduklan grevi hiçbir kazanım elde edemeden sona 
erdirdiler. Aynı günlerde başlayan Leferm tütün ve 

Skorokod ayakkabı fabrikalarındaki grevlere ilişkin 
çıkartılan bildiriler de etkili alamadan, bu grevler sona 

erdi. Buna rağmen, bu bildiriler Mücadele Birliği’n/n 
isminin duyulmasına yol açtı. Başarılı girişimlerden ilki, 

Putilov işletmelerindeki grev oldu. Putilov’daki 
temsilcilerden biri olan Zinovyev'in yazdığı bildiri 
Martov tarafından çoğaltıldı ve 5 Aralık günü bir 

günlük grev gerçekleşti. Lenin ve BirlikVn diğer 5 
üyesi Aralık 1895'te tutuklandılar. Martov'un da dahil 

olduğu birkaç kişi ise 1896 başında yakalandılar. 
Mücadele Birlik’/mn faaliyetleri, daha sonraki aylarda 

gerçekleşen kitlesel grevlerin ilk adımlarıydı.

kendiliğinden ayağa kalkan gerçek devrimci sınıftan kopuk olarak hiçbir anlamı 
olamayacağının altını çizer. Ancak proletaryanın bir sınıf halinde birleşmesinin azami nesnel 
imkanı ancak yaşayan insanlar aracılığıyla ve ancak belirli örgüt biçimleriyle gerçek haline 
gelebilir. Rusya’da 1900/1905’de hüküm süren koşullarda Iskra dışında hiçbir örgüt, şimdi 
sahip olduğumuz Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ni yaratamazdı.”

Lenin’in belirttiği biçimde, Iskra grubu, işçi sınıfının ekonomik mücadele içinde kendiliğinden 
sosyalizme geleceğine inanan ekonomist eğilimi saf dışı ederek. Çarlık polisine karşı gizlilik 
koşullannda savaşacak, güçlü bir merkezi önderliğe sahip bir Rusya Sosyal Demokrat İşçi 
Partisi’nin yeniden örgütlenmesi için bir siyasal platform sağlamayı başardı ve 1903’de Rus 
sosyal demokratlan, bir parti kongresi topladılar.

1903 Londra Kongresi: Bolşevizmin Doğuşu
Plehanov, Lenin, Martov, Akselrod, Zasuliç ve Potresov önderliğindeki Iskra grubu, kongredeki 
51 delegeden 33’ünün oyuna sahipti. Ekonomist Raboçeye Dyelo yanlılannın 3, Yahudi Bund 
örgütünün 5 ve diğerlerinin 6 oyu vardı.

Kongrenin ilk oturumlanndaki program tartışmalan sonunda Plehanov’un hazırlamış olduğu 
program taslağı oybirliğiyle kabul edildi. Asıl büyük tartışma, parti tüzüğünün tartışıldığı yirmi 
ikinci oturumda koptu. Lenin’in Ne Yapmalı’daki görüşlerine uygun olarak, parti üyeliğinin dar 
tutulması ve üye olacak herkesin parti organlannda görev alması şartını getiren formülüne, 
Martov partiyi maddi olarak destekleyen herkesin parti üyeliğine kabulünü önererek karşı 
çıktı. Yapılan oylamada Iskraalar bölündüler ve Lenin’in önerisi 23’e karşı 28 oyla reddedildi. 
Daha önce Lenin’in Ne Yapmalı’da savunduğu Merkez Komitesi’nin bütün yetkileri elinde 
topladığı güçlü bir önderliğe dayalı parti fikrini savunan Martov ve Troçki, Lenin’in karşısına 
geçmişler ancak Plehanov, beklenmedik bir biçimde Lenin’den yana çıkmıştı. Ancak, parti 
üyeliği konusunda Martov’un önerisini destekleyen Bundcular, yirmiyedinci oturumda Yahudi 
işçilerin tek örgütü olarak kalmak ve parti içinde özerkliklerini korumakta ısrar ederek 
toplantıyı terkettiler. Ardından kongrenin yurt dışında. Yurt Dışındaki Devrimci Sosyal 
Demokratlar Birliği’ni partinin tek temsilcisi olarak beUrleyen karannı protesto eden iki 
ekonomist delege de aynlınca Lenin’in çevresinde toplananlar yeniden çoğunluğu kazandı. 
Kongrede kabul edilen tüzük hükümlerine göre partinin merkezi yapısı, Rusya’da çalışacak üç 
kişilik bir merkez komitesi, partinin ideolojik önderliğim yürütecek olan merkez organı Iskra 
ile her ikisinin üzerinde yer alan ve beş üyesinden ikisini merkez komitesinin, ikisini 
merkez organının atadığı ve birini de kongrenin seçtiği beş kişiden kurulu Parti Konseyi’nden 
oluşuyordu.

Lenin’in merkez komitesi için önerdiği üç aday da seçimi kazandı. Ancak merkez organ



Iskra’nm önceki altı kişilik yazı kurulu üyelerinden dördü Manov, Potresov, Akselrod ve 
Zasuliç artık Lenin’e karşıydılar. Lenin, yalnızca üç kişiden, kendisi, Plehanov ve Martov’dan 
oluşacak bir yeni yazı kurulu önerdi. Bunun üzerine patlak veren ve dokuz oturum boyunca 
süren tartışma Lenin’in önerisinin kabulüyle sonuçlandı. Ancak, kongrenin bu karannı 
tanımayı reddeden Martov’un başını çektiği ayrılık, sosyal demokratların iki hizbe bölünmesine 
yol açtı. Bu tarihten başlayarak Rus sosyal demokradarı tarihinde kongrenin çoğunluğunu 
temsil eden Lenin ve yandaşlarına Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşeviki, Martov ve 
yandaşlanna ise Rusça azınlık anlamına gelen Menşeviki denmeye başlandı. Bütünüyle bir 
aynntı kabul edilebilecek bir konu üzerinde patlak veren bu aynlık, devrimin gelişmesinin 
daha sonraki dönemlerinde her iki yandan karşılıklı geçişlerle gelişti. Başlangıçta Lenin’le saf 
tutan Plehanov Menşeviklerden yana geçerken, Martov’la saf tutan Troçki 1917’de Bolşeviklere 
katıldı.

Devrime Doğru: Taktik Sorunları
1904’te herkesin Rusya’nın bir devrime doğru sürüklendiğini iliklerinde hissettiği bir dönemde 
Rus sosyal demokradan, bütünüyle iki ayrı parti gibi çalışan iki hizip çevresinde dağınık ve 
bölünmüş durumdaydılar. Iskra, Plehanov’un da Menşeviklere katılması sonucunda Menşevikler’in 
organı haline gelmiş, Lenin ve Bolşevikler ise Vperyod (İleri) adında bir başka organ 
yayınlamaya başlamışlardı. Devrim yaklaşırken Bolşevikler ile Menşevikler arasında yaklaşan 
devrimde nasıl bir taktik izleneceği üzerinde yeni bir aynnlık daha patlak verdi. Devrimin 
liberal burjuvaziyi iktidara getireceğini uman Menşevikler proletaryanın devrimdeki rolünü “uç 
muhalefet”e indirgerken. Bolşevikler. proletaryaya demokratik devrimin önderi rolünü 
biçiyorlardı. Bolşevikler, köylülükle ittifak halindeki proletaryanın muzaffer bir devrimi 
“proletarya ve köylülüğün devrimci demokratik diktatörlüğü" ile taçlandıracağını, Menşevikler ise 
proletar>'anın burjuvaziyi iktidara getirecek bir devrimde, burjuva hükümete katılamayacağım 
öne sürdüler.

Bu temel, taktik ayrılıklar dolayısıyla birlikte bir kongre toplanamaymca Bolşevikler Londra’da 
1905’te bir kongre toplayarak, ayaklanma hazırlıklarına başladılar. Lenin Bolşevik kongresi ile 
Menşevikler'in topladığı konferans kararlarının bir değerlendirilmesini yaptığı İki Taktik olarak 
ünlenen Demokratik Devrimde Rus Sosyal Demokrasisinin İki Taktiği adlı eserinde, bir geç 
burjuva devriminden proleter devrimine geçişin teorisini ileri sürdü. Yaklaşan devrim, bütün 
bu tartışmalarda ileri sürülen görüşlerin tarih sınavından geçirilmesi olacaktı.

Devrim Öncesinde Sosyalist Devrimciler
1917 Şubat Devriminin. iktidara getirdiği Sosyalist Devrimciler Partisi, sosyal demokratlarla 
biriikte Çarlığın en kararlı karşıtlanydı. Eski Narodnaya Volya eğiliminin tarihsel ve teorik 
mirasçısı olan Sosyalist Devrimci Parti 1897’de Voronej’de toplanan Güney Rusya Sosyalist 
Devrimcileri Konferansı’ndan sonra bir siyasal pani olarak örgütlenmeye girişmişti. 
Revolyutsiyonnaya Russiye (Devrimci Rusya) adında bir organ ile ilk düşüncelerini teorisyenleri 
Çemov aracılığıyla açıklamaya başlayan Sosyalist Devrimciler, 1901/1902’de bir Sosyalist 
Devrimciler Partisi'nde birleştiler. Daha sonralan Paris’te bir başka teorik dergi Vestnik Russkoy 
Revolyutsiy (Rus Devriminin Habercisi) yayınlamaya başladılar. Sosyalist Devrimciler’in başlıca 
mücadele taktiği şiddet eylemleriydi. Eski Narodnaya Volya geleneğinden gelen, adaletsizliğe 
karşı mücadelenin otokratın kendisi ve temsilcileri ile halkın temsilcisi olan aydınlar arasında 
bir kişisel düello biçimine bürünmesi gerektiği anlayışı, daha sonralan yan dinsel bir biçimde 
şiddet eylemcisinin halkı için canını feda eden bir kurtancı olduğu düşüncesiyle birleşti. Tekil 
şiddet eylemlerinin devlet mensuplannı tereddüde düşüreceği ve halkı siyasal olarak 
uyandıracağı görüşüyle Sosyalist Devrimciler şiddeti kitleler arasındaki ajitasyon ve 
propagandanın bir tamamlayıcısı olarak görüyorlardı. Programatik açıdan ise, eski Narodnaya 
Volya eğiliminden farklı olarak Marx ve Engels’in görüşleriyle batıh revizyonistlerin 
görüşlerinin eklektik bir bileşimi olan teorilerine dayanarak. Sosyalist Devrimciler, Rusya’da 
köylülük arasındaki farklılaşmanın kırda bir buıjuva sınıfı yaratmayacağını ve toprağın 
toplumsallaştınimasıyla köylülüğe dayanan bir sosyalizmin kurulabileceğini öne sürüyorlardı.

Sosyalist Devrimciler Partisi’nin 1901 ile 1905 arasında giriştiği bir dizi suikastte, Karpoviç, 
Eğitim Bakam Bogolepov’u, Balmaşev, İçişleri Bakanı Sipyagin’i, Sosyalist Devrimciler Savaş 
Grubu, Sipyagin’in yerine geçen Kont Plevhe’yi öldürdüler. Bu suikastlar gerçekten de Sosyalist 
Devrimcilerin umduklan gibi kendilerine, üniversite öğrencileri, taşralı aydınlar ve işçilerin bir 
bölümü, özellikle demiryolu işçileri arasında büyük bir itibar sağladı. 1905 Devrimi arefesinde 
kısaca SR (Eser)’ler olarak bilinen Sosyalist Devrimciler Rusya’nın en yaygın tabaiıa sahip 
devrimci muhalefet partisiydiler.

Sosyal demokrariann yanısıra SR’lerin Maksimalist olarak anılan anti-kapitalist kanadı da 
köylülere üretim araçlan üzerinde kesin denetim sağlarken sanayi işçilerine yalnızca “aşın” 
sömürü karşısında korunma vaadeden programını şiddetle eleştirdiler. Programlannm da 
doğruladığı gibi Sft’ler adlanndaki sosyalist sözcüğüne rağm.en gerçekte köylülere yaslanmayı 
amaçlayan bir küçük burjuva aydınlar partisiydi.
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Rusya'da mizah ve hiçivin çok köklü bir geleneği vardı. İlk Rus mizah dergisi ola 
Vsiakaia Vsiaçina (Türlü Çeşitli) 1767'de yayınlanmış, onu hemen Truten (Tufeyli) 
adlı bağımsız mizah dergisi izlemişti. 1860'larla 1870’lerin ilk yarısı Rusya’da 
mizahın da altın çağlarından biri oldu. Bu dönemde Rus edebiyatı Gogol ve 
Saltikov-Şçedrin gibi mizah ve hicviye ustası büyük yazarlar yetiştirmişti. Ancak 
böylesi bir mirasa rağmen, 1905’in ortaya çıkardığı ürünler, Rus mizah geleneğimi 
doruk noktasını oluşturdu. Bu dönemde yapılanların en çarpıcı özelliklerinden biri, 
yapılan ürünlerin çok geniş bir imgeler dağarcığını, çok farklı tekniklerden 
yararlanarak, büyük bir cüretle birarada kullanmalarıydı. Bu tür dergiler, önce 
Haziran 1905’te, nisbeten ürkek bir şekilde çıkmışlardı. Temmuz’da 
kapatılmalarından sonra, asıl furya sonbaharda başladı. 13 Ekim’de dizgici, 
matbaacı ve gazetecilerin yaptıkları bir toplantıda, “hükümete herhangi bir özgürlü 
talebinde bulunmama, bu özgürlüğü kendi kendine kurma’’ karan alındı. 17 Ekim’t 
Çar’ın ünlü Manifesto’su yayınlandı. 20 bin üyeli Matbaa İşçileri Sendikası üyelerindi 
Çar'ın Manifestosu’nu yayınlayacak kimse çıkmadı. Manifesto Resmi Gazete’de ve 
dizgicilerinin haberi olmaksızın monarşisi Gün gazetesinde yayınlandı. İşçiler ertesi 
gün gazetenin bürosunu tahrip ettiler. Yalnız bir istisna vardı. fAizah dergilerinden 
Pulemet, Manifesto'yu, üstünde General Trepov’un kanlı elini basarak yayınlamıştı.
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190S  D evrim i N eyin  
Provasıydt?

1905 Devrimi'nln I9 l7 ’dekinln genel provası olduğu 
söylenir. 1917 Devrimi'nln üzerine bir sis perdesi çökeli 
beri, 1905’in neyin provası olduğu da kolay kolay seçile
mez oldu. 1905 Devrimi'yie uluslararası işçi sınıfının 
tarihsel belleğine yerleşen kitle grevi, sovyet kavramla
rı, birçokları için çoktan içi boşaltılmış, tılsımlı sözcükle
re indirgenmiş durumda. Basit grevlerin nasıl bir çığ 
gibi genel greve dönüştüğüne; genel grevin nasıl bir 
silahlı ayaklanmaya vardığını; bu ayaklanmanın organla- 
n olarak sovyetlerin nasıl kendiliğinden doğup bir “ işçi 
hükümeti”ne ya da “geçici devrimci hükümef’in ilk 
biçimine hayat verdiğini; devrimci partinin sovyetle kar
şılıklı ilişkisinin nasıl kurulması gerektiğini ilk şekillen
meleriyle ortaya koyan bir deneyim oldu, 1905 Devrimi.'
O sıra Petersburg Sovyeti'nin başkanı olan Troçki bu 
deneyimi özetlerken, “ 1905 yılı bize tamamlanmış bir 
bütün olarak, Rus Devrimi olarak görünmüştü.” demişti 
(Leon Troçki, 1905, 1971, s.7). Troçki bir başka yerde 
“1905 Devrimi yalnız 1917’nin provası olmakla kalma
yıp, aynı zamanda da içinden Rus siyasal düşüncesinin 
bütün belli başlı gruplarının çıktığı ve Rus MarksizmI 
içinde bütün eğilimler ve ayrışmaların biçimlendiği ya 
da belirdiği bir laboratuvar oldu” demişti (Leon Troçki, 
“Rus Devriminin Üç Anlayışı” , Sürekli Devrim dergisi. 
Ekim 1978 S.3).

1905 yalnızca Rus Marksistler! arasında böyle bir ma
yalanmayı başlatmakla kalmadı; aksine çok daha yaygın 
evrensel etkileri oldu. Lenin, “ 1905’e değin insanlık 
proletaryanın gerçekten büyük ve gerçekten devrimci 
amaçlar için döğüşmesi gerektiğinde, gücünü nasıl kor
kunç büyüklüğe yükseltebildiğini ve yükseltebileceğini 
bilmiyordu” (Lenin, 1905 Devrimi Üzerine Konuşma, 
1905 Devrimi Üzerine Yazılar, Yöntem Yay. s. 10) diyerek 
bu evrensel yanı vurguladı. Öte yandan Rosa Luxem
burg da deneyden hareketle devrimin Avrupa’daki sey
rini kaba batlarıyla çizmeye çalışırken, 1905 Devrimi’nin 
“işçi hareketinin gelişmesinde yeni bir çağ açtığını” 
söyledi (Rosa Luxemburg, Kitle Grevleri Sendikalar Par
tiler, s.7).

Bu çerçevede ele alındığında, 1905 Devrimi’ni yalnız
ca Rusya’daki sınıf mücadelesinin seyrinde bir sıçrama 
noktası olarak, 1917 Devrimi’nin bir hazırlığı olarak kav
ramak doğru değil. Aksine, 1905, kapitalizmin ve sınıf 
mücadelelerinin evriminde bir dönüm nolctası, yeni bir 
çağın açıldığının ilk tipik belirtisi oldu. Rusya’da 1905'te 
açığa çıkan gerçek, kapitalizmin çöküş çağıpa girdiği, 
dünya ölçüsünde proleter devrimlerlnin güncelleştiğiy- 
di; halen içinde bulunduğumuz çağın temel özelliklerini 
dışa Vuran ilk işaretti, 1905 Devrimi.

II. Enternasyonal']» geleneği, Avrupa’da kapitalizmin 
serpilme döneminin koşullarında, işçi hareketinin bir 
dizi reformla güçlenmesine elverişli nesnel olanaklar 
sunan bir dönemde kurulmuştu. Kapitalizmin eşitsiz ve 
bileşik gelişimi, bu dönemin sona erdiğinin ilk İşaretleri
nin aslında o dönemi hiç yaşamayan Rusya’da, Çarlığın 
baskı rejimi altında yeraltına Kihniş işçi hareketinin, bu
radan fışkırmasıyla açığa çıkmasını sağladı. Bir bakıma 
1905 Devrimi, Avrupa’nın geleceğinin, bugün dünyanın 
birçok ülkesinin durumunun yansıdığı bir ayna oldu. 
Orada görünen “siyasal gericilik” koşullarıydı; sendikal 
mücadelenin denetimli ve planlı bir aracı olan grev sila
hının siyasal kitle grevi olarak bambaşka bir kimliğe 
bürünüşüydü; aniden patlak veren kitle hareketlerinin 
mevcut örgütlenmeleri aşarak yeni örgütsel biçimler 
yaratışıydı; sınıf mücadelesinin keskinleşmesiyle bu ör
gütlenmelerin alternatif iktidar organlarına dönüşme eği
liminde oluşuydu; ve nihayet bütün bu koşullara ayak 
uydurabilecek, bunlar için hazırlanmış yeni tipte bir dev
rimci işçi partisine duyulan ihtiyaçtı.

KİTLE GREVİ

Rosa Luxemburg, 1905 Devrimi’nin hemen ardından 
kaleme aldığı Kitle Grevleri Sendikalar Partiler broşü
ründe AvrupalI sosyal demokratların dikkatini çekerek, 
sendikal mücadele ve grev kavramlarına yeni bir yakla
şım getirmek gerektiğini vurguladı. Avrupa’da yakın ge
lecekte Rusya’dakine benzer mücadelelerin gündemde 
olacağını ve varolan sendikal örgütlenmelerin, onların 
yönetici aygıtının bu gelişmeler karşısında tutucu bir 
rol oynayacağına dikkati çekti. “Moskova olayları aynı 
zamanda küçük bir örnek biçiminde devrimci eylemin 
mantıksal gelişimini ve geleceğini tümüyle ortaya koy- 
maktadıriar: Devrimci eylemin açık ve genel bir ayaklan
mayla son bulmasının önüne geçilemeyeceğini ve bu 
ayaklanmanın ancak bir dizi hazıriayıcı nitelikteki kısmi 
direnişlerden geçerek olgunlaştıktan sonra gerçekleşti
rilebileceğini görmekteyiz” (Rosa Luxemburg, a.g.e. 
s.46-47) diyordu.

Lenin’in bu konudaki yorumu da farklı değildi: “ Rus 
Devrimi aynı zamanda dünya tarihinde siyasal kitle gre
vinin olağanüstü rol oynadığı ilk büyük devrimdi (so
nuncu olmadığı açık).” “Göze çarpan özellik, devrim 
sırasında siyasal grevlerie ekonomik grevlerin birbirine 
karışmasıydı. Harekete o büyük gücü veren şeyin özel
likle bu iki grev biçimi arasındaki sıkı beraberlik olduğu
na hiç şüphe yok.” “Dünyada hiçbir kapitalist ülke... 
1905 Rusyasındaki büyük grev hareketine tanık olma
mıştır. Grevlere katıianların sayısı iki milyon sekiz yüz 
bine çıktı. Bu sayı ülkedeki toplam fabrika işçi sayısının 
iki katıydı.” (Lenin, a.g.e. s.10). Lenin 1905 Devrimi’ni 
bu terimlerie değeriendirirken, tıpkı Rosa gibi grev kav
ramının; “kendiliğindenlik” kavramının yeniden tanım
lanması gerektiğini farketmişti, söz konusu olan geliş
melerin Ne Yapmalı da “sendikal bilinç = burjuva 
ideolojisi” ilişkisi çerçevesinde ele alınamayacağının 
farkındaydı. Bu yüzden 1905-1907 arasında yazdığı bir 
dizi yazıyla, kendiliğinden bile gelişse siyasal kitle grev
lerinin sendikal bilinci aşan bir siyasallaşmayı içerdiğini 
vurguladı.

1905 SOVYET’İ VE BOLŞEVİKLER

Lenin daha 1905 yılının başlarında gelişmenin nasıl 
bir seyir izleyeceğini görmüştü. Kanlı Pazar olayını de
ğeriendirirken, “9 Ocak 1905 proletaryanın dev devrim
ci enerji deposunu ve sosyal demokrat örgütün, tüm 
yetersizliğini açığa çıkardı” dedi (Lenin, Devrimi Örgüt
lemen miyiz? C .8 ,  s.163-1).

Oysa özellikle sovyetin ortaya çıkışı karşısında Rus
ya’daki Bolşeviklerin tumumu Lenin’inkinden oldukça 
farklıydı. Sovyet ortaya çıkar çıkmaz, Menşevlkier ve 
Sosyalist Devrimciler delegelerini gönderdiler. Buna kar
şılık Boişevikier ancak sovyet, partinin önderiiğini peşi
nen kabul ederse delege göndereceklerini bildirdiler. 
Troçki bu olayı şöyle anlatıyor:

‘‘Bolşevik Merkez Yürütme Kurulu’nun Petrograd bü
rosu, Bogdanov’un etkisiyle Kasım 1905’te bir karar 
çıkardı: Petrograd Sovyeti'nin partinin lideriiğini kabul 
etmesi istenecek, reddilmesi halinde sovyetten çıkıla
caktı... Kısa bir süre sonra Lenin yurtdışından geldi 
ve şiddetle azariadı ültimatomcuları. ‘Ne siz ne de 
başkaları’ dedi onlara, ‘ültimatomlar yoluyla kendi poli
tik gelişmelerinin zorunlu evrelerini atlamak zorunda 
bırakamaz işçileri” (Leon Troçki, Faşizme Karşı Müca
dele S .1 7 6 ) .

LENİN'İN KAYBOLAN BİR YAZISI

Aslında Lenin, sovyetin ortaya çıkışının hemen ardın
dan, daha Rusya’ya dönmeden, bir uzun makaleyle du
ruma müdahale etmek istemişti. Bolşeviklerin ilk legal 
yayını olan Novaya ZIn’e gönderdiği, ama yayın kurulu
nun yayınlamadığı bu makalesi ancak 1940'ta yayınlan

dı. Lenin burada, Boişevikier arasındaki bir tartışmadan 
hareketle şöyle demişti:

“ İşçi vekilleri sovyeti mi, parti mİ? Sorunun böyle 
konulmaması gerektiğini düşünüyorum, yine de mutla
ka şu cevaba varmalı: hem işçi vekilleri sovyeti hem 
parti. Esas önemli soru sovyetin görevleri ite RSDİP'nin- 
kilerin nasıl paylaşılacağı ve nasıl koordine edileceğin
den ibarettir.

Sovyetin herhangi bir partiye kayıtsız biçimde katıl
ması hatalı olur gibi geliyor bana” ... (Lenin, Görevleri
miz ve İŞÇİ Vekilleri Sovyeti c.10, s.12).



Devrimi

Lenin sovyetin bütün İşçilerin, memurların, tanm işçi
lerinin mücadeleye katılmak isteyen ve katılabilen her
kesin delegelerini içermesi gerektiğini-Yüz-Karalar hariç- 
savunuyor. Sosyal Demokratlar’ın ise ilkelerine sadık 
biçimde bir örgütsel bağımsızlığını koruyarak bütün ör
gütleriyle sovyete katılmaları gerektiğini belirtiyor. Di
yor ki: “Sovyetten sosyal demokrat programı benimse
yip RSDİP’ye katılmasında ısrar etmek yararsız gibi gö
rünüyor. Siyasal mücadeleye önderiik edebilmek için 
Sovyet... de parti kadar, her Iklsl de günün koşullannda 
mutlaka gereklidir diye düşünüyorum.”

“İşçi vekilleri sovyeti geçici devrimci hükümetin bir

1905’in devrim günlerinde, St. Petersburglu işçiler, 
askerler ve öğrenciler bir mitingde. St. Petersburg 
Sovyeti, 1905 Devrimi’nin tarihe bıraktığı en önemli 
ders oldu. Sovyetin faaliyet gösterdiği dönem boyunca 
Rusya’nın ezilen halkı, sorunlarının çözümünü bu 
kurumda gördüler. Troçki’nin bir mektubunda anlattığı 
şu öykü, halkın bu eğiliminin en açık örneğidir: 
"Poltava vilayetinden yaşlı bir Kazak, katipliğini yaptığı
28 sene boyunca kendisini sömüren ve sonra haksız 
yere işten çıkaran Prenses Regnin’den şikayetçidir ve 
adamcağız Sovyet’ten kendisi adına Prenses ile 
görüşülmesini istemektedir. Bu garip dilekçe, üzerinde 
sadece ‘İşçi Hükümeti, Petersburg’ yazan bir zarfa 
konulmuştur, fakat devrimci posta servisi bu mektubu 
anında yerine ulaştırır."

embriyonu olarak kabul edilmelidir.” (Lenin, a.g.e.)

“Sovyet, geçici devrimci hükümeti bir sağlam.çekir
dekle teçhizatlandırmalı ve bunu da bütün devrimci par
tilerin ve devrimci demokratlann (yanlış anlaşılmasın 
yalnız devrimci olanlar liberaller değil) temsilcileriyle 
tamamlamalıdır.”

“Buna itiraz edilebilir; Bileşimi geniş ve çeşitli olursa, 
yeterince tutarii ve yekvücut bir pratik önderlik merkezi 
yaratmak mümkün olabilir mİ? Bir soruyla cevap vere
ceğim: Ekim Devrimi bize ne öğretiyor? Grev komitesi 
pratikte herkesin tanıdığı bir merkez, gerçek bir hükü
met olmadı mı?”

"Oysa tasarlanan hükümet daha şimdiden olgunlaşan 
ve büyüyen bu ayaklanmanın organından başka bir şey 
olmayacak.”

“ Ve tam da şimdi bu ayaklanmayı politik bakımdan 
kenetlemek, onu örgütlemek ve açık bir programla teç-' 
hizatlandırmak gerekir.” "Çürüyen Çarlığın karşısına 
proletaryanın örgütlü gücünü çıkarmanın zamanı gel
di.” (Lenin, a.g.e).

Lenin bu yazısında ve takibeden başka yazılannda 
devrimci parti ile yeni bir olgu olarak beliren sovyet 
arasında nasıl bir ilişki olması gerektiğini sergilemeye 
çalıştı. Bu çabası sırasında öne çıkan bazı temel nokta
lar şunlardır:

• Devrimciler örgütünün ilkelerinde tutarlı ve örgütsel 
bağımsızlığını koruyarak bütün örgütleri ve çevresiyle 
sovyette yer alması;

• Sovyetin ezilen ve sömürülen yığınların, mevcut 
rejimle açıkça çatışmaya girmiş tüm devrimci (liberal 
değil) akımların toplandığı bir merkez olması;

• Bütün bunlan mümkün ve anlamlı kılacak konjonk- 
türel çerçeve olarak ayaklanmanın variiğı.

Bu değerlendirmelerde Lenin'in çağdaşı başka Mark- 
sistlerden ayrıldığı nokta, sovyetlerin ve kendiliğinden 
patlak veren kitle hareketinin değeriendirilmesinde de
ğildi. Lenin'i ayıran bu gelişmeler karşısında devrimci 
partiye yüklediği işlevdi.

Lenin Ne Yapmalı’da şöyle demişti; “Ancak Markslz- 
mi anlamayanlar... işçi sınıfı hareketinin yığınsal kendi
liğinden yükselişinin Zemly I Vo/ya’nınki kadar hatta 
ondan çok daha iyi bir devrimciler örgütü yaratma göre
vinden bizi kurtardığını düşünebilirler. Tersine bu hare
ket bu görevi bize yüklemektedir." (Lenin Ne Yapmalı? 
s. 165-66).

1905 DEVRİMİ VE PARTİNİN ROLÜ

1905 Devrimi patlak verdiğinde Menşeviklerin arasın
dan Parvus, yayınladığı bir yazıda telaş içinde "hareket 
yenilgiye uğradı çünkü onu yöneten ve koordine eden 
bir hareket yoktu” demişti. Bunu söylerken aslında 
1902’den beri Bolşeviklerle otan tartışmaiannda hatalı 
olduğunu da kabul etmiş oldu.

Bolşeviklerse derhal ve mümkün olan en geniş katı
lımla RSDİP III. Kongre'sinin toplanması için girişimlere 
başladılar. Sonuçta III. Kongre yalnız Bolşeviklerin kong
resi oldu. Bu bakımdan 1905 Devrimi devrim için önce
den hazırianmış bir devrimciler örgütünün anlamını ve 
önemini pratik olarak gösteren ve yüzyılın başındaki 
tartışmalan aslında noktalayan bir deneyim oluşturdu...

Lenin 1902,’de “Tarih bizi şu anda herhangi başka 
bir ülkenin proletaryasının karşı karşıya kaldığı bütün 
ivedi görevlerin en devrimcisi olan bir görevle karşı 
karşıya getirmiştir. Bu görevin yerine getirilmesi. ...Rus 
proletaryasını uluslararası proletaryanın öncüsü yapa
caktır. Ve biz, bin kez daha geniş ve daha derin olan 
hareketimizi, aynı fedakâr karariilık ve tutkuyla başlata
cak olursak.......  yetmişlerin devrimcilerinin kazanmış
bulundukları bu onurlu ünvanı elde edeceğimize güven
me hakkına sahip olacağız” diyordu (Lenin a.g.e. 
s.38-39).

Bu bakış açısıyla Bolşevikler 1905 Devrimi sırasında 
olduğu gibi onu izleyen gericilik döneminde de faaliyeti
ni sürdürebilen ve deneyimin taşıyıcısı olan bir devrim
ciler örgütünü ayakta tutmayı başardılar.

Bu nedenle ki 1917 geldiğinde Bolşevik partisi sovyet 
içinde en hızla büyüyen ve önderiiği ele geçirebilen 
tek örgütlü güç olarak belirdi. 1905 ile 1917 arasında 
birçokianndan farklı olarak Bolşevikler 1905’in dersleri
ni çıkarmakla kalmadılar. Bunu bir örgütsel süreklilik 
içinde 1917’ye kadar taşıyan da onlardı.

Troçki 1917 Devrimi'nden sonra, 1905 Devrimi'ni de- 
ğeriendirirken, “ 1917’de proletarya eski kuşağın 19Ö5'te 
edindiği deneyimin yardımıyla iktidarı aldı” diyordu. He
men eklenmeli, özellikle Çarlığın baskı koşullannda, ye
raltında geçen 12 yıl boyunca bu deneyimin kaybolması
nı önleyen, Bolşeviklerin bir devrimciler örgütünün sü
rekliliğini korumalanydı.

Lenin daha başta yola çıkarken, proleter devrimieri 
çağında nasıl bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulduğunu açık
larken, 1905’l 1917’ye bağlayan şeyin neye benzediğini 
tarif etmişti:

“Sürekli olarak, sistemli ve planlı hazıriıktan söz.ettik; 
hiçbir şekilde, otokrasinin sadece düzenli kuşatmayla 
veya örgütlü saldınyia yıkılacağını önermeye niyetimiz 
yok... Tersine otokrasinin, bütün yönlerden kendisini 
tehdit eden, kendiliğinden patlamalar veya önceden gö
rülmeyen siyasal kanşıklıklardan birisiyle, çatışma so
nucunda çökmesi mümkündür; ve bu olasılık tarihsel 
olarak çok daha fazladır. Ne var ki, maceracı kumariar- 
dan kaçınan bir siyasal parti, ta başından çalışmalannı 
bu tür patlamalara ve kanşıklıklara dayandıramaz. Biz 
kendi yolumuzdan yürümellyiz ve düzenli çalışmamızı 
da bir değişiklik yapmadan sürdürmek zorundayız. Ani 
sürprizlere ne kadar az bel bağlarsak, herhangi bir ‘tari
hi an’a habersiz yakalanma olasılığımız da o kadar az 
olur.” (Lenin, Nereden Başlamalı? c.5, s.25).

1905’ln 1917 deneyimi gibi tarihe mal olmuş önemli 
ve değeri tartışılmaz bir deneyim olarak kalmayıp 
1917'nln “ bir genel provası” olabilmesinin sırrı, bağlan
tıyı kuran, halkada, Bolşevik Parfte/’nde aranmalı, orada 
bulunabilir.

ORHAPJ DİLBER
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Devrimci Durum
20. Yüzyıl Başında Rus Devleti

Rus Çarlığı, tüm 18. ve 19. yüzyıl monarşilerinin ötesinde, devletin Çar’m kişisel varlığı ile
gerçek anlamda özdeş olduğu bir devlet yapısı anlamına geliyordu. Bu nedenle 19. yüzyılın 
sonlarına kadar ne gerçek anlamda bir anayasa, ne de somut bir hukuk sistemi geliştirilmiş 
değildi. Yasama, Çar’ın keyfi ve danışmanlann aklı arasında gidip gelerek beliriyor, yürütme 
ise üst düzeylerde “soylu tembelliği ve keyfiliği”, alt düzeylerde ise yasal olmasa da. tamamen 
meşrulaşmış bir rüşvet sistemi ile götürülüyordu. Hukuk yalnızca devlet ve teba arasındaki 
ilişkiyi düzenliyordu. Özel kişilerin arasındaki ilişkiler, tümüyle keyfi bir biçimde oluşmuş 
olan yargı organlarına bırakılmıştı. Tebanın devlete karşı bir hukuku ise söz konusu değildi.
1. Nikola’nm gizli polis şefi Kont Benkendorf, memurlarının kanuna karşı geldiği şikayetiyle 
karşılaşınca “Kanun, yetkililer için değil, teba içindir.” diye tepki gösteriyordu.

1845’te ilan edilen ceza kanunu, tebanın devlete ve yönetime karşı işlediği suçlan kapsıyordu. 
Dekabrist ayaklanmayla birlikte başlayan reformcu ve devrimci görüşler, o güne dek hiç kimse 
tarafindan denedenmeden yaşamaya alışan askerlerin ve rüşvetçi bürokratlann huzurunu 
kaçırmıştı. Bu ceza kanunu bu gelişmeye karşı bir tepki, bir tedbir olarak ortaya çıkıyordu.
1823-1861 arasındaki otuzsekiz yılda 290 bin kişi Sibirya’ya sürülmüştü. Bunlann yüzde
beşini siyasal suçlular oluşturuyordu. Çoğunluk ise Polonya milliyetçileriydi. II. Aleksandr 
döneminde “hukuk devleti”nin oluşturulması yolunda adımlar atıldıysa da bunlar kısa ömürlü 
oldu. Aleksandr’ın tedbirleri arasında en önemlisi, halka açık ve jüri tarafından gerçekleştirilen 
yargı organlanydı. O güne dek nesnel bir hukuk sistemi geliştirilememiş olması, bu yeni 
durumda Çarlık devletinin aleyhine çalışmaya başladı: 1860’lann ve 1870’lerin devrimcileri bu 
uygulamanın açıklanndan faydalandılar. Neçayev, mahkemenin halka açık olmasından 
yararlanarak burasını bir propaganda platformuna dönüştürdü. Vera Zasuliç 1878’de St. 
Petersburg valisine suikast yaptıktan sonra tüm deliller aleyhine olmasına rağmen jürinin 
sempatisini kazanarak beraat etmeyi başardı. 1880’e geUndiğinde yönetici sınıf, şiddet 
eylemlerine karşı yargı organlannı kullanmaktan vazgeçerek. Çarlığın bir polis devletine 
dön^mesi için gerekli önlemleri almaya başlamıştı.

“Î9 4

19 Ekim'de Petersburg Sovyeti, yalnızca sansürü 
tamamen reddeden dergi ve gazetelerin 
yayınlanabileceği kararını aldı. 30 Ekim’de Çar Sansür 
Heyeti’nin adını değiştirdi ve ‘‘basın özgürlüğü" ilan 
etti. Artık yegâne kural dergilerin bildirimde bulunarak, 
yeni heyetin siciline kaydettirilmeleriydi. Bu sicillere 
göre 1905-6 arasında 380 küsur dergi yayınlandı; 
birçok dergi de bildirimde bulunmamıştı. Ancak 22 
Ekim’de ilan edilen ı̂ e kâğıt üzerinde kalan genel al 
gibi, basın özgürlüğü 24 Kasım’da geri alındı.
Leşiy'de (Orman Canavarı) yayınlanan soldaki resmin 
başlığı Genel Af. Sağdaki ise IVlaski’de (Maskeler) 
yayınlanmış: "Sorumlu Yazı İ$leri Müdürü Basın 
Özgürlüğünü Yutuyor". Kısıtlamalara rağmen bu canlı 
yayın ortamı Nisan 1906’ya kadar sürdü. Lunaçarski 
1905 döneminin bu yaratıcılığını şöyle açıklıyordu: 
“ Hiciv en çok, yeni bir sınıf, egemen sıhıfınkinden 
çok daha ileri bir ideoloji yarattığından, ama henüz 
onu yenecek kadar gelişmemiş bir durumda 
olduğunda, önem kazanır. Onun o müthiş zafer 
yeteneği, bir yandan hasmını küçümserken, bir 
yandan da ondan gizli gizli korkması bundandır. Pırıl 
pırıl imgelerini çerçeveleyen kara bir çerçeve gibi onu 
saran zehir, o gözkamaştırıcı öfke enerjisi ve sık sık 
da yenilgi ve kederi de bundandır. Çelişkilerinin ve 
gücünün kaynağı bu konumudur"
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Polis Devleti: Ohrana ve “Zubatov Sosyalizmi”

1880’e kadar “Üçüncü Seksiyon” olarak bilinen siyasal polis, oldukça zayıf ve örgütsüzdü. 
Yalnızca yetmiş iki memuru vardı ve jandarma kuvveti ve içişleri bakanlığına bağlı polis 
kuvvetiyle arasında yetki alanlarının belirsizliğinden doğan bir kanşıklık vardı. 1880’de 
General Loris-Melikov’un önerisiyle bu siyasal polis kuvveti dağıtıldı ve yerine “Devlet Poljşi 
Bölümü” kuruldu. Bir yıl sonra bu bölüme bir “Güvenlik Seksiyonu” (Ohranye otdeleniya) 
ekleniyor ve Rms devletinin terör örgütü olan Ohrana doğuyordu. 1898’de bu bölüme bir “Özel 
Seksiyon” eklendi. Bu seksiyonun görevi yalnızca sosyalistleri izlemekti. 14 Ağustos 1881’de, 
altı ay önce öldürülmüş olan II. Aleksandr’ın yerine geçen III. Aleksandr, “Yerleşik hükümet 
düzenini ve kamu huzurunu koruma ve imparatorluğun bazı bölgelerini özel güvenlik altına 
alma tedbirlerine dair yönetmelik”! imzaladı. Bu yönetmelikle birlikte yurttaşlann kanun 
karşısında hiçbir haklan kalmıyor, tutuklama, mahkumiyet, sürgün ve idam kararlan “şüphe 
üzerine” ve polis görevli ve yetkilileri tarafından alınabiliyordu. Toplumun tümü üzerinde 
yaygın bir terör estirmeyi amaçlayan bu yönetmelik hemen uygulamaya kondu. 1902-1905 
arasında Çar’ın polis şefi olan Lopukin, emekliliği sırasında yayınladığı anılannda, bu 
tedbirlerin “tüm Rusya halkını polis memurlannm kişisel kanaatlerine bağımlı hale getirdiğini” 
söylemiştir. Tüm bu tedbirlerin görünürdeki bahanesi olan “terör” ise, en yaygın olduğu 
1880’de bile 100 milyonluk Rusya’da yalnızca bin olayla sınırlıydı. Tüm bu polis devleti 
tedbirlerine karşın sosyalist ve özgürlükçü hareketlerin tam bir kontrol altına alınamaması. 
Çarlığı “anarşinin kaynağına” inmeye şevketti. Polis devleti bu kaynağı “işçi sınıfı” olarak 
saptadı. Ancak bu sınıf polisiye tedbirlerle sindirilemeyecek .kadar büyük ve ülke ekonomisi 
açısından önemliydi; üstelik “teröristler” ve sosyalistlerle de çok sıkı bağları yok gibi 
görünüyordu. 1880’lerde polis kuvvetine katılmış olan ve 1880 sonlannda Moskova 
Ohrana’smın başına gelen Zubatov, şöyle bir çözüm önerdi: İşçileri sosyalisderden önce polis 
örgütlesin. Zubatov’un eylem planı sonucunda sosyalizmin ve işçi sınıfının de\Tİmci gelişmesi 
engellenemedi ama, Rusya tarihinde ilk kez işçi sendikalarının kurulmasına yol açan bir süreç 
başlatıldı.

Zubatov’un 1900’de uygulamaya başladığı “polis sosyalizmi”, işçilerin aralanna kanşan ve 
onlann sorunlarını dinleyen polis görevlileri aracılığıyla, polis şefinin patronlara bu sorunlan 
iletmesini ve çözüme bağlanmasını sağlamasını amaçlıyordu. Bu yolla hem işçiler sürekli

•  Grevlerin etkili olduğu kentler 

m  Grevlerin etkilediği demiryolları

#  Kentlerdeki halk ayaklanmaları

■  ilk işçi ve asker temsilcileri
sovyetleri 

A  Ordu ve donanmadaki 
devrimci hareket merkezleri 

Köylü ayaklanma merkezleri

1905 Devrimi'nin bir haritasına bakmak, başlıca 
devrimci merkezlerin aynı zamanda sanayi merkezleri 

olduğunu da görmeye yeter. Boişevikier 4 Mayıs 
1905’te, toplandıkları kongrede bir silahlı ayaklanmanın 

otokrasiye karşı mücadelede başlıca görevleri 
olduğuna karar vermişler ve bütün parti örgütlerine şu 

talimatı yollamışlardı: "a) Proletaryaya propaganda ve 
ajitasyon yoluyla eşikteki silahlı ayaklanmanın yalnızca 

siyasal önemini değil, pratik örgütsel cephesini de 
açıklamak, b) Bu propaganda ve ajitasyonda, 

ayaklanmanın başlangıcı ve gelişmesi sırasında büyük 
önem kazanacak olan siyasal grevlerin rolünü 

açıklamak, c) Silahlı ayaklanma planını hazırlamak ve 
önderliğini üstlenmenin yanısıra proletaryayı 

silahlandırmak için en enerjik adımları atmak ve bu 
maksatla gerektiğinde özel parti gruplan oluşturmak."

BolşeviklerVn daha hazırlıklı olmalan ayaklanmaların 
başarılı olmasına yetmedi, ancak bu ayaklanmalar 
sırasında tarikat savaşlarını, gerilla mücadelesiyle 

bağdaştırma tecrübesi kazanıldı. 1917 bu tecrübenin 
iyi sindirilmiş olduğunu gösterecekti.



gözetim altında tutulacak, hem de onlann “haklı şikayetlerinin” sosyalistler ve anarşistler 
tarafından “suistimal edilmesi” engellenmiş olacaktı. 1902’den sonra bu ilişki, giderek işçiler 
arasmdan temsilciler seçilmesine, bu temsilcilerin işçi sorunlanyla ilgilenmesine ve polisten 
ücret almalanna dönüştü. Ancak polisten ücret alan bu işçi temsilcileri muhbirUk 
yapmıyorlardı. Sonraki bir tarihte kendilerinden muhbirlik yapmalan istendiğinde de bunu 
reddettiler. Bu temsilcilik sistemi kısa bir süre sonra yardımlaşma demeklerine, oradan da 
sendika benzeri yapılara dönüştü. 1904-1905 yıllannda Zubatov’un oluşmasına önayak olduğu 
işçi gruplan grev ve direnişlere gittiğinde polisin yarattığı hareket, polisin denetiminden 
çıkmış, gerçek bir anti-kapitalişt bilinç edinmeye başlamış; Zubatov’un “polis sosyalizmi” 
tasansı merkezden uzaklaştıkça denetimi zorlaşan bir heyula haline gelmişti. Nitekim Minsk 
ve Odessa’da Yahudi sosyalistlerinin örgütü olan Bund’a karşı Yahudi işçileri örgütlemek isteyen 
Zubatovcular, sonunda Rusya’nın ilk resmî siyasal partisi olan Yahudi Emek Partisi’ni kurdular. 
17 Haziran 1903’te bu parti Odessa’daki genel grev dalgası içinde yerahyor, tümüyle polis 
denetiminden çıkıyordu.

Rus-Japon Savaşı
Ocak 1904’de patlak veren Rus-Japon savaşı, Rusya’daki toplumsal çelişkileri şiddetlendirerek, 
devrimci hareketin yükseUşini hızlandırdı. Emperyalizm çağının ilk savaşlanndan biri olan bu 
savaşın başlıca nedenlerinden biri Rus ve Japon devletleri arasındaki emperyalist çıkar 
çatışmasıydı. Japon yönetici sınıflan Çin’i uzun yıllardan beri yağmalıyorlardı. Japonya, Kore 
ve Mançurya’yı da ele geçirmek ve Asya kıtasındaki durumunu güçlendirmek istiyordu.
Lenin’in deyimiyle “askeri ve feodal bir emperyalizm” olan Çarlık da Uzak Doğu’da bir fetih 
siyaseti izliyordu. Rusya savaşa hazır değildi, ancak Çarlık, yükselen kitle huzursuzluğunun 
hedefini dış düşmana yöneltmek amacıyla bir serüven siyaseti izliyor, Japonya’ya karşı 
kazanılacak “kolay” bir zaferin kendisine yeni sömürgeler, yeni pazarlar kazandıracağını, 
saygınlığını artıracağını, Rusya’daki devrimci hareketi denetim altına almasına yardımcı 
olacağım umuyordu.

Bu umudar gerçekleşmedi. Rus ordu ve donanmasının savaşa hazır olmadığını çok iyi bilen 
Japonlar, Rus Büyük Okyanus Filosu’na ve Fort Arhur Kalesi’ne savaş ilan etmeden saldırarak. 
Uzak Doğu’daki Rus askerî kuvvetlerine çarpıcı bir darbe indirdiler. Çarlık ordusu yenilgi 
üstüne yenilgiye uğradı. Birinci ve İkinci Büyük Okyanus filolannm ortadan kaldırılması, kara 
ordusunun Mukden’de bozguna uğraması ve Fort Arhur Kalesi’nin düşmesi, savaşın yitirildiğini 
gösteriyordu. Rus Çarlığı, kolayca kazanmayı umduğu bir savaşta, yüz kızartıcı bir yenilgiye 
uğradı.

Bu savaş RSDÎP’nin karşısına, işçi sınıfının kendi ülkesinin hükümeti tarafından yürütülen 
emperyalist bir savaş karşısında nasıl tavır takınması gerektiği sorununu çıkardı. Boişevikier, 
Çarlığın yenilgisinin halkın yenilgisi anlamına gelmeyeceğini, tersine Rusya’daki devrimin 
yükselmesine. Çarlığın devrilmesine ve halk devriminin zaferine katkıda bulunarak halk için 
yararlı olacağını ileri sürerek, kendi hükümetlerinin savaşta askeri bir yenilgiye uğramasından 
yana bir tavır takındılar. Menşevikler bu konuda farklı bir tavır alarak, “ne pahasına olursa 
olsun banş” sloganını ortaya atıyor, ancak bu sloganla otokrasiye karşı devrimci mücadele 
arasında belirgin bir ilişki kuramıyorlardı. Başlangıçta halk kitleleri içinde belli bir milliyetçi 
duygu yaratsa da, savaş Çarlığın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal çıkmazı 
derinleştirmekten başka bir sonuç vermedi. Yöneticilerin beceriksizliği, rejime açıkça muhalefet 
etmeyen liberalleri bile öfkelendirmişti. Çar, prestij ve güç kazanmak amacıyla girdiği savaştan 
büyük bir prestij kaybıyla çıktı. 1904 sonuna doğru ekonomik sıkıntının yaşam koşullannı 
dayanılmaz hale getirdiği işçi sınıfının kendiliğinden grev eylemleri birleşerek büyük kitle 
grevleri görüntüsü kazanmaya başlamıştı. 1900’lerin başında yeniden canlanan devrimci şiddet 
eylemleri, savaştaki başansızlığın getirdiği prestij kaybıyla birlikte artış gösterdi. 1904 
Temmuz’unda gerici İçişleri Bakanı Flehve’nin bir suikast sonucu öldürülmesi, baskı 
tedbirleriyle reform ve özgürlük vaadleri arasında gidip gelen Çarlık hükümetinin çaresizliğini 
iyice belirginleştiriyordu.

apon ve Kanlı Pazar
Rus Çarlık polisinin sosyalistlere ve işçi sınıhna karşı aldığı tedbirlerin geri tepmesinin en 
çarpıcı örneklerinden biri Gapon olayıdır. Ashnda bir hapisane papazı olan Gapon, 1900’deki 
iubatov komplosunun bir parçası olarak, St. Fetersburg işçilerini “örgütlemekle” 
;örevlendirilmişti. 1905’e kadar St. Fetersburglu işçilerin arasında yaşayan Gapon, işçilerin 
sevdiği ve saydığı bir önder, kirieleri harekete geçirme konusunda başanh, iyi bir konuşmacı 
alarak tanınmıştı. Örgütlediği işçi toplantılan, işçilerin gelip sorunlannı anlattığı, tartıştığı, 
jirlikte çözümler aradığı yerler oldu. Çoğunlukla işgünü süresi, çalışma koşullan ve ücretler 
conulannın gündeme geldiği bu toplantılarda Gapon, işçi sorunlanna sahip çıkıyor, çoğu kez 
ürenme ve grev öğüderi veriyordu. Çarlıkla aralan zaten pek iyi olmayan St. Fetersburglu 
lapitalistler, bu kez de bir Çarhk polisi ajanının kışkırttığı işçilerin direnişiyle karşı karşıya 
çalıyor, içişleri bakanlığına şikayet üzerine şikayet yağdmyorlardı. Ancak kendi hitabet 
;ûcünün ve işçiler üzerindeki etkisinin büyüsüne kapılan Gapon, polis merkezinin

MARTOV YULİ OSİPOVİC 
(1 8 7 3 -1 9 2 3 )

1914’e kadar Menşeviklerin, bu tarihten başlayarak 
ölümüne kadar da Enternasyonal Menşeviklerin önder
lerinden olan Rus Marksist düşünürü ve siyasetçisi. 
1873'te İstanbul’da, Rus Yahudisi bir ailenin çocuğu 
olarak doğan Yuii Osipoviç Zederbaum, 1890’larda, Rus
ya'daki Yahudi sosyalistlerinin örgütü olan Bund üyesi 
olarak aktif siyasal yaşama atıldığında “Martov” adını 
kullanmaya başladı. 1895’te Lenin ve Krupskaya ile bir
iikte St. Petersburg İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücade
le Birliği’ni kurdu. 1900’de Lenin, Plehanov, Zasuiiç 
ve Akselrod ile birlikte Iskra’nın yazı kurulunda yer aldı. 
1903’te toplanan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin 
İkinci Kongresl’nde, parti üyeliğinin koşullarını belirle
yen tüzük maddesi konusunda Lenin’ie farklı görüşleri 
savundu. Lenin’in parti üyeliği için “bir parti organında 
aktif olarak çalışmayı” şart koşmasına karşın, Martov 
“ bir parti organını maddi ve manevi olarak destekleme
nin” yeterli olduğunu savundu. Bu fark, küçük bir ayrın
tı gibi görünmesine karşın, aslında “bir profesyonel 
devrimciler örgütü olarak parti” ve “bir kitle örgütü 
olarak parti” anlayışlan arasındaki sının çiziyordu. Kong
re Martov ve Lenin yandaşlannın Menşevtkier-Boişevikier 
olarak ikiye ayrılmasıyla sonuçlandı. Tartışma konusu 
olan tüzük maddesinin oylanmasında azınlıkta kalan Men
şevikler, buna karşın parti merkez organlarında çoğun
luklarını korudular. RSDİP, 1912 yılına kadar birbirinden 
oldukça bağımsız oian bu iki fraksiyonun gevşek bir 
birliğini temsil etti. 1912’de Boişeviklerin^ kendi konfe
ranslarını toplamaları üzerine ayrılık resmî bir görünüm 
kazandı. Bu tarihlerde Martov önderliğindeki Menşevik
ler partinin illegal örgütünü tasfiye etmeyi savunduklan 
için So/$eWMer tarafından “tasfiyeciler” olarak adlandı
rıldılar. 1914’te Martov, i. Dünya Savaşı’nda Çarlığın 
konumunu destekleyen Menşevik çoğunluğa karşı En
ternasyonal Menşevikler grubunu oluşturarak savaşa 
karşı tavır aldı. 1917 Şubat Devrimi’nden sonra Menşe
viklerin geçici hükümette yer almalarını ve uzlaşmacı 
politikalarını eleştiren Martov, sovyet iktidan çağrısı yap
tı. Ekim Devrimi’nden sonra, Bolşevik iktidarına karşı 
tutum almakla birlikte Boişeviklere karşı silahlı direnişi 
reddederek sovyet hükümetini savundu. 1919-20 yılla
rında Menşeviklerin işçi sendikalarında etkisinin ve po
pülerliğinin artması üzerine, Akseirod’un tavizsiz anti- 
Boişevik tavrının karşısında yer aldı. Partisinin kapatıl
masından ve her türlü siyasal faaliyetinin yasaklanma
sından sonra, 192D’de yurt dışına giderek Berlin’de Sos- 
yaiistiçeski Vestnik (Sosyalist Haberci) dergisini yayım
ladı. 1923’te öldü.



- L  /

u evrimi

"Çar Babamız" ve Çariçe taç giyme töreninde. Son 
Rus Çan II. Nikola, III. Aleksandr'ın ardından, 1895'te 
taç giydi. "Liberal" görünümlü Çar II, Aleksandr’ın 
1860’lardaki reform girişimlerini, 1881'de tahta çıkan
III. Aleksandr'ın polis devleti uygulamalan izlemişti. II. 
Nikola tahta çıktığında, bu "yumuşak görünümlü" 
Çar’ın liberal reformlara girişeceği hakkında umutlar, 
liberal aydınlar arasında yaygındı. Taç giyme günü, 
çeşitli Zemtsvo’/ar/ temsil eden liberal aydınlar, son 
derece ılımlı reform taleplerini, bu arada da 
ZemtsvoVara yönetimde sınırii bir temsil yetkisi 
verilmesi talebini içeren bir dilekçeyi yeni Çar’a 
iletmek üzere Kışlık Saray’a geldiler. Yeni taç giymiş 
olan Çar, dilekçecileri kabul etti. Ancak dilekçeyi okur 
okumaz, ayağını yere vurarak Zemtsvo temsilcilerini 
azarladı ve "bu çocukça hayallerden vazgeçmelerini" 
söyledi. İktidarının daha ilk gününde bu iktidan hiç 
kimseyle paylaşmaya niyeti olmadığını açıkça belirten 
II. Nikola, on yıl sonra 1905 Devrimi’nin baskısıyla 
"meşruti" bir rejimi ister istemez kabullenecekti.
Ancak bundan önce, liberal dilekçecilere gösterdiği 
"azarlama" tepkisinin çok daha şiddetlisini işçi 
dilekçecilere gösterecek, 9 Ocak 1905’te kendisine 
"Efendimiz" diye hitab eden bir dilekçeyi sunmak için 
Kışlık Saray’a yürüyen St.Petersburg işçilerinin üzerine 
ateş açtıracak, binden fazla işçinin ölümüne neden 
olarak "Kasap Nikola" lakabını hak edecekti.

denetiminden çıkmıştı.

Ocak 1905 başında, Gapon’un önerisiyle, Putilov fabrikasında öteki işletmelerin işçileri 
tarafından da desteklenen bir grev patlak verdi. Grev sürerken Gapon, Çar’a bir dilekçe 
vermek üzere Kışlık Saray’a doğru bir işçi yürüyüşü düzenlenmesini önerdi. Böyle bir 
durumda işçilerin içinde yeterli derecede örgütlü olmayan sosyalistlerin önerebilecekleri bir 
alternatif de yoktu. İşçilerin kendiliğinden hareketi, hitabeti kuvvetli bir önderin arkasına 
takıldığında, muhtemel bir provokasyonu engellemek mümkün olmadı. RSDİP’nin II. 
Kongresi’nden sonra parti bölünmüş durumdaydı ve Petersburg’da Bolşevikler, Menşevikler ve 
uzlaştırmacılardan oluşan üç ayn sosyal demokrat örgüt vardı. Bu durum, başkent işçi 
hareketi üzerinde olumsuz bir etkiye yol açıyordu. Aynca işçilerin çoğu, Çar’a karşı büyük 
bir güven besliyordu. 9 (22) Ocak Pazar günü, bayraklar, ikonalar ve Çar portreleriyle banşçı 
bir yürüyüş kolu oluşturan 140 bini aşkın Petersburg işçisi, Kışlık Saray’a doğru yürüdü. 
Ancak, silahsız işçiler, kanlan ve çocuklan, Kazak muhafızlann açtığı ateşle, kılıç ve kamçı 
darbeleriyle karşılaştılar. Bini aşkın kişi öldü. Yaklaşık beşbin kişi yaralandı. Gapon’un polis 
ajanı olduğu ortaya çıktığında, aslında 9 Ocak olayına bir provokasyon amacıyla değil, tersine 
kendini “önderliğinin” büyüsüne kapılarak neden olan papaz öfkeli işçiler tarafından linç 
ediliyordu.

Başkentin emekçi halkını bir öfke dalgası sarıyor, acımasız bastırmadan allak bullak olan 
binlerce insan, “Artık bizim Çanmız yok” diye haykınyorlardı. İşçiler silahlanmaya başlıyor, 
Petersburg sokaklannda askerlerin ve Kazaklann saldınlanna karşı koyuyorlardı.

9 Ocak “Kanlı Pazar” olarak adlandınidı. Bu gün, Rusya işçilerinin siyasal uyamşlan üzerinde 
büyük bir etkide bulundu. Kışlık Saray’dan açılan ateşe karşılık olarak, bütün ülkede protesto 
grevleri padak verdi. 10 Ocak’ta Petersburg’da işçilerle askerler arasında silahlı çatışmalar 
sürüyordu. Aynı gün Moskova’da genel grev ilan edildi. 13 Ocak’ta Riga işçileri greve geçti ve 
siyasal bir sokak gösterisi düzenledi. Polisle yapılan çatışmalar sırasında 70 kişi öldü, yaklaşık 
200 kişi yaralandı. 14 Ocak’ta Varşova’da genel grev patlak verdi. 18 Ocakta Tiflis’te başlatılan 
genel grevi Kafkas kentlerinde birçok siyasal grev izledi.

9 Ocak 1905, tüm ülkedeki işçi yığınlannı Çarlığa karşı direnişe sürükledi. Yalnız Ocak 
ayında 440 bin işçi, yani son on yıl içinde tek tek grevlere katılan işçi sayısından daha çok 
işçi greve gitti.

Kanlı Pazar, Rusya işçi sınıfının Çarlığa karşı tutumunda radikal bir değişikliğin başlatıcısı 
oldu. 1905’e kadar genellikle ekonomik ya da sınırlı siyasal talepler doğrultusunda yerel 
düzeyde eyleme geçen ve “Çar babamız”a karşı çıkmayı aklına bile getirmeyen Rusya 
işçilerinin büyük çoğunluğu, artık ülke düzeyinde otokrasiye karşı bir mücadeleye hazır hale 
gelmişti. 1 Mayıs 1905’te yaklaşık 200 kentte “Kahrolsun otokrasi” sloganıyla. siyasal grevler 
patlak verdi. Bakü’deki grev iki hafta sürdü. Proletaryanın giriştiği savaşım, yüz milyonluk bir 
köylü yığını içinde kaynaşmaya yol açu. Şubat 1905’ten başlayarak Orel, Varovoj ve Kursk 
eyaletlerinde köylü ayaklanmalan görüldü. Köylü hareketi eyaletten eyalete yayılıyordu. 
İlkbaharda köylüler, kimseden izin almaksızın toprak sahiplerinin topraklannı işlemeye 
girişiyor, sürülerini bu topraklarda otlatıyor, çayırlara el koyuyorlardı. Bu hareket özellikle 
Volga kıyısında, Baltık ülkelerinde ve Polonya’da yoğunluk kazanıyordu. Köylerde toplantı ve 
gösteriler yapılıyor, 1905 ilkbahannda birçok yerde sosyal demokradar tarahndan örgüdenen 
tanm işçileri grevleri başlıyordu.

Devrimin Yükselişi
Mayıs 1905 de başlayan İvanovo Vojnessensk grevi 72 gün sürerek işçilerin kararlılığının 
örneği ve yığmlann parlak bir siyasal eğitim okulu oluyordu. Grevi yönetmek için bir işçi 
temsilcileri meclisi seçildi ve bu meclis ilk işçi temsilcileri sovyetlerinden biri durumuna 
geldi. Çarlık yöneticilerinin emekçilere karşı kanlı bir bastırma örgütlemeleri üzerine, tüm 
Rusya’yı bir protesto dalgası sardı. Haziran 1905 de Lodz işçileri üç gün boyunca polis ve 
asker kuvvetlerine karşı barikatlar üzerinde çarpıştılar, 1905 ilkbahannda Alapaevsk,
Nadojdinsk, Motovilina, Nijni Tagil ve Ural’m öteki sanayi merkezlerinde ortaya çıkan işçi 
temsilcileri sovyetleri, yükselen devrimci dalganın etkisiyle grev örgütleri olmaktan çıkarak 
devrimci mücadele organlan durumuna dönüşüyorlardı. Nikolayev, Yekaterinoslav, Harkov, 
Lugansk, Marinpol, Garlovka gibi kentlerde patlak veren siyasal grevler, polis ve askerle 
çatışmalara yol açıyor, Haziran’da Tiflis’te, ardından Kudaysı, Batum ve Çıyatunıy’da genel grev 
ilan ediliyordu. Haziran ve Temmuz aylannda Bakü’deki petrpi işletmelerinin dörtte üçü ve 
öteki işyerleri grevdeydi. Ağustos ayında Bakü proleterlerinin genel grevi askerle çatışmalara 
yol açtı. Yaz aylan içinde, hemen her yerde yan yasal sendikal örgütler ortaya çıkmaya 
başlıyor, sendikalar daha bu aylar içinde işçilerin ekonomik çıkarlannı savunmanın dışında 
önemli siyasal isteklerde bulunuyorlardı.

İşçi sınıfının mücadelesindeki yükselmenin ardından, bir köylü ayaklanmalan dönemi başlıyor 
ve 1905 ilkbal^ar ve yaz aylannda tüm Rusya topraklannın yaklaşık beşte birinde görülen 
köylü hareketi, sonbaharda ülkenin .yansından çoğuna yayılıyordu. Ukrayna ve Baltık
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ülkelerinde, ûcredi tarım emekçileri grevleri patak verdi. Köylü hareketi özellikle Volga 
bölgelerinde, birçok Ukrayna eyaletinde, Baltık ülkeleri ve Gürcistan’da büyük bir yaygınlık 
kazandı.

Proleter hareketin köylü ayaklanmalanyla birleşmesi, Çarlık ordu ve donanmasını sarstı; Çarlık 
ordusunun Uzak Doğu’daki yenilgisi, askerler arasındaki devrimci eğilimi güçlendirdi.

Haziran 1905’te Potemkin kruvazöründe padak veren ayaklanma, askerler ve denizciler 
arasındaki hoşnutsuzluğun ilk yığınsal belirtisiydi. Tarihte ilk kez olarak bir savaş gemisinin 
mürettebatı devrim bayrağını çekiyor, ve egemen yönetime karşı mücadeleye girişiyordu. 
Ayaklanan gemi Odessa’da demirlediyse de, Odessa işçilerinin etkin desteğinin 
sağlanamaması üzerine, ayaklanma gemicilerin kahramanlığına rağmen yenilgiye uğradı.
Bununla birlikte bu ayaklanmayla, toplumdaki uzlaşmaz çelişkilerin ordu içinde de aynı 
şiddette görülmekte olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeler karşısında Çarlık, bazı ödünler ve 
sözler vererek, halkı devrimci yönelişlerden uzaklaştırmaya çalıştı. 6 Ağustos 1905’te, Devlet 
Dumasınm toplannya çağrılması üzerine bir bildirge yayınlandı. Duma tasarısını hazırlayan 
içişleri bakanının adıyla, bu Duma’ya Bulıygin Duması adı takıldı. Hükümetin Rus-Japon 
savaşını bitirmekte sabırsızlık göstermesi üzerine, 23 Ağustos 1905’te Japonya’yla Portsmouth 
Banş Anlaşması imzalandı. Duma, Çarlığın devrimi meşrutiyetçi bir yola sokarak ona son 
verme girişimiydi. Bulıygin Duması bir toprak sahipleri, kapitalistler ve çok küçük bir zengin 
köylü azınlık meclisi olacak ve Çar’a karşı yalnızca bir danışma meclisi niteliği taşıyacaktı.
Bu girişim karşısında Bolşevikler, tüm ajitasyon kampanyalannm silahlı ayaklanma, devrimci 
ordu ve geçici hükümet sloganları üzerinde yoğunlaştırarak, işçileri, köylüleri bu halk düşmanı 
Duma’yı boykot etmeye çağırdılar. Menşevikler ise Duma’yı “Kurtuluş hareketinde dönüm 
noktası” olarak selamlıyor ve Duma seçimlerinde liberallerle işbirliği öneriyorlardı. Eylül 
1905’de Devlet Duması karşısında bir taktik kararlaştırmak için Riga’da toplanan Rusya Sosyal 
Demokrat Örgüder Konferansı’nda Bolşeviklerin Bulıygin Dumasını boykot etme önerisi kabul 
edildi ve Menşeviklerin Duma’ya katılma siyasederi kınandı. Bolşevikler, boykot kampanyasından 
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Halit Ziya Uşaldıgil anıiannda Osmanlı aydınlarının, 
Rus-Japon savaşının sonuçlarım “ içleri i(aynayarak, 
sonucunu beklerken, sabırları tükenip yüreklerini 
kemirerek" izlediğini söyler. Çünkü o zaman Rusya 
“ sömürgecilik siyasetinin korkunç bir ahtapotu idi ki 
hortumlarını yana yöreye saldıra saldıra emilecek, 
sömürülecek ne varsa yutmuş, şişe şişe artık doymak 
bilmeyen açlığının önünde en son büyük lokma olarak 
İstanbul'u da kavramak için hazırlanmıştı. “ Rus 
devinin" karşısında, Japonya ise olsa olsa bir cüce 
olabilirdi. "O vakte kadar Japonya konusundaki genel 
ilgiler Uzak-Doğv'da geçmişin karanlıklarına kadar 
garipliklerle bürünüp sokulmuş bir ulusun 
geleneklerinden sıyrılmaya çalışarak batının fen 
kaynaklarından örnek almaya uğraştığına ilişkin pek 
belirsiz bilgilerden başka şey değildi. Onun ne zırhlar 
yapan tersaneleri olduğunu, ne de en son silahlarla, 
her zaman ölmeye hazır, ama ölmekten çok yenme 
gücünde olan bir ordusu bulunduğunu bilmiyorduk." 
Gerçekten de bütün dünya için Rus-Japon savaşı, 
gelişmekte olan Japon militarizminin ilk habercisi idi. 
Oysa Rus ordusunun yapısı, son derecede 
gelenekseldi. Yegane üstünlüğü sayısal üstünlüktü- 
gönülsüz köylülerle sağlanmış bir üstünlüktü. Bu iki 
güç arasındaki savaş, bir anlamda, geleneksel 
sömürgecilikle yeni emperyalizmin savaşıydı ve 
zamanın genel kanısının aksine, artık saldırgan olan 
taraf emperyalizmdi.
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yararlanarak, bütün devrimci güçleri harekete geçirmek, siyasal grevler örgütlemek ve silahlı 
ayaklanmayı hazırlamak yönünde etkinlikler gösteriyorlardı. 1905’in yaz ve güz aylan boyunca 
genel siyasal greve hazırlanıldı. Eylül’de Moskova’da patlak veren basım işçileri grevi, öteki 
fabrika ve işyerlerinde çalışan işçiler tarafindan da destekleniyor, mitingler ve gösteriler 
düzenleniyordu. Moskova sokaklannda, işçilerle polis ve asker arasında silahh çauşmalar 
patlak verdi. Moskova işçilerinin Eylül grevi, proletarya için gerçek bir siyasal okul oluşturdu. 
Yıgmlann mitingler, devrimci gösteriler ve polisle yapılan çatışmalarla at başı giden siyasal 
grevi işçi sınıfının en yaygın mücadele biçimi durumuna geldi. Grev dalgası sırasında, basım, 
metaluıji, tütün ve demiryolu işçilerinden oluşan bir işçi sovyeti kuruldu. 16 Ekim’de RSDİP 
Moskova komitesi, Moskova’da genel siyasal grev karan aldı. Bu grev hızla bütün sanayi 
merkezlerine, ardından tüm Rusya’ya yayıldı. Demiryollan ve fabrikalar durdu. PTT emekçileri 
de greve katıldı. Proletaryanın güçlü siyasal eylemi durumuna gelen Ekim grevi, otokrasinin 
yıkılması ve demokratik bir cumhuriyetin kurulması sloganlanyla yürütüldü. Grevdeki işçilere, 
küçük memurlar, üniversite ve lise öğrencileri, avukatlar, doktorlar, mühendisler vb. de 
katılıyor, grevcilerin sayısı iki milyonu geçiyordu. Bu grev aynca Rusya’daki çeşitli 
milliyetlerden işçiler arasındaki bağlann güçlendiğini de gösterdi. Letonyah, Polonyah,
UkraynalI, AzerbaycanlI, Gürcistanlı, Beyaz Rusyah ve öteki milliyetlerden işçiler, en büyük 
düşman olan çarlık otokrasisine karşı Rus proleterleriyle birlikte savaşıyorlardı. Siyasal grevler 
sırasında işçi sınıfı, yalnız kendi yaşamsal çıkarlannı dile getiren siyasal isteklerde bulunmakla 
yetinmiyor, halk yığınlannm ortak çıkarlannı da savunuyor, halk hareketinin öncüsü olarak 
davranıyordu. Bununla birlikte, işçi hareketinde ekonomik grevler büyük bir rol oynuyor, bu 
grevlere katılan ve ekonomik durumlannda bir düzelme sağlamak isteyen yığınlar da siyasal 
hareket içine geliyorlardı. Ekim genel grevi, hükümet kuvvetlerini felce uğratıyor, devrim 
genişlik kazanıyordu. Devrimin yükselmesinden ürken Çarhk hükümeti, rejimi kurtarmak için 
bazı ödünler vermek zorunda kaldı. 17 Ekim’de Çar, söz, toplantı ve demek kurma 
özgürlüğüyle, kişi dokunulmazlığını ilan eden bir bildirge yayınladı. Bildirgede aynca, kanun 
yapma işlevi olan bir “Devlet Duması”nın, bir “Rus Parlamentosu”nun kurulacağından da söz 
ediliyordu.

Burjuvazi Çarlığın bu bağışını sevinçle karşıladı. Büyük kapitalistler ve malikanelerini kapitalist 
yöntemlerle işleyen büyük toprak sahipleri, iktidan paylaşmak için Çarlık hükümetiyle 
çekişmeyi sürdürmekle birlikte onun yanında yer aldılar. Bildirge, onlann isteklerini tamamen 
karşılıyordu. “Ekimcilerin”, yani Çar’ın Ekim bildirgesinin yandaşlannın partisi olan 17 Ekim 
Birliği kuruldu. Kapitalistlerin, toprak sahiplerinin, zemtsvolar ileri gelenleriyle buıjuva 
aydınlarının bir bölümü de liberal monarşist burjuvazinin partisi olan “Anayasal Demokrat 
Parti” (Kadetler) içinde birleştiler. Kadetler, Çar’ı ve toprak sahiplerini, iktidan burjuvaziyle 
paylaşmaya zorlamak istiyor, programlannda cumhuriyetin adını bile anmamakla biriikte,
Halkın Özgürlüğü Partisi adını alarak kendilerine “Cumhuriyetçi” bir görünüm veriyorlardı. 
Devrimi banşçıl, anayasal bir yola yöneltmek, otokrasiyi, yan feodal rejimi kurtarmak isteyen 
burjuva partiler, 17 Ekim Bildirgesi’ni göklere çıkanrken Boişevikier, işçileri ve köylüleri kağıt 
üzerindeki anayasaya güvenmemeye ve Çarlığın devrilmesine kadar mücadeleyi sürdürmeye 
çağınyorlardı. Gerçekten de hükümet vaat edilen özgürlükler yerine “Rus Halkının Birliği” vb. 
gibi demagojik sloganlarla polis tarafından kurdurulan ve halkın Kara Yüzler olarak 
adlandırdığı örgütlerin yardımıyla devrimcileri, öncü işçileri dövdürüp öldürtüyor, toplantı ve 
gösterilerini dağıtıyordu. Halk güçlerini parçalamak için Çarhk yetkilileri, ulusal düşmanlıklan 
körüklüyor, Yahudi düşmanı kanlı pogromlar düzenliyor ve AzerbaycanlIlar ile Ermeniler 
arasında insan kıyımlanna yol açıyorlardı.

1905 yazından başlayarak, orta Rusya’daki Moskova, Kazan, Nijni-Novograd, Smatov, Samara, 
Petersburg, Vladimir, Kostrana, İvanovo-Vojnessensk ve öteki komitelerle. Beyaz Rusya,
Lirvanya, Ukrayna ve Letonya’daki, Vitebsk, Minsk, Vleno, Pokava, Lugansk, Odessa ve öteki 
komitelerde köylü gruplan kumidu. Lenin’in yerel Bolşevik örgütler tarafından birçok kez 
basılan Kır Yoksullarına başhkh “broşürü köylüler arasında çok tutuldu. Boişevikier, ordudaki 
çalışmalannı da yoğunlaştırdılar. 1905 sonbahanna doğru en önemUleri Petersburg, Moskova, 
Finlandiya ve Riga’dakiler başta olmak üzere, partinin birçok askerî örgütü kumluyor.
1905 sonbaharında özellikle Harkov, Kiev, Taşkent ve Varşova’da asker gösterileri düzenleniyor, 
Kronştadt, Vladivostok ve Sivastapol’da denizci ayaklanmalan patlak veriyordu.

‘Sovyetler” ve Moskova Ayaklanması
işçi temsilcileri Sovyetleri, devrimin bu yükselme döneminde işçi sınıfının devrimci etkinliğinin 
sonucu olarak ortaya çıktılar. Zubatov ve Gapon’un polis denetiminde işçi örgütleri oluşturma 
uğraşları ters tepmiş, 1905 başındaki genel grev dalgası ve Kanlı Pazar olayıyla birlikte polis 
kontrolündeki “önderler” de aradan çekilince işçiler artık “öndersiz” kalan çeşitli yardımlaşma 
birhkleri, “seksiyonlar” ve benzeri örgütlere sahip olmuşlardı. St. Petersburg’da “Sovyet” 
(Konsey, Şura) adını taşıyan ilk örgüt 1905 başlannda grevci Petersburg işçilerine malî destek 
sağlamak amacıyla seçilen işçi delegelerinden oluşmuştu. Moskova’da da 1905’te ücret artması 
talebiyle greve giden matbaa işçilerinin temsilcileri, giderek diğer işkollanndan da gelen 
temsilcilerle birarada bir “Sovyet” oluşturdular. Sovyetlerin en temel özelliği bu ilk 
dönemlerinde siyasal bir önderlikten yoksun olmalanydı. St. Petersburg’daki Putilov grevini 
çözüme bağlamak için kumlan “Çidlovski Komisyonu” sorunlannı anlatmak için işçi



delegelerini çağırmış, komisyona gidecek delegeler sovyet tarafından seçilmişti. 1905 boyunca 
sovyeder yan-legal bir ortamda yaşadılar. Sosyalist bir karakter taşımamaları ve tanınan siyasi 
önderliklerle ilgilerinin kurulmamış olması yüzünden polis açıkça müdahalede bulunmuyor, 
ancak gene de denedeyemediği bu örgütlere kuşkuyla bakıyordu. Bu dönemde de Sovyetin 
başkanlığını (13 Ekim-22 Kasım arasında da aynı görevi üstlenecek olan) Nosar-Hrusalev 
yapıyordu. Yaz aylannda Sovyet faaliyetleri polis baskısı yüzünden oldukça durakladı, ancak 
sonbahardaki genel grev dalgası örgüte yeniden hayatiyet kazandırdı. Yeniden örgütlenen St. 
Petersburg Sovyeti ilk kez 13 Ekim 1905’te toplandı. Sovyeti oluşturan işçi temsilcileri, kentte 
sürmekte olan grevler ve direnişler içinde yer alan işçi gruplan tarafından seçilmişlerdi. 
Seçimler Petersburg’da 500 işçiye bir delege esasına göre yapılmışa. Bu sayı Moskova’da 
400’de bir, Odessa’da ise yüzde bir esasına göre oluşacaktı. St. Petersburg Sovyeti toplantı 
yeri olarak Teknoloji Enstitüsü’nü seçti. Enstitü sovyetin yaşadığı kırk gün boyunca kendn 
işçilerinin uğrak yeri, danışma merkezi olarak işlev gördü. 17 Ekim’de seçilen Yürütme 
Kurulu’nda üç Bolşevik, üç Menşevik ve üç Sosyalist Devrimci üye, bunlann dışında da partisiz 
işçiler yer alıyordu. Yürütme Kurulu’nda bulunan bu sosyal demokrat ve sosyalist üyelerin 
içinde sovyet faaliyetleri üzerinde en çok etkisi olan, o sırada Mertşevikleri temsilen seçilmiş 
olan Troçki idi.

Sovyet, kurulmasının hemen ardından kendi yayın organı olan İzvestiya gazetesini çıkardı.
Aynı dönemde çeşidi Marksist, sosyalist ve liberal gruplann yayın organlan da serbestçe 
yayınlanıyor, Rusya, tarihinde ilk kez bu denli geniş bir basın özgürlüğü yaşanıyordu. Çarlık 
hükümeti eskisi gibi sansüre devam edilmesini emretmişti, ancak matbaa işçileri, sansüre 
gidecek yayınlann basılmasını engelleyince, pratik olarak sansürün bir hükmü kalmadı.
Toplantı ve örgütlenme özgürlükleri de sovyet tarafından kısıntısız olarak yürütmeye kondu.
17 Ekim’de Kont Witte’nin ilan ettiği reformlan kutlayan St. Petersburglular, kendilerini aynı 
hükümetin içişleri bakanının “vur” emri verdiği adı polis birlikleriyle karşı karşıya buldular. 
Genel grevin 21 Ekim’de sovyet tarafından sona erdirilmesini, 22 Ekim’de İçişleri Bakam 
General Trepov’un halka ateş açılması emri, bunu da sovyetlerin genel silahlanma çağnsı 
izledi. İşçiler sekiz saatlik iş gününü kendi inisiyatifleriyle uygulamaya koydular. Bunu kitle 
halinde işten çıkarmalar ve yeni bir genel grev izledi. Ancak Ekim sonuna gelindiğinde,
Sovyet Yürütme Kurulu, hükümetin sovyeti topyekun bastırmak için fırsat kolladığını, işçilerin 
ise sovyet deneyimini bir silahlı ayaklanmaya dönüştürecek güçten ve silahtan yoksun 
olduğunu gördüklerinden, işçileri dımlı olmaya ve genel greve son vermeye çağırmaya başladı. 
Ûte yandan, o güne dek faaliyederin yeraltında ya da yun dışında sürdürmek zorunda kalan 
sosyalist önderler de bir bir Rusya’ya dönmeye ve silahlı bir ayaklanma planlan kurmaya 
başlamışlardı.

"Rusya’da çalışma ve yaşama ortamı” . Çarlığın 
baskıcı yönetimini alaya alan İtalyan karikatürist, 
tebanın bir kuş gibi kafese kapatılmış olduğunu 
düşünmekte haksız sayılmazdı. Dilerse her yurttaşı 
beş yıl için sürgüne gönderme yetkisine sahip olan 
polis, sonsuz gözetim mekanizmasıyla gündelik hayatı 
denetlediği gibi, işçi sınıfının ekonomik mücadele 
eğilimlerini denetim altına almak için, ajanlarına 
sendika kurdurmaya, işçilerin bağımsız sendikalar 
kurmasından çok önce başlamıştı.

Kasım 1905 başında gizUce Rusya’ya dönen Lenin, Petersburg’a vanr varmaz yasal bir Bolşevik 
gazetesi olan 'Novaya Jijn  (Yeni Hayat) yazı kurulunun başına geçti. Bu gazete o sıralarda 
Bolşeviklerin merkez organıydı. Lenin, Petersburg İşçi Temsilcilikleri Sovyeti Yürütme Komitesi 
oturumlannda söz alıyor, parti oturum ve toplantılanna katılıyordu. Lenin’in Kasım’da sovyet 
kurumunu “Geleceğin iktidar organlan” olarak tanımlamasına kadar sovyetler karşısında 
çekimser tavır alan, hatta birkaç kez St. Petersburg işçilerine “Sovyeti dağıtıp Sosyal Demokrat 
İşçi Partisi’ne katılma” çağrısı yapan yerel Bolşevik yöneticilerin tavn, Lenin’in müdahelesinden 
sonra değişiyor, Bolşevikler sovyetler içinde örgüdenme ve çalışmayı ön plana alıyorlardı.

St Petersburg Sovyeti Kasım sonlanndan başlayarak inisiyatifi hükümet güçlerine kaptırdı. 22 
Kasım’da Sovyet Başkanı Hrustalev-Nosar tutuklandı. Polis ve askerî birlikler sovyet 
toplannlanm engellemeye başlamışlardı. Sovyetin kendisini savunacak askerî gücü de yoktu. 
Petersburg Soyyefi’nin son eylemi. Tüm sosyalist ve Marksist örgütlerin girişimiyle başlatılan bir 
“matı boykot” oldu. Sovyet, halkı vergi vermemeye ve hükümetin başardığı kağıt paralan 
kabul etmemeye çağırdı. Bu boykotun uygulanmasının sonuçlan henüz görülemeden, 8 Aralık 
1905’te polis ve askerî birlikler Sovyet Yürütme Kurulu’nun toplanasım basarak üyeleri tevkif 
etti.

Ekim genel grevi, Rusya işçi sınıfını silahlı ayaklanmaya doğru yöneltti. Çarlığa karşı silahlı 
ayaklanma bayrağını ilk açan Moskova proletaryası oldu. Moskova Sovyeti 7 Aralık’ta genel 
siyasal grevin başlaalmasım kararlaşararak bu grevi ayaklanma durumuna dönüştürmeye 
hazırlandı. İlk iki günden başlayarak Moskova’da 150 bini aşkm işçi greve gidiyor, fabrikalarda 
ve işyerlerinde mitingler, sokak gösterileri yapılıyordu. Kazaklar ve polisle ilk çaaşmalar 
başlıyor, yetkili makamlar güçlerini vakit geçirmeden seferber ederek saldınya geçiyor,
Moskova proletaryası buna barikadar kurarak karşılık veriyordu. 10 Aralık’ta grev, silahlı 
ayaklanmaya dönüştü. İşçilerin silahlı savaşımı dokuz gün sürdü. Feodal otokratik rejimin 
yıkılmak üzere olduğunu gören Çarlık hükümeti ayaklanmayı başarmak için işçilerin üzerine 
büyük kuvveder sürdü. Moskova’ya yeni birliklerin gelmesi, güçler dengesini karşı-devrim 
yaranna değiştirdi.

Ayaklanan işçilerin henüz silahlı ayaklanma deneyleri yoktu. Silahlan eksikti, birliklerle 
bağlantı yetersizdi. Aralık ayında, Moskova’da konaklayan Rostov alayı ayaklandı. Moskova 
garnizonu kararsızlık içindeydi. Ancak ayaklanmayı düzenleyen birliklerin kararsızlığından 
zamanında yararlanarak onlan ayaklanan işçilerin yanma sürükleyemediler. Çarlık hükümeti, 
Moskova garnizonunu kendisine bağlılık içinde tutmak ve ayaklanan işçileri kendi başlanna
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1905 Devrimi’nde rol oynayanlar arasında en garip 
simalardan biri olan Papaz Gapon (solda), bir 

hapisane rahibi iken, Zubatov’un kurduğu polis 
sendikalarında hükümetin bir ajanı olarak 

görevlendirilmişti. Hünerli bir ajitator ve örgütçüydü. 
Petersburg’daki "İşçi Şubeleri"nin kuruluşunda yer 

almayı başardı. Petersburg işçileri şubelerini çok 
ciddiye alıyor ve Gapon’a büyük güven duyuyorlardı. 

Gapon ise onlara çektikleri acılar karşısında sakin 
olmalarını, yasal sınırlar içinde, polisin istediği şekilde, 

politikaya angaje olmadan, hükümete güvenip, 
Çar’dan yaşam koşullarının ıslah edilmesini 

islemelerini öneriyordu. Ancak, işçi haıeketleri giderek 
hızlanıyor ve Gapon’un ılımlı siyasetinin popülaritesi 

azalıyordu. Bu ikili oyunda işçilerin yanında yer 
almazsa kaybedeceğini seziyordu. Yığınların hareketini 

biçimlendirip, yönlendirmeye çalıştı. Kasım 1904’te 
Petersburg’daki Putilov fabrikasında, aralarında 

Gapon’un takipçi ve arkadaşlarının da olduğu, işçiler, 
yöneticileriyle ücretleri ve çalışma koşullarıyla ilgili 

olarak görüşmek istediler İstekleri kabul edilmeyince, 
yine Gapon önderiiğinde greve karar verdiler 

Hükümet Gapon’a güveniyor ve ona müdahale 
etmiyordu. 1904 Petersburg grevi daha sonra 
şehirdeki diğer bütün şutıeierdeki işçilerin de 

katılımıyla Rus tarihinin en büyük grevi oldu. Sadece 
grevle yetinmek istemeyen Gapon taraftariarının aklına 
fantastik bir fikir olarak ‘Çar’a dilekçe’ sunmak geldi.

Gapon bir gün önceden Çar’a mektup yazarak, 
kendisine ertesi gün bir dilekçe sunacaklarını bildirdi. 

Fakat Çar, “gerekenin yapılmasını”  maiyetine 
bırakarak ailesinin yanına Yazlık Saray'a gitti. Bu 
bilgiden habersiz Gapon ve arkasında işçi, köylü, 

kadın, çocuk, her çeşit insanın katıldığı 100 binden 
fazla kalabalık Kışlık Saray'a doğru yola çıktı. Kışlık 

Saray’a geldiklerinde gördükleri ilk şey, silahları 
kendilerine dönük askerierdi. Bir anda başlayan ateş, 

hiçbir şey anlamayan kalabalığı, arkalarında binden 
fazla ölü, beş binden fazla yaralı bırakarak dağıttı.

Tarihe Kanlı Pazar (sağda) olarak geçen bu 
beklenmedik korkunç olay, Gapon'un Finlandiya'ya 

kaçmasına ve kısa bir süre de olsa Çar'a karşı tavır 
almasına neden oldu. ‘Artık Çar’ın olmadığını, Çar’la 

halk arasında kanlı bir nehrin olduğunu’ ilan ediyordu. 
Finlandiya’daki sosyalistlerle ilişki kurdu ve daha 

sonra yine ajanlık yapmaya başladı. Sosyalist 
Devrimciler Partisi’n;n Rusya’daki örgütlenmesini ele 

vermek göreviyle Rusya’ya geri çağrıldı. Ancak parti, 
Gapon’un polisle ilişkilerini beliriemişti. Partinin sadık 

üyelerinden birisini para karşılığı polise bağlamaya 
çalıştığı sırada olaya tanık olmalan için davet edilmiş 

olan ve gizlice görüşmeyi izleyen işçiler, o güne 
kadar kendisine bağlanmış olduktan Gapon'un gerçek 

bir hain olduğunu öğrenince öldüresiye dövdüler, 
yalvanp yakarmalarına aldırmadan asarak idam ettiler (altta).

bırakmak başansmı gösterdi. Petersbuıg’u Moskova’ya bağlayan demiryolu hükümetin elinde 
kaldı. Moskova ayaklanması tüm Rusya’ya yayılamadı, tersine, kendi başlanna kalan semtlerin 
silahh eylemleri durumuna dönüştü. Devrimci güçleri boş yere harcamamak için Moskova 
Sovyeti, 19 Aralık’tan başlayarak silahlı mücadeleye son verme çağnsında bulundu. Moskova’nın 
ardından Aralık 1905 ve Ocak 1906’da, öteki kentlerde de ayaklanmalar patlak verdi. 12 
Aralık’ta RSDİP komitesinin çağrısı üzerine, Nijni Novograd proletaryası eyleme geçti. 13 
Aralık’ta Rostov’da bir ayaklanma patlak verdi. 8 Aralık’ta Noyosibirsk’te başlayan siyasal grev, 
silahlı çatışmaya dönüştü. Bu kentte iktidar, İşçi Temsilcileri Sovyeti’nin eline geçti. Bolşeviklerin 
azınlıkta olduğu bu sovyet, yalnız ayaklanma organı olmakla kalmadı, yeni bir halk 
iktidannm da organı durumuna geldi. Bu yeni düzen, tarihte “Novosibirsk Cumhuriyeti” olarak 
anıldı. Ukrayna proletaryası da Çarlık otokrasisine karşı silaha sarıldı. Sibirya’da özellikle 
Krasnoyansk ve Çita’da silahlı işçiler var güçleriyle savaşıyor, askerler ayaklanan işçilere 
kanlıyorlardı. Krasnosyansk’da devrimci iktidar organı durumuna gelen birleşik bir işçi ve 
asker sovyeti kuruluyor ve bu sovyet, basın, toplanma ve demek kurma özgürlüğünü, sekiz 
saatlik işgününü ilan ediyor, polisi ve jandarmayı silahsızlandırıyordu. Çita’da askerî garnizon 
işçilerin yamnda yer alıyor. Kasım sonunda kurulan Asker ve Kazak Temsilcileri Sovyeti, 
kentteki iktidan üstlenerek “Çita Cumhuriyeti”nin doğmasına yol açıyordu. Bütün bu 
ayaklanmalar, Çarlık hükümeti tarafindan görülmemiş bir kan dökücülükle bastınlıyor ve bu 
başan Çar’a “Kanlı Nikola” lakabını kazandınyordu.

RSDİFnin IV. Kongresi

I905’e kadar RSDİP, öteld ülkelerin çoğunda yasal koşullar içinde gelişen sosyal demokrat 
partilerden £arklı olarak, yasadışüık koşullannda kurulmuş ve genişlemişti. Yerel parti 
komiteleri, RSDİP merkez komitesi ya d  ̂ bölge komiteleri tarafindan atanıyor, devrimci gazete, 
broşür ve kitaplar özellikle yurt dışında basılarak Rusya’ya gizlice sokuluyordu. Devrimin 
yükselmesi, parti çalışması için yeni koşullar yarattı. Yığınlann devrimci mücadelesi, toplantı, 
demek kurma ve basın özgürlüklerinin kazanılmasına yol açtı. Tüm Rusya’da çeşitli toplumsal



örgütler temsilcilikleri serbestçe toplantı ve mitingler düzenliyor, salonlar ve meydanlar halk 
yığınlanyla doluyordu. 1905 yaz ve güz aylannda düzenlenen bu miting ve toplantılara,
Bolşevik temsilciler de katılarak halka açıkça seslenmek, parti programlannı açıklamak 
olanağını buluyor, RSDİP yasal bir parti durumuna geliyordu. Yeni koşullann yanısıra, partinin 
yapı ve örgütlenme çalışmalarında değişiklikler yapılması gerekiyordu. Bu konuda “Partinin 
yeniden örgütlenmesi” üzerine bir makale yazan Lenin’e göre, yasal olanaklardan sonuna 
kadar yararlanmak, yasal ve yan-yasal örgüderden oluşan bir ağ kurmak, ancak yasadışı parti 
örgütünü de sıkı sıkıya korumak gerekiyordu. Olanaklı olan her yerde parti yönetim organlan 
işbaşına seçimle gelmeU, gizli topluluklar yerine, temel parti örgüderi işlevi gören hücreler 
kumimalıydı. Kısacası parti, demokratik merkeziyetçilik ilkesine göre, çalışmalannı yeniden 
düzenlemeliydi. Devrimin yükselme döneminde, RSDİP saflanna bir çok işçi katılıyor, parti bir 
yığın partisi durumuna geliyordu. Genç militanlar, düşünce ve davranışlan farklı olan 
Bolşeviklerle Menşeviklerin varlığını ve aralanndaki aynhklan yavaş yavaş öğrenmeye 
başlıyorlardı. Bolşeviklerle Menşeviklerin RSDİP adı altında mücadele veren ayn ayn örgütlerinin 
variiğı işçileri şaşırtıyordu. III. Kongre’den az sonra, bir çok RSDİP üyesi partinin birleşmesini 
istemeye başladı. RSDİP III. Kongresi’nde seçilen merkez komite bu isteği olumlu karşıladı.

Birleşme sorunu olağan parti kongresinde çözüme bağlanacaktı. Demiryolu işçilerinin grevi ve 
Moskova’daki silahlı ayaklanma nedeniyle Bolşevikler, saptanan tarihte bu kongreyi 
toparlayamadılar. Kongre yerine Tammerfors’da biraraya gelen Bolşevik delegeler, 12-17 Aralık
1905 arasında bir Bolşevikler konferansı düzenleyerek birleşmeden yana olduklannı açıkladılar. 
Partinin yeniden örgütlenmesi üzerine alman konferans karannda, yönetim organlanna seçimle 
gelme ve demokratik merkeziyetçilik ilkesininin geniş ölçüde uygulanması ve zorunluluk 
olmadıkça bu ilkeye aykın davranılmaması öneriliyordu.

Aralık sonunda, IV. parti kongresini toplamakla görevli RSDİP Birleşik Merkez Komitesi 
kuruldu. Kongrede Bolşevikler ve Menşeviklerin bütün temel görüş aynlıklannm tartışılmasını 
amaçlayan Lenin, 1906 Şubatının ikinci yansında, “başlıca kongre kararlan taslağı” biçimindeki 
Bolşevik platformunu kaleme aldı. Buna göre partililer, otokrasiye karşı yeni bir devrimci 
saldın hazırlamaya çağnhyor, temel mücadele biçimi olarak geniş halk yığınlannın silahlı 
mücadelesi öneriliyordu.

RSDİP’nin “Birleşme Kongresi” de denilen IV. Kongre, 10-25 Nisan 1906 arasında 
Stockholm’de toplandı. Kongreye 57 yerel örgütü temsil eden ve 112’si oy hakkına sahip 134 
delege katıldı. Kongreye katılan ulusal örgütlerden Polonya ve Litvanya sosyal demokrasisi.
Bund ve Letonya Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Finlandiya İşçi Partisi birer delegeyle 
temsil ediliyorlardı. Oy hakkına sahip delegelerin 46’sı Bolşevik, 62’si Menşevik’ti. Birkaç 
delegenin durumu da belirsizdi. Kongrede toprak sorunu, siyasal durum ve işçi sınıfının 
görevleri, Devlet Duması karşısındaki tutum sorunu gibi sorunlar incelendi. Lenin, tüm feodal 
topraklara el konulmasını ve toprağın ulusallaştınimasmı, yani toprak üzerindeki özel 
mülkiyetin kaldınlarak toprağın devlet mülkiyetine geçmesini savunuyordu. Menşeviklerse, 
topraklann belediyeleştirilmesini, yani senyörlük topraklannın özerk yerel yönetim organlanna 
verilmesini, köylülerin topraklan bu organlardan kiralamalannı savunuyorlardı. Sonuçta,
Kongre’de çoğunlukta olan Menşeviklerin tanm programı benimsendi.

Siyasal durum ve işçi sınıfının görevleri konusunda da farklı görüşlerin savunulduğu IV. 
Kongre’de kabul edilen parti örgütlenme tüzüğünde, birinci madde bu kez Lenin’in formülüne 
göre yazılıyor, ve demokratik merkeziyetçilik formülü ilk kez olarak tüzükte yer alıyordu.

Kongrede, Polonya ve Letonya sosyal demokratlanyla birleşilmesi kabul edilirken, Bund’la 
birleşme koşullannı saptayan bir tasan da hazırlanıyor, ancak, proletaryanın milliyetlere göre 
örgüdenmesine kesin olarak karşı çıkılıyordu. Ukrayna Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin RSDİP'ne 
kabulü ertelendi, sonradan bu partinin milliyetçi ve küçük burjuva özelliği yüzünden bu 
birleşmeden vazgeçildi. Böylece IV. Kongre’nin başlıca sonuçlanndan biri de ulusal sosyal 
demokrat partilerin RSDİP’ye katdmalan oldu.

IV. Kongre’de seçilen Merkez Komitesi’ne üç Bolşevik ve yedi Menşevik girerken, partinin 
merkez organı olan Sosyal Demokrat gazetesinin yazı kurulu tamamen Menşeviklerden 
oluşuyordu. Kongreden hemen sonra, Lenin parti üyelerine Bolşevik delegeler adına bir çağnda 
bulunarak, Bolşeviklerin karşı çıkmalanna rağmen IV. Kongre’de kabul edilen Menşevik 
karararlannı ilkesel bir eleştiriden geçirdi. Parti merkez organı, Menşeviklerin elinde olduğu 
için Bolşevikler, Ağustos 1906’da Lenin’in yönetiminde Proletari adlı ve aslında Bolşevik merkez 
organı durumuna gelen illegal bir gazete çıkarmaya başlıyor, aynı zamanda Volga ve Vperyod 
5İbi yasal gazeteler de yayınlamaya girişiyorlardı. IV. Kongre’de Bolşevikler ve Menşeviklerin 
RSDİP çerçevesinde birleşmeleri salt biçimsel bir birleşmeydi. Gerçekte her iki taraf da kendi 
görüşlerine bağlı kalıyor ve devrimin temel sorunlan üzerine farklı tavırlar alıyorlardı. Her iki 
taraf da örgütlenme alanındaki bağımsızlıklannı ve kendi yönetim merkezlerini koruyorlardı,

Dumalar ve RSDİP
Devrim, 1905 ayaklanmasının bozguna uğramasından sonra alçalma dönemine girmekle

İV A N  VASİLYEVİC BABUŞKİN 
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öncü Bolşevik işçilerdendir. Sosyal Demokrat Parti’- 
nin kurucuları arasında yeralmış, Lenin’in öğrencisi ve 
her zaman en yakın yardımcısı olmuştur. Babuşkin, - 
Vologodsk guberniyasındaki Legengskaya Totemska kö
yünde yoksul bir köylü ailenin çocuğu olarak doğmuştu. 
1887 yılında başladığı torpido ustalığı öğrenimini ta
mamlayarak 1891 yılında Petersburg’ta Semyannikovs- 
kiy fabrikasında torna ustası olarak çalışır. Fabrikada 
devrimci işçilerle tanışan Babuşkin, gizli bildiri ve bro
şürleri okumakta, Nevskiy gümrük işçileri için düzenle
nen gece seminerlerine katılmaktadır. Seminerleri ve
ren N.K. Krupskaya ve diğer devrimciler, işçileri Marks’- 
ın öğretisiyle tanıştırırlar. Bu seminerler Babuşkin’in 
politik eğitiminde büyük rol oynar. Petersburg’daki İşçi 
Sımfının Kurtuluşu için Mücadele Birliği üyesi öncü işçi
lerle tanışmak isteyen Lenin ile Babuşkin’in ilk karşılaş
ması 1893’de gerçekleşir.

İŞÇİ Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Blrllğl'nin aktif 
üyelerinin Lenin ile birlikte 1895’de yakalanmalan üzeri
ne, fabrikalara, “ işçi yoldaşınız” imzasıyla sosyalizm 
için savaşta ilkeleri ortaya koyan, sosyalistlerin işçi sını
fının gerçek dostları olduğunu belirten, Sosyalistler Kim
dir, Halkın Düşmanlan Kimdir? başlıklı beyannameler 
hazırlayarak dağıtır.

Ocak 1896'da yakalanır. Şubat ayında üç yıllığına Ye. 
katerinoslav'a sürgüne gönderilir. Burada Petersburg'- 
dan gönderilen, 1896 yaz grevlerine katılmış sosyal de
mokrat işçilerle ilişki kurar, onlarla Bryansk fabrikasın
da politik çalışmalar yürütür. Aralık 1897'de Babuşkin’- 
in önderliğinde İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele 
Blrllğl'tün Yekaterinoslav subesi açılır. Ağır koşullarda 
üç yıl boyunca örgütlenme, Yekaterinoslav işçilerinin 
politik eğitimi ve devrim mücadelesine aktif katılımlarını 
sağlamak için yeraltı hazırlık çalışmaları yürütür. Onun 
çalışmaları sonucunda 1899’da Yekaterinoslav’da yak
laşık 25 işçi çevresi oluşmuş ve devrim mücadelesine 
katılmıştır. Bildiri ve fabrika beyannamelerini büyük bir 
dikkatle hazırlamakta olan Babuşkin'in yönetiminde Yuj- 
nıy Raboçly (Güneyli İşçi) gazetesi baskıya hazırlanır.

Sibirya’dan sürgünden dönen Lenin ile karşılaşmala
rından sonra Babuşkin ile Lenin arasında güçtü bir bağ



Devrimi

Temmuz 1905'te, Potemkin Zırhlısı'nda ortaya çıkan 
isyan. Rus askeri birlikleri arasında başiayan ilk 

devrimci ayaklanmaydı. İsyan, subayların bozuk bir et 
yemeğini tayfalara yedirmekte ısrar etmeleri üzerine 

başladı. Gemi komutanlan, başkaldıran tayfalardan 
eiebaşlarını ölüm cezasına çarptırdılar, fakat askerler 

silahlarını isyancılara değil, subaylara çevirdi. 
Ayaklanma sonunda subaylar denize atıldı ve gemide 
devrimci bir komite kuruldu. Hükümetin bastıramadığı 

Potemkin Zırhlısı'ndaki isyan, daha sonra birçok savaş 
gemisi tarafından da destekledi. 28 Temmuz'da 

Odessa'da, halk Richelieu Merdivenleri denilen yerde 
Potemkin tayfalan için saygı duruşunda bulundu. 

Odessa Askerî Komutanı tarafından verilen ateş emri, 
birçok insanın ölümüne neden oldu. Rus devrim 
tarihine adını yazdırmış olan Potemkin'in yandaki 

fotoğrafı, iltica hakkı elde ettiği Romanya sularına 
demir attığında çekildi.

oluşur. Lenin’In yurtdışındaki tüm Rusların katılımıyla 
çıkanimasmı düşündüğü, gizli Marksist gazete Iskra pro
jesini büyük bir heyecanla destekler ve organizasyonu
na aktif olarak katılır.

1901 sonunda yakalanan Babuşkin, Aleksandrovsk’a 
gönderilerek hücreye konulur. Eylül 1902'de kaçarak 
Londra’ya gider. Lenin ile buluşarak tekra’nın redaksi
yonunu yapmaya başlar. Lenin, Bakuşkin’in yaşamını, 
bir yeraltı adamının, profesyonel bir Bolşeviğin savaşçı 
yaşamının tarihi olarak önemli bulduğunu söyleyerek 
anıiarmı yazmasını önerir, bunun üzerine Babuşkin anı
larını yazar.

Petersburg’da “ekonomistler” İle sosyal demokratlar 
arasındaki mücadelenin keskinleşmesi üzerine Lenin, 
“Novitskaya” kod adıyla onu, başkente gönderir. Daha son
ra, 16 Ocak 1903'de Babuşkin’e gönderdiği mektupta, 
Petersburg’daki Lenlnci çizginin mücadelesindeki ge
lişme üzerine şöyle yazar: “Novltskaya’nın enerjik çalış
malarını selamlıyorum ve en ufak bir değişime izin ver
meden, mücadelenin bu savaşçı ruhla sürdürülmesini 
tekrar tekrar rica ediyorum.” Ancak Lenin'in bu mektu
bu Babuşkin'e ulaşamaz. Tekrar yakalanmış olan Ba
buşkin, RSDİP'in ikinci kongresini, kongredeki görüş 
aynlıklarını ve Bolşevik, Menşevik bölünmesini hücrede 
öğrenir. Lenin’in ve Bolşeviklerin yanmda olmayı seçer.

Ocak 1906’da Babuşkin bir grup yoldaşıyla, o dönem 
Çarlığa karşı mücadelenin Sibirya’daki merkezi konu
munda oian ÇIta'dan Irkutsk’a silah nakleder. Çita RSDİP 
komitesinde çalışmalar yürütür. Çita’da Askerler ve Ka
zak Temsilcileri Sovyeti’ni kurar. Bu komite Mançurya 
ordusundaki ayaklanmayı örgütler. Babuşkin Çita silahlı 
ayaklanmasının belkemiği olur. Çarlığın ayaklanmayı bas
tırmak üzere gönderdiği general Meller-Zakomelsk’e bağlı 
kuvvetler tarafından 31 Ocak 1906’da yakalanan Babuş- 
kln ve yoldaşları yargılanmaksızın, Mısovaya Zabaykalsk 
demiryolu üzerinde kurşuna dizilirler. Babuşkin, kimliği
ni söylemediği için, “ meçhul bir asi” olarak gömülür. 
Onun bu kahramanca ölümü ancak 1910’da ortaya çıka
caktır.

birlilcte, devrime yol açan koşullann derinliği ve devrimci havanm yığmlar arasmdaki canlılığı 
sonucu devrimci mücadele, 1907 ortalanna kadar sürdü. Bu arada Çarlık, devrimci güçler 
üzerindeki baskısını artınyor, cezalandırma seferleri, sıkıyönetim mahkemeleri. Kara Yüzler 
çeteleriyle, İşçi Temsdleri Sovyetleri, sendikalar ve diğer emekçi örgütleri sindirilmeye 
çalışılıyordu.

Kara Yüzler

Kara Yüzler adı verilen aşırı sağcı gruplar, çoğunlukla 1905’te, devrime doğrudan bir tepki 
olarak ortaya çıkmışlardı. Ruslar Birliği, Rus Monarşist Birliği ve Devrim ve Anarşiye Karşı Aktif 
Mücadele Birliği gibi adlar taşıyan bu çetelerin en önemli özellikleri, şiddedi bir Yahudi 
düşmanlığı, sosyalistlere karşı girişilen şiddet eylemleri ve aşın dincilikti. Milliyetçilik ve 
Ortodoks Hıristiyanlığı yan-askerî bir örgütlenme içinde birleştiren bu çeteler, 20. yüzyılda 
örgütlenecek olan Alman SA’lannm ve İtalyan Faşistlerinin de prototipini oluşturuyorlardı. 
Üyelerinin çoğunu lümpenler ve yeraltı dünyası içinden toplayan, Dubrovin önderliğindeki Rus 
Halkı Birliği bu çetelerin içinde en aktif olanıydı. St. Petersburg Sovyeti’nin ilanından hemen 
sonra kurulan bu örgüt, yahudilere, öğrencilere ve işçi kuruluşlanna giriştiği saldınlarla ün 
kazanmıştı. Kara Yüzler 1905’in önemli simalanndan olan Kont Witte’ye Yahudi olduğu 
gerekçesiyle iki kez suikast düzenledilerse de, hükümetten ve polisten geniş bir malî destek 
sağlamayı sürdürdüler. Kara Yüzler’in en yakın destekçileri arasında toprak sahipleri. Kilise, 
polis ve küçük burjuvazi vardı.

Stolipin Reformları

Bu dönemde Çarhk hükümeti yalnızca bastırma yöntemleriyle yetinmedi; bir dizi de reform 
gerçekleştirdi. 11 Aralık 1905’te silahh ayaklanma Moskova’da bütün şiddetiyle devam ederken, 
Devlet Duması seçimleri üzerine bir yasa çıkanidı. Çarlık yığınlar arasında, isteklerini banşçıl 
yoldan bir “Rusya Parlamentosu” yardımıyla yerine getirebilecekleri umudunu uyandırmaya 
çalışıyordu. Ancak, seçim yasası, nüfusun yansından çoğunu seçim haklarından yoksun 
bırakıyordu. Seçimler ne genel, ne eşit, ne tek dereceli olacak, ne de gizli oyla yapılacaklardı. 
Kurulacak dumada, toprak sahiplerinin ve kapitalisderin temsilcilerine büyük üstünlük 
sağlanıyordu.

Boykot

1906 seçimlerinde Boişevikier, yığmlan Duma’yı boykot etmeye çağırarak, silahlı ayaklanmadan 
yana ajitasyon yapmak üzere seçim toplantılanndan büyük ölçüde yararlanmaya giriştiler. 
Menşevikler ise, delegelerin ve birinci seçmenlerin seçimine katılma, ancak Duma üyesi seçimini 
boykot etme gibi bir yan boykot taktiği öneriyorlardı. Ocak ve Şubat 1906’da RSDİP içinde 
Duma karşısındaki taktik konusunda Bolşeviklerle Menşeviklerin tutumlan üzerine geniş bir 
tartışma açıldı. Yerel örgütlerin çoğu, aktif boykottan yana çıktı. Devrimci işçiler ve demokrat 
aydınlann bir bölümü seçimleri boykot ettilerse de, engelleme başansmı gösteremediler. Bu 
başansızlığın temel nedeni, devrimin yükselme döneminin bitmiş, doruk noktasının geride 
kalmış olmasıydı.



1. Duma’da çoğunluğu, Kadet (Anayasal Demokrat Partisi) sağladı. Dumaya karşı olumsuz bir 
tavır takınmakla birlikte Bolşevikler, işçi sımftyla köylülerin ittifakını pekiştirmek amacıyla I. 
Duma’daki “Trudovikleri”, yani toprak mücadelesi veren köylü yığınlarının özlemlerini yansıtan 
sol eğilimli köylü milletvekillerini destekliyorlardı. Menşeviklerse, Duma’yı demokrasi yanlısı 
güçlerin bir “toplanma merkezi” olarak kabul ediyor, IV, Kongre’de seçilen Menşevik Merkez 
Komite, Kadet bir hükümetin kurulmasını tasarlayan Duma’nın desteklenmesini istiyordu.

Aralık ayaklanması deneyimini gözönünde bulunduran Bolşevikler, köylüler ve özellikle askerler 
arasındaki etkinliklerini yoğunlaştınyor, 1905 sonu ve 1906 başında birçok askeri parti örgütü, 
askerlere ve denizcilere seslenen özel gazeteler yayınlıyorlardı, 1906 yazında yeni bir güçle 
padak veren köylü ayaklanmalan, 215 ilçeye, yani Avrupa Rusyasındaki ilçelerin yansına 
yayıldı. Askerler arasındaki devrimci gösteriler sürüyordu. Asker ve denizcilerin 1906’daki en 
önemli ayaklanmalan Balnk filosunda Sveaborg, Kronştadt ve Revel’4e patlak verdi.

Devrimi kesinlikle bastırmak için Çarlık hükümeti yerel önlemler alıyor, 8 Temmuz 1906’da 
hükümeti özellikle toprak sorunu üzerinde sık sık eleştiren I, Devlet Duması dağıtılıyordu, 
Duma’nın dağıtılmasından sonra, karşı-devrimin saldınsı daha da yoğunlaştı.

Devrimin gerileme koşullan içinde Bolşevikler, taktiklerini değiştiriyor ve 11, Duma’ya katdarak, 
devrimci ajitasyon için, otokrasinin ve karşı-devrimci burjuvazinin iç yüzünü ortaya koymak 
için Duma’dan bir kürsü olarak yararlanma taktiğini benimsiyorlardı, Bolşeviklerin Duma taktiği, 
köylülüğü liberal burjuvazinin etkisinden kurtarmak ve Duma’da işçi sınıfının ve köylülüğün 
temsilcilerinden oluşan devrimci bir blok kurmak amacını güdüyordu, Menşeviklerse, seçim 
kampanyasında olduğu kadar daha sonra Duma’da da, Kadetlede kurulacak bir bloktan 
yanaydılar,

Menşevik Merkez Komite’nin en önemli taktik sorunlar karşısında takındığı tavırdan 
hoşnutsuzluk duyan birçok yerel parti örgütünün en kısa sürede olağanüstü kongre istemeleri 
üzerine, Eylül 1906’da Petersburg Komitesi, Orta Rusya Sosyal Demokrat örgütler Bölge 
Bürosu, Polonya ve Litvanya Sosyal Demokrasi Yönetim Kurulu, Letonya Sosyal Demokrat 
Merkez Komitesi, parti kongresinin toplantıya çağniması üzerine ortak bir çağn yayımlıyor, bu 
çağn birçok parti örgütü tarafından destekleniyordu.

RSDİP’nin V, Kongresi
RSDİP’nin V, Kongresi, 30 Nisan-19 Mayıs 1907 arasında Londra’da toplandı. Kongreye 
partinin 147 bin üyesini (46 bin Bolşevik, 38 bin Menşevik, 25 bin Bundcu, 25 bin PolonyalI, 
13 bin Letonyalı sosyal demokrat) temsil eden 336 delege katılıyordu. Delegeler arasında 105 
Bolşevik, 97 Menşevik, 44 Polonya’h ve Litvanya’lı, 29 Letonyalı sosyal demokrat temsilci vardı. 
Geri kalan delegeler de Bund’u ve partinin öteki örgütlerini temsil ediyorlardı. Kongre 
çalışmalanna Maksim Gorki de katılıyor ve genellikle Bolşevikleri destekliyordu.

Kongrede tartışılan en önemli sorun, buıjuva partiler karşısında takınılacak tavır sorunuydu, 
Bolşeviklerle Menşeviklerin Rusya’daki çeşitli smıflann çıkarlannı dışavuran çeşitli partiler 
karşısındaki farklı tutumlan onlann başhca devrim sorunlan karşısındaki davranışlannı da 
belirliyordu, Lenin, liberal ve monarşist burjuvazinin partisi olarak adlandırdığı Kadetlerin 
köylülüğü ve kent küçük burjuvazisini arkalanndan sürüklemelerini engellemek için, bu 
partinin gerçek bir demokrasiyi savunmadığının vurgulanmasından yanaydı. Oysa Menşevikler, 
Duma’da Kadetlerie bir blok kurulmasını öneriyorlardı,

Dumadaki Emek grubu temsilcileri, yani partisiz Devrimci Sosyalist ve Halkçı Sosyalist köylü 
milletvekillerinden oluşan “Trudovikler”, liberallerin hegemonyasına boyun eğmekle büyük 
toprak mülkiyetine ve feodal devlete karşı kesin mücadele arasında bocalıyorlardı, Lenin, Emek 
grubunun gerici yönünün , teşhir edilmesini önermekle birlikte işçi sınıfı ve köylülüğün toprak 
sahipleri ve otokrasiye karşı ortak mücadelesi bakımından, küçük-buıjuva demokrasisinin 
temsilcileri olarak bazı koşullarda “Trudovikler”le anlaşmalara varmanın yararlı olacağını da 
ileri sürüyordu. Kongre, buıjuva partilere karşı takınılacak tavır konusunda Bolşevik karar 
tasansmı benimsedi.

İşçi Temsilcileri Sovyeti, devrimde yer alan partilerden 
herhangi birinin tasarısı ya da kararı uyarınca değil 

olayların gidişinin ihtiyaçtan zorlamasından ortaya 
çıkmıştı. Sovyet, elinde birçok yetkiler toplamakla 

birlikte kurallarla bağlı olmayan, gerçekte bir örgütsel 
donanıma sahip olmamakla birlikte anında yüzbinlerce 

kişiyi biraraya getirebilen, kendi kendini yöneten, 
işçiler arasındaki bütün devrimci eğilimleri biraraya 

getirebilen bir örgütlenmeydi. Türkçe'deki karşılığı şura 
olan sovyet, öteki Avrupa dillerindeki konsey 

sözcüğüyle eş anlama geliyordu. Bir sovyet kurma 
fikri, Moskova'daki matbaa işçilerinin başlattığı grevin 

bütün ülkeye yayılmasıyla gelişen Ekim 1905 genel 
grevi içinde doğdu. Genel grevin sürdürülmesi, “ Kanlı 

Pazar"da öldürülenlerin ailelerine düzenli yardım 
sağlanabilmesi için işçileri Sürekli olarak birbirinden 

haberdar edecek, dayanışmayı ve mücadeleyi 
geliştirecek bir genel örgütlenme ihtiyacından sürekli 

toplantı halinde bulunacak bir çeşit işçi meclisi 
formülü doğdu. İşçiler arasında süratle yandaş bulan 

sovyet fikri ilk olarak St. Petersburg'da gerçekleşti. 
Her fabrikadan gelen işçi temsilcilerinin yaptıktan ilk 

toplantıda sovyet başkanlığına Nossar-Hrustalev adında 
partisiz bir işçi seçildi. Hrustalev’in tutuklanmasının 

ardından sovyet başkanlığına seçilen Troçki, 
sovyetlerin, sosyalistlerin önderliği altında mücadele 

etmesinde büyük rol oynamıştı (altta). Önceleri, parti 
dışı örgütlere karşı kuşku ve ihtiyatla yaklaşan yerel 

Bolşevik önderler, sovyetlere katılmama, hatta 
sovyetleri boykot etme düşüncesindeydiler. Ancak 

Lenin sovyetlerin gerçek kitlesel ve devrimci niteliğini 
herkesten önce farkederek, sovyetin kendisini geçici 

devrimci hükümet olarak ilan etmesini, ve yalnızca 
işçi değil, köylülerden ve devrimci burjuva 

aydınlarından da katılmalarla sovyetlerin bir mücadele 
ittifakına dönüştürülmesini önerdi. 1905 Devrimi'nin 

yenilgiyle sonuçlanmasının ardından dağılan sovyetler, 
Ekim 1917’de işçilerin ayaklanrha organı olarak 

yeniden ortaya çıktılar ve ilk muzaffer işçi devletinin
temelini oluşturdular.

Aynca Menşeviklerin Akselrod tarafından önerilen ve öteki ileri gelen Menşevikler tarahndan da 
desteklenen “işçi kongresi" düşünceleri de bu kongrede kabul görmedi. Buna göre Menşevikler, 
çeşidi işçi örgüderinin temsilcilerinden oluşacak bir kongrenin toplanmasını ve bu kongrede 
sosyal demokradan, devrimci sosyalisderi ve anarşisderi kapsayan “geniş bir işçi partisi” 
kurulmasını öneriyorlardı. Başta Rosa Luxemburg olmak üzere Polonyah sosyal demokratlarla 
Letonyalı sosyal demokratlar “işçi kongresi”ne karşı Bolşevikleri destekliyorlardı. Devlet 
Dumasmda izlenecek taktik konusunda da Bolşevikler üstünlük sağladı. Kongre’de sosyal 
demokratlann Duma’daki etkinliklerinin Duma dışındaki mücadelelerine bağlanması ve 
Duma’dan ilkin Çarlık otokrasisinin ve buıjuvazinin uzlaştıncı siyasetinin teşhir edilmesi ve 
partinin devrimci programının halka açıklanması ve yayılması için bir kürsü olarak 
yararlanılması gerektiği kabul edildi.
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Devrimi

Kongrede parti ve sendikalar 
benimsendi. Devrim, sendikal 
yaklaşık 60 sendika vardı ve 
tutumuna göre belirlenecekti, 
işçilerin sınıf mücadelesi ve 
gerektiğini ileri sürüyorlardı, 
partinin ideolojik yönetimini

arasındaki ilişkiler konusunda da Bolşevik karar tasansı 
harekete büyük bir ivme kazandırmıştı. 1907’ye doğru Rusya’da 
devrimci mücadelenin yazgısı, geniş ölçüde sendikalann 
Menşevikler, sendikalann “yansızlığını” savunuyor, Boişevikier 

proletaryanın sosyalist görevleri anlayışı içinde eğitilmeleri 
V. Kongre’de bütün RSDİP üyelerinin, sendikalara sosyal demokrat 
benimsetmeye çahşmalan gerektiği kabul edildi.

Kongrede Leninist çizgi yandaşlannın çoğunlukta olduğu bir Merkez Komite seçildiyse de. 
Komitede Menşevikler ve çoğunlukla Bolşeviklerle Menşevikler arasında yer alan ulusal sosyal 
demokrat örgütlerin temsilcileri de vardı. Çeşitli akım temsilcilerinden oluşan bir Merkez 
Komite yönetimini pek de güvenli bulmayan Boişevikier, daha kongre sırasında bir toplantı 
düzenleyerek kendi merkez komitelerini kuruyorlardı.

1905 Devrimi’nin Sonuçlan
Birinci Rus devrimi yaklaşık iki buçuk yıl sürdü, 1905 ayaklanmasından sonra gerileme 
dönemine giren devrim, giderek yatıştı. 1907 ortasında, işçilerle köylülerin Çarlığı yenmek için 
yeterli güçlere sahip olmadıklan açıkça ortaya çıktı. Gericilik kesin bir saldınya geçiyordu.

3 Haziran 1907 de hükümet II. Duma’nın dağıtıldığını bildirdi. Duma’daki sosyal demokrat 
grup tutuklandı. Aynı zamanda III. Duma’da toprak sahipleri ve büyük burjuvazi temsilcilerine 
tam bir egemenlik sağlayan yeni bir seçim yasası ilan edildi.

V. Kongre’den sonra Lenin, gericiliğin özellikle işçi örgütleri ve sosyal demokratlara karşı 
saldınya geçmesi üzerine. Çarlık egemenliğindeki bir ülkede bannamayarak, ikinci kez yurt 
dışına kaçıyor ve Finlandiya’ya yerleşiyordu.

1905-1907 Rus Devrimi, Rusya’daki sınıf ve partilerin durumlannın açıklık kazanmasını 
sağlıyor, çeşith partilerin hangi sınıfın çıkarlannı savunduklannı halk yığmlanna açıkça 
gösteriyorlardı. Halk yığınlannm yönetimini liberal burjuvazinin elinden alan proletarya tarihte 
ilk kez buıjuva devriminde öncü ve yönetici sınıf olarak davranıyor ve böylece kapitalizmin 
yeterince gelişmemiş olması sonucu nüfus içinde azınhkta da olsa, proletaryanın devrimdeki 
öncü rolünü ortaya koyuyordu. Birinci Rus Devrimi, silahh ayaklanmaya dönüşen genel siyasal 
grev gibi daha önceki devrimlerde bihnmeyen yeni bir mücadele biçimi bularak geniş ölçüde 
uyguluyordu. Devrimci mücadelenin yükselme döneminde proletaryanın kendi girişkenliğiyle 
kurduğu sovyetler, yalnızca silahlı ayaklanma organlan olarak değil, “geleceğin iktidar 
organlan” olarak da devrimin kazanımlan arasında yer alıyorlardı.
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Kronstadt barikatları. Kronstadt kenti, St.
Petersburg'un otuz kilometre açığında Kotlin adasında 
kurulmuş olan müstahkem bir kale görünümündeydi. 
Rus Baltık filosunun ana üssü olan Kronstadt, kışın 
St. Petersburg’a buz tutan körfez üzerinden kara 
yoluyla bağlantılıydı. Çeşitli Avrupa ülkelerini sık sık 
ziyaret eden, yurt dışındaki devrimci akımların 
yayınlarını okuma fırsatı bulan ve Rusya’nın kültürel 
ve siyasal kalbi olan St. Petersburg’la yakın ilişkide 
olan Kronstadt denizcileri, Rus ordusunun en bilinçli 
ve isyancı kesimini oluşturuyorlardı. Kronstadt, 20. 
yüzyılın başından itibaren Rusya’nın devrimci nabzı 
oldu. St. Petersburg’da tartışılan, yayılan düşünceler, 
yankılarını hemen Kronstadt’ta buluyor, St. 
Petersburg’daki grev ve ayaklanmalar birkaç gün 
arayla hemen Kronstadt’ta tekrarlanıyordu. Sosyal 
Demokratlar, Sosyalist Devrimciler, Sendikacılar, 
Anarşistler, hepsi Kronstadt’ta güçlü örgütlere 
sahiptiler. 1905 devrimine yol açan en önemli 
olaylardan biri, Rus denizcilerinin gerçekleştirdiği 
Potemkin kruvazörü ayaklanmasıydı. Denizciler, 
devrimin gelişen aşamalarında da ön saflarda 
döğüştüler. 1905 ve 1906, Kronstadt’ta birbirini 
izleyen ayaklanmalara sahne oldu. Kronstadt 
denizcileri iki yıl boyunca birçok kez barikatlar 
kurarak hükümet kuvvetleriyle çatıştılar. Çarlık kendi 
ordusunun içindeki bu “ çıban başının”  eylemlerini her 
defasında kanla bastırdı. Buna rağmen Kronstadt, 
devrimci işlevini hiç kaybetmedi. 1910 ayaklanmasıyla 
ve 1917 boyunca bir devrim merkezi olarak faaliyet 
göstermesiyle Rus devriminin kalelerinden biri olmayı 
sürdürdü.

Rusya sosyalistleri 1917 devrimlerini izleyen günlerde, 1905’in 1917’nin bir “genel provası” 
olduğunu söylediler. Bu anlamda 1905, Rusya sosyal demokrasisi için önemli bir ayırdedici 
özellik taşımıştır. Mesela, Plehanov gibi önde gelen bir Marksist düşünür, 1905’ten sonra 
“silaha sanhnmamahydı” demiş ve işçi sınıft mücadelesinin bunalım dönemlerinde ulaştığı 
boyudardan ürkerek kendiliğinden hareketin de gerisine düşmüştü. Benzer biçimde, Lenin’in 
Kasım 1905’teki müdahalesine kadar, yerel Bolşevik önderlikler devrime “partinin önceliği” 
konumundan baktıklan için sovyet kurumunun radikal ve yeni olan niteliğini görememişlerdi. 
Aynı eksiklik, devrimi yalnızca bir “burjuva demokratik devrim” perspektifinden gören 
Menşevik grup için de geçerlidir. Menşevikler için sovyet ancak, burjuvazinin önderliğinde 
oluşan bir parlamentoya karşı, işçi sındının sosyalist muhalefetinin organı olabilirdi. 1905 
Devrimi’nin ortaya çıkardığı en önemli sorunlanndan biri, burjuva demokrasisinin oluşmamış 
olduğu bir ülkede işçi sındının siyasal hedeflerinin ne olabileceği konusundadır. Bu bakımdan 
kendisi de fiden Petersburg Sovyeti’ne katılmış olan Troçki’nin ve Bolşevikleri ■ sovyet kurumu 
içinde çalışmaya çağıran Lenin’in 1905 Devrimi konusundaki yorumlan önemli bir yer tutar. 
Lenin ve Troçki, o dönemdeki Menşevik görüşlerden farklı olarak, Rus burjuvazisinin siyasal 
ikadan ele geçirip buıjuva demokratik bir siyasal yapıyı oluşturabüeceğine inanmadılar. Rus 
buıjuvazisi böyle bir “devrim”i gerçekleştirebilecek siyasal cesaretten de kadrolardan da 
yoksundu. Üstelik böyle bir demokrasinin kurumsal yapısının ne olabileceği konusunda da 
“meşrutiyet” düşüncesinin ötesinde bir perspektife sahip değüdi. Ortaya çıkan sovyet kurumlan 
hem yeni bir demokrasinin kurumsal yapısının tohumlan oluyor, ancak bir yandan da bu 
demokrasinin burjuvazinin hegemonyası alanda oluşmasının mümkün olamayacağım 
gösteriyordu. Troçki’nin “sürekli devrim” anlayışı Rusya’da herhangi bir devrimin itici gücünün 
işçi sınıfi olacağının, böyle bir devrimci hareket bir kez başlayınca da bau Avrupa’da 
gelenekselleşmiş olan burjuva demokratik kurumlan yapay olarak “takdim etmekle” 
yeünilemeyeceğinin ifadesiydi. Lenin ise, “İşçilerin ve köylülerin devrimci-demokratik 
diktatörlüğü” olarak formülleştirdiği hedefini “gene de bir buıjuva yönetim biçimi” olarak 
tasarlıyordu. Ona göre Rusya’da devrim bizatihi burjuvaziyi iktidara getirmese de, iktidar 
biçimleri açısından “burjuva demokratik” bir aşamadan geçmek zorundaydı. 1917’ye 
vanidığında. Şubat ve Ekim arasındaki dokuz ay, devrimin bir burjuva parlamentosu kurmakla 
yetinmesinin olanaksız olduğunu bir kez daha kanıtlayacak, 1905’in keşfettiği “sovyet iktidan” 
bu dönemin tek gerçek devrimci talebi olacaktı.



XT Devrimi

Petersburg'da Menşeviklerin ağır basmasına karşılık, 
Moskova’da Bolşevikler çoğunluktaydı. Öldürülen bir 

devrimci militanın cenaze töreni dolayısıyla 
Moskova’da 28 Ekim’de 50 bin kişinin katıldığı bir 

gösteri düzenlendi. Yaklaşık yüz kişilik bir silahlı 
milise dayanan 15 kişilik bir komite gösteriyi 

yönetmeyi üstlenmişti. Fabrikalardaki işçilerin birbiri 
ardına greve gitmesinin ardından oluşturulan Moskova 

Sovyeti- ilk toplantısını 5 Aralık 1905’de yaptı. 
Bolşevikler silahlı bir ayaklanmanın hazırlıklarının 

hemen başlatılmasını kararlaştırdılar. Demiryolu işçileri 
de harekete katılarak 7 Aralık’ta greve gittiler. Genel 
Vali Dubasov’un emri altında kendisine sadık olmakla 
birlikte, savaşma yeteneği pek olmayan 9 bin kişilik 

bir kuvvet vardı. Ayaklanan işçilerin kararsızlığı ve 
esas olarak da Bolşevik, Menşevik ve Sosyalist 

Devrimciler arasındaki iç çatışma ve anlaşmazlıklar 
kentin ele geçirilmesini engelledi. 20-28 Aralık günleri 

silahlı çatışmalarla geçti. Kentin her yeri barikatlarla 
kaplanmıştı. Çatışmalar şiddetlendikçe 1812’den beri 

ilk kez, kentte top sesleri duyulmaya başlandı. Hiçbir 
zafer umudu kalmayan işçiler 31 Aralık’a kadar 

direndUerse de, ayaklanma bin kadar kişinin 
öldürülmesiyle bastırıldı. Böylece Ekim Devrimi'nin 

gene! bir provası olan 1905 Devrimi'nin son durağı 
olan Moskova ayaklanması sona erdi.

1905 Devrimi’nin Rusya Sosyalist Hareketi Üzerindeki Etkisi
Rusya tarihindeki en büyük kitle ayaklanması olan 1905 Devrimi, Rusya sosyal demokratlanna 
iki önemli kazanç sağladı: Yasallık ve kitlesellik. İkinci Kongre’ye sunulan raporlara göre, Rusya içinde 
RSDİP üyelerinin sayısı. Bund dışanda bırakıldığı takdirde bir iki binden çok değildi. Bolşeviklefin 
1907’ye gelindiğinde üye sayısı 150 bine çıkarken Bolşevikler’in RSDİP'nin çoğunluğunu 
oluşturdukları açığa çıktı: Parti üyeliğinin yaklaşık yüzde 33’ü artık Bolşevikler’den  oluştuğu 
gibi Bolşevikler, mutlak üye sayısı olarak da Menşevifeier'in önüne geçmişlerdi. 1922’de yapılan 
bir parti sayımında partiye 1905’te katılan 8.400 üyeden 5.200’ünün kol işçisi,
400’ünün köylü, 2. 300’ünün büro ve hizmetlerde çalışan işçiler olduğu görülmüştü. II. 
Kongre’de 3 olan işçi delegelerinin sayısı 1907’de 116’ya yükseldi. 1907 Kongresi’ne katılan 
Bolşevik delegeler arasında işçilerin oranı yüzde 36.2, Menşevikler arasında yüzde 31.9’du. 
“Sıradan üyeler” arasında yapılan bir örneklemede yaşlan 25’ten genç olanlann oranının yüzde 50’den, 
yaşlan 35’ten genç olanlann oranının yüzde 70’ten fazla olduğu görüldü. Bolşevik önderliğin yaş ortalaması 
34 Menşevik önderliğin yaş ortalaması ise 44’tü.

Yasallık

Çarlığın doğrudan halk egemenliğine gözünü dikmiş halk kitlelerini, yatıştırmak amacıyla 
oluşturduğu temsili kurumlar olan Duma’lar için yapılan seçimlerde Marksistler boykot taktiği 
de izleseler, seçimlere de katılsalar, devrimci ajitasyon için elverişli zeminler ve kürsüler 
buldular. Duma’lara seçilen milletvekilleri, yasama faaliyetlerine devrimci müdahalelerde 
bulunarak, çalışma şartlannın, halkın sıkıntılannın dile getirilmesini sağladıklan gibi, Duma’da 
konuşulanlann Duma dışında da yasal olarak yayınlanabilmesi olanaklanndan yararlanarak 
yasal propaganda zeminleri elde ettiler. Bütün bu kazanımlar Stolipin’in askeri-polisiye 
diktatörlüğü döneminde, devrim dalgası hızını yitirdiği sırada birer birer elden çıktıysa da 
sosyal demokratlar, Rus toplumsal ve siyasal hayatına geri dönülmez bir meşruiyede girmiş oldular.

Devrim, Köylüler ve Sosyal Demokratlar

Bolşevikler ile Menşevikler 1905 Devrimi patlak vermeden önce, izlenecek taktik konusunda 
ayn düşmüş olsalar da devrimin, “burjuva karakteri” üzerinde hemfikirdiler. Bu bakımdan 
RSDİP’nin  her iki kanadı da köylülük karşısında tanmda feodal ilişkilerin kalıntılannm ortadan 
kaldıniması ve toprağın millileştirilmesi politikasını gütmüşlerdi. Oysa devrimin ortaya çıkardığı 
şey, feodal ilişkilerin daha derin kökleri bulunduğu ve köylülüğün kendiliğinden eğiliminin toprak 
sahiplerinin mülküne el konulması olduğuydu. Bolşevikler ve en başta da Lenin kendi tanm programlannm 
hatalı olduğunu, büyük kiüeler halinde ayaklanan köylülerin, büyük toprak sahipliğinin 
kategorileri arasında bir ayırım yapmaksızın toprak sahipliği sisteminin tümüne yöneldiğini görünce 
kavradılar. RSDİP, 1906’da Tammerfors’taki konferansta tanm programını değiştirerek, “toprakta 
özel mülkiyetin tasfiyesini ve toprağın ortak mülkiyet olarak halka devredilmesi”ni programına aldı.

Bolşevikler devrimci bir partinin, proletaryanın öncü rolünün, kitlelerin kendi devrimci mücadelelerini 
yönetmeleri için sovyet örgütlerine ve ayaklanma sanatının bilgisine sahip olmanın gerekliliğini 
öğrenmiş olarak, 1905’ten çıkarlarken 1905’in bir “genel prova”. olduğunu söylemekle haklı 
olduklanm 1917’de kanıtlamaya hazırlanıyorlardı.

u
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Parti Üyeliği Konusunda 
Bolşevikler ile  Menşevikler 

Arasındaki A yrılık

Ağustos 1903’te Brüksel ve Londra'da toplanan
II. Kongre'de, 26 ayrı grubun tek bir sosyal 

demokrat parti bünyesinde toplanabilmesi olanağı 
tartışıldı. Bir program benimseme, parti 
komitelerini seçme ve bir dizi laktik ve 

örgütlenmeye ait sorunların gündemde olduğu II. 
Kongre, aynı zamanda Bolşevik ve Menşevik 

ayrılığının en açık bir biçimde netleştiği yerdir. 
Akselrod’un örgütlenmeye ve sosyal demokratların 

görevleri konusundaki görüşleri daha sonra 
Menşeviklerin Bolşeviklerden ayrılan ilk ana 
özellikleri olacaktır. Bu metinlerin tümü II.

Kongre’de Sunulmuştur.

PARTİ ÜYELİĞİ KONUSUNDA L E N İN 'İN  

ÖNERGESİ

Her kim parti programını kabul eder ve herhangi bir 
parti örgütünde kişisel olarak yer alarak onu destekler 
ise, Rossiskaya Sotsial-Demokratlçesklye Partly (Rusya 
Sosyal Demokrat işçi Partisi) üyesi kabul edilir.

M ARTOV'UN ÖNERGESİ

Her kim parti programını kabul eder, maddi olarak 
onu destekler ve herhangi bir parti örgütünün önderli
ğinde, sürekli kişisel destek sunarsa, RSDİP üyesi ola
rak kabul edilir.

PARTİ ÜYELİĞİ KONUSUNDA AKSELROD'UN 

DÜŞÜNCELERİ

Burada giderek tehlikeli bir biçimde karıştırdığımız, 
'partr ve 'örgüt' kavramları arasında bir ayrım koyma
mız gerektiğini düşünüyorum. Geçmişin tam anlamıyla 
gizli ve merkezî örgütlenmelerini hatırlayın: Zemiya i 
Volya (Toprak ve Özgürlük), Narodnaya Volya (Halkın 
iradesi). Toprak ve Özgürlük’\e ilişkide olan birçok in
san, gerçekte örgütün bir parçası olmamakla birlikte 
şu veya bu yolla örgüte yardım ediyor ve kendilerini 
parti üyesi gibi görüyorlardı. Halkın İradesi daha dar 
olmakla birlikte, o da aynı temel ilkelere uyuyordu; ve 
bence bu ilkeler bizim sosyal demokrat örgütlerimizde 
de tam anlamıyla uygulanmalı... Eğer Lenin’in formülü
nü benimsersek, doğrudan örgüte kayıt edilemeyecek 
olmalarına rağmen parti üyesi olanları partiden atıyor 
olacağız. Tabii ki bizim İlk hedefimiz, en aktif parti ele
manlarının örgütünü, devrimcilerin örgütünü yaratmak; 
fakat, bir sınıf partisi olduğumuz İçin, özellikle aktif 
olmasalar bile inançla bağlanmış Insanlan dışarda bı
rakmamamız icap eder. Lenin’in formülünün ilk parag
rafı, proletaryanın sosyal demokrat partisinin temel he
defleriyle tam bir ilkesel çelişme gösteriyor.

M ARTOV'UN DÜŞÜNCELERİ

Bu çok önemli bir meseledir. Kendimize ne kadar 
devrimci diyorsak, o kadar da Akselrod’un dediklerine 
dikkat sarfetmeliyiz. Bilinçsiz bir sürecin bilinçli temsil
cileriyiz. Parti örgütü, bizim bilgimiz doğrultusundaki 
parti çalışmalannı hareketlendiren çarktır. Görevler ve 
haklar meselesi, ‘Sen şu işi yap', formülüyle halledilir.

{Üsney.V.I. Ulyanov (Lenin) 1891 yılında. (Altta): 
Lenin'in 1895 yılında Ohrana'daki kaydı.

‘Komplocu’ örgüt denilen şeyden korkuyor değilim. Bi
zim tasarımımızda parti üyeleri kendi fikir ve isteklerini 
merkeze bildirme ve bu şekilde genel görüşlerin biçim
lenmesinde rol oynama hakkına sahiplerdir ve biz 
‘komplocular’ bu kanıyı ne kadar dikkate alırsak, haklar 
meselesi de o kadar az sorun çıkartır. Çok fazla üyeli 
bir örgüt düşünün -üyeliğin artması kaçınılmaz, ve parti 
örgütüne bağlı olmasalar bile parti onlarsız yapamaz. 
Ne kadar fazla insan parti üyesi olarak adlandırılmaya 
hak kazanırsa, o kadar İyi. Eğer her grevci, her gösterici 
kendini bir parti üyesi olarak tanımlarsa, biz buna ancak 
sevinebiliriz. Bana göre, gizli bir örgüt ancak büyük 
bir sosyal demokrat İşçi partisinin hücresi olduğunda 
anlamlı olur. ...Profesyonel devrimcilerin örgütlenmesi
ne ek olarak çeşitli biçimlerde Lose Organlsatlonen’\en  
(gevşek dokulu örgütler) olan İhtiyacımız konusunda

Lenin’e katılıyorum. Fakat sadece bizim formülümüz, 
bir dizi başka kitle örgütleriyle, profesyonel devrimcile
rin örgütünün bağını kurma hedefini yansıtıyor. Bize 
göre, işçi partisi sadece profesyonel devrimcilerin örgü
tünü kapsamamalı, fakat proletaryanın aktif önderliğini 
de içermeli.

L E N İN 'İN  DÜŞÜNCELERİ

Martov’un formülünü savunanların temel yanlışı, parti 
yaşamımızın en büyük şeytanını yok saymaları, ya da 
yok sayma bir yana, onu yüceltmeleri. Bu şeytan genel
likle, evrensel poHtik hoşnutsuzluk atmosferi içinde ya
şar, eylemlerimiz tamamen gizli olur ve büyük bir bölü
mü küçük gruplarda ve özel toplantılarda yoğunlaşırsa, 
iş yapanları, laf yapanlardan ayırt etmemiz neredeyse 
imkansızdır; ve Rusya kadar bu iki kategorinin sıkça 
karıştırıldığı veya bu karışıklığın çok zarar verdiği başka 
bir ülke zor bulunur. İntelecensiya ve İşçi sınıfı bu du
rumdan çok zarar görecektir, ve Martov'un formülü bu
nu meşrulaştırmış olacaktır. Bu formülün kaçınılmaz 
sonucu -kendisinin de vurguladığı gibi “Evet, eğer 
istiyorsan’’- herhangi birinin kesinlikle parti üyesi olabi
leceğidir. Bu bizim öncelikle istemediğimiz bir durum, 
ve Martov’un formülüne bunun İçin karşıyız. On iş yapa
nın kendilerine parti üyesiyim diyememesi -hem zaten 
rütbe ve mevkilerin gerçek bir İş yapan için önemi nedir 
ki?- bir laf yapanın kendini parti üyesiyim diye adlandı- 
rabllmeslnden daha iyidir. ...Partimizin saflığını, gücü
nü ve tutarlılığını korumak zorundayız. Parti üyeliğinin 
önemini ve onurunu giderek yükseltmeyi hedeflemeli- 
ylz, bunun için Martov’un formülüne karşıyım.

PLEHANOV'UN DÜŞÜNCELERİ

Gündemdeki soru, hangi unsurların partimize alınabi
leceği sorusudur. Lenin'in taslağında, birinin parti üyesi 
olması, bir örgüte bağlı olmasını zorunlu kılıyor; karşıt
ları, bunun gereksiz engeller yaratacağını söylüyor. 
... Ben, eğer Lenin'in önerisi benimsenirse, parti üyeli
ğinin kapılarının neden işçi yığınlarına kapanacağını an
layamıyorum. Partiye katılmak isteyen işçiler örgütlere 
katılmaktan ürkmeyecekierdir, işçiler disiplinden kork
mazlar. Korkacak olanlar, burjuva bireyciliği içlerine iş
lemiş olan entelektüellerdir, fakat bütün bunların hepsi 
iyiye yorumlanabilir. Genellikle bu burjuva bireycileri 
her tür oportünizmi temsil ederler ki biz bunlardan uzak 
durmak isteriz. Lenin’in tasarımı bunları dışarda tutma
mız için bir engel oluşturabilir ve yalnız bu neden için 
bile, oportünizmin bütün düşmanları tarafından destek
lenmeli. •

Kanlı Pazara Yol A tan  
Dilekçe

9 Ocak 1905’te, Petersburg halkının Papaz 
Gapon öncülüğünde, Çar'a vermek için hazırladığı 

dilekçe.

Çar Hazretleri,

Biz St. Petersburg'un İşçileri, karılarımız, çocuklan- 
mız ve ailelerimiz, yoksulluk İçindeki İnsanlar, sana geli
yoruz. Oh Çar, senden adalet ve koruma İstemek için. (...)

(...) İlk talepler grubu, Rus İnsanına şekil veren özel-
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Mdwin yoksayilmasina ve haklardan yoksunluğuna iliş
kindir.

1. Kişisel özgürlük ve onur; konuşma, basın, kurum
laşma ve dini konularda düşünce özgürlüğü; Kilise ve 
devletin ayrılması.

2- Devlet desteğinde çağdaş ve zorunlu eğitim.

3- Halka karşı sorumlu bakanlann, kanunsuz uygula- 
malanna karşı teminat.

4- İstisnasız herkesin yasa önünde eşitliği.

5- İnançlarından ötürü mahkûm edilenlerin hemen sa
lıverilmesi.

İkinci grup, yoksulluğa karşı talepleri kapsıyor.

1- Dolaylı vergilerin kaldırılması. Gelirin dolaysız ve 
daimi vergilendirilmesi.

2- Toprak alımında, ön ödemenin kaldırılması. Kredi
lerin düşük faizli olması. Toprakların zamanla insanlara 
bırakılması.

Üçüncü grup, emeğin sermaye tarafından baskı altına 
alınmasına karşı talepleri kapsıyor.

1- Emeğin yasal korumaya alınması.

2- Birleşme ve işe dair sorunların düzenlenmesi ama
cıyla, sendika kurabilme özgürlüğünün sağlanması.

3- 8 saatlik iş günü; fazla mesainin sınırlandırılması.

4- Emeğe, sermayeyle mücadele edebilmesi için öz- 
güriük tanınması.

5- İŞÇİ sınıfı temsilcilerinin, İşçilerle ilgili kanun hazır
landığında katılımları. •

Trofkî ve Bolşevikler
LEON TROÇKİ

Troçki’nin 1905 adlı kitabının Farklılıklarımız 
bölümünden.

(...) Lenin proletaryanın sosyalist diktatörlüğü İle “pro
letarya ve köylülüğün devrimci demokratik” (yani burju
va demokratik) diktatörlüğü arasına İlkesel bir ayrım 
koyuyor. Bu mantıki, biçimsel işlemin üretici güçlerin 
düşük gelişme düzeyiyle emekçi sınıfların hegemonyası 
arasındaki çelişki karşısında mükemmel bir koruyucu 
olacağına inanıyor. Eğer bir sosyalist devrimi başaraca
ğımıza inanmış olsaydık tam bir siyasal yenilgiyi davet 
ederdik diyor. Ama, köylülükle birlikte iktidarı elde eden 
proletarya, diktatörlüğünün yalnızca “demokratik” ol
duğunu aklından çıkartmazsa her şey kurtuluyor. Lenin, 
bu fikri, 1904’ten bu yana bir kere daha tekrara kalkış
mış değildir ama, bu da fikri daha doğru klimaya yetmez.

Devrimin zaferi, iktidarı yalnızca silahlı şehir nüfusu
nun, yani proleter milisinin desteğine sahip olan partiye 
aktarabilir. Sosyal Demokrat Parti, Iktldan ele geçirdiği 
andan başlayarak “demokratik diktatörlüğe” yapılan naH 
atıflaria üstesinden gelinemeyecek olan derin bir çelişki 
İle karşılaşacaktır. Bir işçi hükümetinin “kendini sınırla
ması”, bir cumhuriyetin kurulması adına işsizlerin ve 
grevcilerin - dahası, bütün proletaryanın- çıkarlarına iha
netten başka bir anlama gelmeyecektir. Devrimci yetki
liler, sosyalizmin nesnel sorunlanyla karşı karşıya kala
caklardır, ama belli bir aşamada bu sorunların çözümü 
ülkenin ekonomik geriliği tarafından önlenecektir. Bir 
ulusal devrim çerçevesi içinde bu çelişkiden bir çıkış 
yohj yoktur.

(Üstte): Troçki dokuz yaşında. (Ortada): Troçki yirmi 
yaşmda. (Altta): Troçki, St. Petersburg Sovyeti 

Başkanı olarak hapse atıldığında.

İşçi hükümeti daha en baştan İMtı Avrupa'nın sosya
list proletaryasının güçleriyle kendi güçlerini birleştirme 
göreviyle karşı karşıya kalacaktır. Ancak bu şekilde, 
onun geçici devrimci hegemonyası bir sosyalist dikta
törlüğün başlangıcı olabilecektir. Böylelikle sürekli dev
rim Rus proletaryası İçin, sınıfın kendisini koruması me
selesi haline gelmeyecektir. Eğer işçi partisi, saldırgan 
devrimci taktikler uygulama bakımından yeterli inisiyatif 
gösteremez, sırf ulusal ve sırf demokratik bir diktatörlük 
perhizi ile yetinecek olursa, Avrupa’nın birleşik karşı 
devrimci güçleri, İktidarı ele geçirmiş olan bir İşçi sınıfı
nın bütün gücüyle bir sosyalist devrime asılmasının 
ne kadar gerekil olduğunu açıkça göstereceklerdir. •

İk i  TakHk

(Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Bolşevikler 
ve Menşevikler olarak iki kanada ijölûndüğü, 

1903’ten 1906'ya kadar birlikte bir kongre
toplayamadı. Bu yüzden 1905 Devrimi yaklaşırken 

Bolşevikler çoğunluklarına dayanarak 26 Nisan 
1905’te Londra’da RSDİP II. Kongresi’ni 

topladılar. Menşevikler ise Cenevre'de 
konferans düzenlediler ve 1905 

Devrimi'nde Sosyal Demokratların görevleri, 
devrimin mahiyeti ve izlenecek taktiğe ilişkin 
kararlar aldılar, I. metin Menşevik Konferans 

kararlarını, II. metin Bolşevik Kongre karariarını 
içeriyor.)

M EN ŞEV İK  TAKTİĞİ

Devrimin Çarlık karşısında zafer kazanmasının işareti, 
muzaffer bir halk ayaklanmasının ardından bir geçici 
hükümetin kurulması ya da halktan gelen dolaysız baskı 
altında herhangi bir temsili kurumun devrimci İnisiyati
fiyle bir ulusal kurucu meclis oluşturmaya karar vermesi 
olabilir.

Bu evrede toplumsal gelişmenin nesnel koşullarının 
yükleyeceği görev, sınıfların ve monarşinin variığına 
dayanan tüm sistemin nihai olarak tasfiyesi olacaktır. 
Bu, her biri iktidarı elde etmek ve kendi toplumsal çıkar
larını gerçekleştirmek isteyen burjuva toplumunun siya
sal kurtuluşunu sağlamış farklı unsurları arasındaki İK>y 
ölçüşmenin sonucunda gerçekleşecektir. Dolayısıyla, 
geçiçi hükümet tarihsel olarak bir burjuva devrimi ola
cak olan devrimin sorunlarını çözme görevini üstlendi
ğinde iki politika izleyebilir: Kurtuluşunu yeni elde etmiş 
olan ulusun antagonistik sınıflar arasındaki çatışmayı 
düzenleyerek, bir yandan devrim sürecini ilerletmeye 
ama öte yandan da kapitalist sistemin temelini tehdit 
eden unsuriaria savaşmaya mecbur kalacaktır.

Bu koşullar altında,, sosyal demokrat hareket, devri
min gidişatı boyunca, mücadelede kendisini burjuva 
partilerinin tutarsız, kendi çıkarlarını gözeten siyasetle
riyle bağlamaksızın ve burjuva demokrasisine bağlan
masına izin vermeksizin, devrim davasını llerietmeye 
en elverişli olacak konumu elde etmeye çalışmalıdır. 
Buradan anlaşılması gerektiği gibi, parti iktidarı ele ge
çirmeye ya da bir geçici hükümette Iktldan paylaşmaya 
kalkışmamalı, tersine en uç devrimci muhalefet partisi 
olarak kalmalıdır.

Elbette bu taktik çizgisi, sadece ayaklanmanın ufkunu 
genişletmek ve hükümeti dağıtmak amacıyla belli bir 
kent ya da bölgede İktidarın kısmen ve anlık olarak 
ele geçirilmesinin ve devrimci komünlerin kurulmasının 
reddedildiği anlamına gelmez.

Sosyal Demokrat Parti, yalnızca tek bir durumda ken
di inisiyatifiyle Iktldan ele geçirmeye ve mümkün oldu
ğu kadar uzun bir süre elde tutmaya kalkışabilir: Eğer, 
devrim, sosyalizmin kurulması için koşullann bir dere
ceye kadar olgunlaşmış olduğu İleri batı Avrupa ülkele
rine yayılacak olursa. Bu durumda Rus devrimlnln kısıtlı
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tarihsel sınırları sosyalist dönüşüm sürecine girmeyi 
mümkün kılacak ölçüde genişletilebilir.

Taktiğimizi, tüm devrimci dönem boyunca Sosyal De
mokrat Parti'ye birbirini izleyecek bütün hükümetler kar
şısında en uç muhalefet partisi konumunu sağlayacak 
şekilde kurarak kendimizi, hükümet iktidarı elimize geç
tiğinde ondan yararlanabilmek için en iyi biçimde hazır
lamış olacağız. •

II.

BOLŞEVİK TAKTİĞİ

1- Proletaryanın dolaysız çıkarlarının ve sosyalizmin 
nihai amaçları uğruna mücadelesinin, mümkün olan en 
yüksek derecede siyasal özgürlüğü ve bunun sonucu 
olarak da otokratik hükümet biçiminin yerini demokratik 
cumhuriyetin almasını gerektirdiğini,

2- Rusya’da bir demokratik cumhuriyetin kurulması
nın ancak, organı bir geçici devrimci hükümet olan mu
zaffer bir halk ayaklanmasının sonucu olabileceğini; an
cak bu hükümetin, gerçekten halkın iradesini yansıtan, 
evrensel ve eşit oy hakkı, tek dereceli seçim ve gizil 
oyla seçilecek bir kurucu meclis için yapılacak olan 
seçimlerde ve meclisin toplanmasında tam bir ajitasyon 
özgürlüğü sağlayabileceğini;

3- Bugünkü toplumsal ve ekonomik düzende Rusya’
daki bu demokratik egemenliğini zayıflatmayıp tersine 
güçlendireceği burjuvazinin belli bir anda, kaçınılmaz 
olarak, devrimci dönemin kazanımlarını Rusya proletar
yasından geri almak için her şeyi yapacağını;

Gözönüne alan Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi
III. Kongresi şu kararlara varmıştır:

a- İşçi sınıfı arasında devrimin en mümkün yolu konu
sunda somut bir düşünceyi ve devrimin belli bir anında 
proletaryanın kendisinden, programımızın (minimum 
programımızın) acil siyasal ve ekonomik taleplerinin ger
çekleştirilmesini talep edeceği bir geçici devrimci hükü
metin ortaya çıkmasının gerekliliğini yaymak gerekir.

b- Güçlerin mevzilenişine ve önceden belirlenemeye
cek başka etkenlere bağlı olarak, partimizin temsilcileri 
bütün karşı devrim girişimlerine karşı aman vermeden 
mücadele etmek ve işçi sınıfının bağımsız çıkarlarını 
korumak üzere geçici devrimci hükümette görev alabi
lirler;

c- Böyle bir katılımın vazgeçilmez şartı, temsilcilerin 
parti tarafından sıkı bir biçimde denetlenmesi ve tam 
bir sosyalist devrim için mücadele eden ve dolayısıyla 
tüm burjuva partileriyle uzhşmaz bir karşıtlık içinde 
olan sosyal demokrasi’nin bağımsızlığının sürekli ola
rak korunmasıdır.

d) Sosyal demokratların geçici devrimci hükümette 
yer almasının mümkün olup olmadığına bakılmaksızın 
proletaryanın en geniş kesimleri arasında sosyal de
mokrasi öncülüğündeki silahlı proletaryanın devrimin 
kazançlarını korumak, pekiştirmek ve genişletmek üze
re geçici devrimci hükümet üzerinde sürekli baskı uygu
lamasının gerekliliği düşüncesini yaymamız gerekir. •

Köylülüğün Desteğinde 
Proletarya Diktatörlüğü

LEON TROÇKİ

Troçki'nin Temmuz 1905’te yazdığı Lassalle'ın 
Mahkemedeki Savunması'na ‘ 'Önsöz” den.

(...) Bu savaşı kazanmaya muktedir olan sınıf, savaşı 
vermek ve bunun ardından - eğer Rusya gerçekten de-
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(üstte): Zarya (Şafak) dergisinin kapağı (1901). 
(Ortada): Rus devrimcilerinin bir "sandal toplantısı". 
(Altta): Vperyod (İleri) gazetesinin ilk sayfası (1905).

mokratik bir devlet olarak yeniden doğacaksa- bir önder 
sınıf rolünü üstlenmek zorunda kalacaktır. Bu durumda 
koşullar, "dördüncü zümre”nin hegemonyasına yol açar. 
Söylemeye gerek yok ki, proletaryanın görevini, vaktin
de burjuvazinin yapmış olduğu gibi, köylülük ve küçük 
burjuvazinin yardımıyla yerine getirmesi gerekir. Prole
tarya kıra önderiik etmeli, onu harekete sürüklemen, 
planlarının başarıya ulaşmasına hayati bir ilgi gösterme
sini sağlamalıdır. Fakat proletarya kaçınılmaz olarak ön
derlikte kalır. Bu, “ proletarya ve köylülüğün 
diktatöriüğü” değil, köylülük tarafından desteklenen pro
letaryanın diktatörlüğüdür. Ve proletaryanın görevi, tek 
bir devletin sınırları İçinde kalmayacaktır. Bizzat konu
munun mantığı onu derhal dünya arenasına savuracak- 
tır. •

A yaklanm a Üzerine 
Bolşevikler

Bolşevikierin topladığı, flSD/P'nin III. Kongresi'nde 
ayaklanma üzerine alınan karar.

1- Konumu itibariyle sonuna kadar tutarlı yegane dev
rimci sınıf olan proletarya, bu konumu dolayısıyla Rus
ya’daki genel devrimci demokratik harekette önder ro
lünü üstlenmek zorunda olduğundan;

2- Bu hareket halihazırda bir silahlı ayaklanmayı ge
rekli kıldığından;

3- Proletarya bu ayaklanmada en enerjik rolü oynaya
cağından ve Rusya'daki devrimin kaderini proletaryanın 
bu ayaklanmaya katılması tayin edeceğinden;

4- Proletaryanın bu devrimde önder rolü oynamasının 
yalnızca, mücadelesini hem ideolojik hem pratik olarak 
yöneten sosyal demokrasinin bayrağı altında tek ve ba
ğımsız bir siyasal güç olarak birieşmesiyle mümkün 
olacağından ve;

5- Ancak bu rolün icra edilmesinin burjuva demokra
tik Rusya'nın mülk sahibi sınıfları karşısında proletarya
ya sosyalizm uğruna mücadelede en elverişli konumları 
sağlayacağından ötürü;

RSDİP MI. Kongresi, otokrasiye karşı, proletaryayı si
lahlı ayaklanma yoluyla dolaysız mücadele için örgütle
menin partinin halihazırdaki devrimci hareketteki en 
önemli görevlerinden biri olduğunu savunur. (...) •

A yaklanm a Üzerine 
Menşevikler«

Menşevik Konferansı'nda kabul edilen kararlar,

1- Sadece proletaryanın öncü saflarının örgütlülüğü
nün zayıflığından ötürü bile olsa, zaferimizi teminat altı
na almak bakımından Çariıkla çatışmasının ustalıkla yö
netilmesi gereken geniş kitlelerin devrimci hareketinin, 
önceden belirlenmiş bir tarihte ülke çapında eşzamanlı 
bir ayaklanmayı başarmasını ve gizli örgütlenme ile bu
na hazırianmanın olanaksızlığı ve;

2- Başarılı bir ayaklanma için elverişli şartların her 
şeyden önce ve her şeyden daha çok, kitleler arasında 
süreglden kaynaşmaya ve gericilik güçlerinin dağılma
sına bağlı olması karşısında; Sosyal Demokrat Parti ayak
lanmayı hazırlamak için her şeyden önce:

a- süren siyasal olayları temel alarak kitleler arasında
ki ajitasyon alanını genişletmeli,

t>- proleter kitleleri arasında şekillenen bütün bağım
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sız sosyo ekonomik hareketleri kendi siyasal örgütlen
mesi ile birleştirmen ve etkisi aitına almalı,

c- kitlelerin, devrimin kaçınılmazlığına, her silahlı di
renişe hazır olma gerekliliğine ve bunu her an bir ayak
lanmaya dönüştürme imkanına olan uyanıklılığını güç
lendirmeli;

d- Sosyal Demokrat Partl’nln kendiliğinden başkaldırı 
hareketlerini sistemli bir ayaklanmaya dönüştürmesini 
mümkün kılmak için farklı yörelerin savaşan proletarya
sı arasında en yakın bağları kurmalı; aynı zamanda kent
lerdeki proleter hareketi ile kırdaki devrimci hareket 
arasında yakın bağlar oluşturmalı;

e- nüfusun mümkün olan en geniş kesimlerinin dev
rimci proletaryanın demokratik bir cumhuriyet için yü
rüttüğü devrimci mücadelesine yaygın ajitasyon yoluyla 
ilgisini çekmelidir. Bu şekilde, sınıf temeli üzerine kuru
lu bağımsız bir parti tarafından yönetilen proletaryanın 
militan eylemi, proleter olmayan gruplardan aktif deste
ğin azamisini elde edecektir. •

Sovyetler ve P arti
VLADİMİR İLYİÇ LENİN

Bu mal<ale, Kasım 1905’te Lenin'in Rusya’ya
dönerl<en i<aldığı Stockholm’de yazılmıştı. Ancak o 

tarihte basılmayan yazı, ilk defa 1940 
sonbaharında Pravda'da gün yüzüne çıktı.

(...) Yoldaş Razin’in Novaya J/n’in 5. sayısında (RSDİP'- 
mizln gerçek merkezi organının yalnızca beş sayısını 
görebildim) İşçi Temsilcileri Sovyeti mİ, Parti mi sorusu
nu ortaya atmasını yanlış buluyorum. Kanımca, sorunun 
bu şekilde ortaya konulması yanlıştır ve kararın hem 
İşçi Temsilcileri Sovyeti, hem Parti biçiminde olması 
gerekir. Tek sorun -ve çok önemli bir sorun- Sovyetler 
ve Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi arasında görevle
rin nasıl bölüştürüleceği sorunudur.

Kanımca sovyetin bütünüyle tek bir partiye bağlı kılın
ması tavsiye edilemez.

(...) Bana öyle geliyor ki, bütün işkoilarını temsil eden 
bir örgütlenme olarak İşçi Temsilcileri Sovyeti, bütün 
sanayi, büro ve kafa emekçileri, ev hizmetlileri, tarım 
işçileri vb.’den, emekçi halkın daha iyi bir yaşama ka
vuşmasını İsteyen ve bunun için savaşma yeteneği olan 
herkesten, hiç değilse bir nebze siyasal onur taşıyan 
herkesten. Kara Yüzler dışında herkesten gelen temsil- 
plleri İçermek için çaba göstermelidir. (...)

Sorunun ekonomik mücadeleyle ilgili bu yanı basittir 
ve herhangi bir özgül anlaşmazlığa yol açacak gibi gö
rünmemektedir. Ancak, siyasal önderliğe ve siyasal mü
cadeleye ilişkin olan öteki yanı daha farklı bir konudur 
ve okuyucuyu bir kere daha şaşırtmak pahasına hemen 
söylemem gerekir ki, bu bakımdan da İşçi Temsilcileri 
Sovyetl’nin Sosyal Demokratik Parti’nin programını ka
bul etmesini ve Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partlsl’ne 
katılmasını talep etmek tavsiye edilemez. Bana öyle 
geliyor ki, siyasal mücadeleye önderlik etmek için hem 
sovyet ileride tartışacağımız anlamda (yeniden örgüt
lenmiş olarak) hem Parti, aynı derecede mutlak olarak 
gereklidir.

Yanılıyor olabilirim, ama, İşçi Temsilciler! Sovyeti’nin, 
siyasal olarak geçici devrimci hükümetin tohumu olarak 
görülmesi gerektiğine inanıyorum.

(...) Kanımca siyasal önderliği sağlayan devrimci bir 
merkez olarak İşçi Temsilcileri Sovyeti, geniş bir örgüt 
değil tersine dar bir örgüttür, çok dar bir örgüt. Sovyet 
kendisini geçici devrimci hükümet olarak ilan etmeli, 
ya da böyle bir hükümet oluşturmalı ve bütün yolları 
kullanarak bu amaçla işçilerin arasında, ama hepsinden

Hto ABiiaTb?
H afio ji'ibB in ie  B o n p o c b i  B a m e r o  A B H X c6 Hİfl

H. JIEHHHA.

. .UtfıTiftBM  npH.tarti. ııi).rı.-
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(üstte): Lenin'in Ne Yapmalı kitabının kapağı. (Altta): 
Ocak 1906’da İngiltere'de Rus Devrimcileriyle 

dayanışma amacıyla yapılan bir toplantının afişi.

önce, her yerde özgürlük peşinde koşan bahriyeli ve 
askerlerden; ikinci olarak devrimci köylülerden ve üçün
cü olarak, devrimci burjuva aydınlarından yeni temsilci
ler kazanmalıdır. Sovyet, geçici devrimci hükümet için 
güçlü bir çekirdek seçmeli ve bütün devrimci partilerin 
temsilcileriyle ve bütün devrimci (ama liberal değil) de
mokratlarla bunu güçlendirmeye uğraşmalıdır. (...) •

ODESSA BOLŞEVİK KOMİTESİNİN SENDİKALAR 
ÜZERİNE KARARI

“ 1- özellikle işçi hareketinin nihai amaçlan ile karşı
laştırıldığında sendikaların darlığının üzerinde durarak 
tüm propagandamızda ve ajitasyonumuzda sendikalar 
hakkındakl tüm hayalleri teşhir etmek.

2- Otokratik düzen altında sendikal hareketin geniş 
ve istikrarlı bir gelişiminin düşünülemeyeceğini ve l>öy

le bir gelişmenin her şeyden önce Çarlık otokrasisinin 
devrilmesini gerektirdiğini proletaryaya açıklamak.

3- Mücadele içinde proletaryanın en önemli ve temel 
görevinin, Çarlık otokrasisini silahlı bir ayaklanma ile 
devirmek ve demokratik cumhuriyeti kazanmak için der
hal hazırlanmak olduğunu propagandada ve ajitasyonda 
kuvvetli vurgulamak.

4- Sendikalar konusunda. Sosyal Demokrasi'nin gö
revlerini azımsayan ve proletarya hareketinin hamlesini 
gerileten dar ve yanlış Ekonomist bakış açısına geri 
dönen Menşeviklere karşı enerjik bir ideolojik mücadele 
vermek.” •

PETERSBURG SOVYETİ ÜZERİNE YEREL 
BOLŞEVİK ÖRGÜTÜNDE TARTIŞMALAR

“Nina L’vovna’nın sözlerini hatırlarım: ‘Ya bize düşen 
nedir? Açık kİ onları hesaba katmak zorundayız! Sovyet 
kararlar çıkarıyor ve biz sovyetin peşine takılıyoruz, 
kendi kararlarımızı geçirtemiyoruz’, ve buna benzer söz
ler.

“ Bu düşünce birim toplantılarında, özellikle Doroşen- 
ko ... ve şimdi ünlü Menşevik Schwarz-Monoszon olan 
Bolşevik Mendelev’in önderlik ettiği Petergskaya Storo- 
na birimi toplantılarındaki kararlarda da kendini gösteri
yordu. Bu kararlar ya sovyetin kendisini bir sendika 
örgütüne dönüştürmesini ya da bizim programımızı ka
bul edip sonuç olarak parti örgütü ile birleşmesini talep 
ediyordu.’’ •

D em irtiler

Sözlerini F.Şkulov’un yazdığı bu devrimci halk 
şarkısı, 1905 Devrimi’nde ortaya çıkmıştı.

Biz demircilerizt Kızıl gelecek için 
çınlıyor çekicimiz örsün üzerinde.
Her saat başında işimizin
çalışıyoruz, vakit tamam, gün doğacak yakında.

Her darbemiz, her vuruşumuz 
parçalıyor zincirleri, kırılıyor boyunduruğumuz. 
Henüz mütereddit dursa da ezilen halklarımız 
Sonunda kazanan biz olacağızl

Muhteşem B aykal

1905 Devrimi'nin kanlı bir şekilde bastırılmasından 
sonra Sibirya'ya sürülen yüzbinlerce devrimci 
köylü ve İşçi için yakılmış, anonim Rus halk 

şarkısı.

Muhteşem Baykal, o sonsuz deniz!
Sombalığı dolu btr fıçıyla azmettim seni aşmaya! 
Keskin karayelle dalgalar kudursa da,
İmdat, aşmalıyım seni mutlaka!

Yıllarca taşıdım bu zincirleri bacağımda.
Uzakta, Sibirya’nın tnız tutan dağlarında.
Nihayet bir gün altedip hafiyelerle zincirleri. 
Erişene dek kurtuluşa.

Gizlice sıvıştım gecenin zifiri karanlığından 
Haftalarca yürüdüm vahşi taygadan.
Şehirlere hiç yaklaşmadan.
Ekmek ve sadaka alarak köy halkından.

Muhteşem Baykal, o sonsuz denizi 
Sombalığı dolu bir fıçıyla azmettim seni aşmaya! 
Doldur rüzgân, yelken gibi, mintanıma,
İmdat, aşmalıyım seni mutlaka!
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Çar'm Dum a'ya H itabı

Çar li. Nikola'nın 26 Nisan 1906’da Duma’yı
oluşturan 524 temsilciye hitaben yaptığı l<onuşma.

Yüce Tann’dan kaynaklanan, yurdun refahı ve iyiliği
ne ilişkin arzu ve isteklerim, bana yasama ile ilgili görev
lerde yardımcı olmaları için halkın temsilcilerini topla
makta acele etmeye zorladı.

Sevgili tebamın Rusya'nın parlak geleceğine olan ateşli 
inançlarıyla seçtiği siz iyi insanları, tüm samimiyetimle 
karşılıyorum.

Sîzleri zor ve karmaşık görevler beklemektedir. Şuna 
inanıyorum ki, sîzleri biraraya getiren, taşıdığınız umut
lar ve ülkenize duyduğunuz yüce sevgidir. Güçlü inanç
larınızla ülkeniz için üstleneceğiniz görevlerde, benim 
de gönülden istediğim, köylü halkın bilinçlenmesi ve 
halkın arzuladığı aydınlanma ve ulusal refaha ulaşma 
yolunda, sîzlere bahsettiğim yeni yasaları koruyacağım. 
Unutulmamalıdır ki, ülkenin manen güçlü olması ve ar
zulanan saadete ulaşılması, yalnızca bağımsızlıkla de
ğil, yasaya dayalı düzenlemelerle sağlanabilir.

En büyük arzum, halkımı mutlu görmek ve oğluma 
güçlü, başarılı ve aydınlık bir ülke bırakmaktır.

Tanrı, Konsey ve Duma ile birlikte üstleneceğimiz 
görevlerde ve karşılaşacağımız meşakkatlerde bizleri 
koruyacak ve bundan böyle 1 Mayıs, Rusya'nın ruhsal 
yenilenme ve yeniden doğuş günü olarak bilinecektir. 
İşe, Çar'ın ve halkın sîzlerle birlikte olduğuna ve üstlen
diğiniz bu saygıdeğer göreve olan inancınızı ortaya ko
yarak başlayın. Ulu Tanrı çalışmalarımızda bizlerle bir
liktedir. Tanrı, size ve bana yardımcı olacaktır. •

Duma'mn Çar'a Cevabı

26 Nisan 1906’da yeni açılan Duma adına Çar II.
Nikola'ya cevaben yapılan konuşma.

Yüce Majesteleri!

Duma’ya verdiğiniz söylevde, niyetinizin, halkın yasa
ma yetkisini paylaşmasına ilişkin yeni yasaları korumak 
olduğunu açıklayarak bizleri hoşnut ettiniz. Hükümdarın 
halkına verdiği bu ciddi söz, yasama sistemimizin, ana
yasal ilkelerle uyum içinde gelişeceğinin önemli bir te
minatıdır. Duma, hedeflenen hükümetin hedeflerini or
taya koyacak; halkın istekleri doğrultusunda belirlene
cek bir yasama organı da, genel oy hakkına ilişkin bir 
yasa tasansı ile birlikte siz sayın Majestelerinin onayına 
sunulacaktır. Bütün bunlar, halkın ifade etmeyi arzuladı
ğı dilekleridir. (...)

Ancak şiddetle gelişen felaketler, bağımsızlığımızın 
İlk günlerine gölge düşürdü. Bunun sorumluları, halkın 
Çar’ın huzuruna kabul edilmesini engelleyen ve büyük 
17 Ekim Manifestosu’nun ilkelerine riayet ve hürmet 
etmeyenlerdir. Onlar ülkeyi, adaletsiz uygulamalann, 
katliamların, İdam mangalarının ve hapsettirdikleri in- 
sanlann utancına boğmuşlardır.

Geçtiğimiz aylarda yönetimle ilgili alman önlemlerin 
halkı yurtta banşın sağlanamayacağı düşüncesine ve 
olumsuz etkilenmelere sürüklememesi için, bundan böy
le hiç kimseye karşı zorbalığa başvurulmayacağının Ma
jeste adına açıklanması, bütün devlet temsilcilerinin ül
keyi temsil görevlerinin halkın isteği doğrultusunda ye
rine getirmeleri ve yönetim sisteminin bütün kademele
rinin gözden geçirilmesi zorunludur. (...)

Temsil yetkisinin yönetsel sorumlulukla birleştirilme
sinin yanısıra, gerçek temsiliyet ilkelerini uygulamak 
da zorunludur. Hükümdarın ve halkın ittifakının, temsili 
otoriteye dayanak oluşturmasının yegAne yolu budur.

N. L«nin Dfus tacliques.
ch. — 55 ccni.Pri« I İr. M cU. — I mk.

PocciacNaıt COUtaltbJICMOHpaTttHCCUl PafioMafl nıpıiH.

n̂OJETAflM «Ct:> CTf*H-W COEâHHlRTtCb!

H. Jl E H H H
1

ÜBt TaKTHKH
C O m A J l b / J E M O K P A T I M

flCMOKpaTHMeCKOÎİ

peBO/IK)l|İM.

Hıunle UeHTp. Kon. P. C. i.  P II.

)K E H E 8 «
Tıınorpj*n nıpTı». 3 rue de lı Collınt 3 

I 903

(Üstte); Lenin'in Demokratik Devrimde Sosyal 
Demokrasinin iki Taktiği kitabının kapağı. (Altta): Ekim 

1905’te, Ukrayna'da gerçekleştirilen bir “pogrom"un 
kurbanları.

Üst otorite ile halk arasındaki engeller kaldırılmalıdır. 
Bizzat hükümdarın dahil olduğu böyle bir ittifakta, hal
kın temsiline ilişkin bir sınırlama söz konusu olmamalı
dır. Duma, siz Yüce Majestelerine halk adına şunu belirt
mek zorundadır ki, halkın gerçekten inançla ve şevkle, 
yurt kalkınmasına ve ülkenin refahına yönelik yapıcı 
ve yaratıcı görevler üstlenebilmesi, payitahtla arasında 
hiçbir engel kalmamasına, resmî Devlet Konseyi üyele
rinin yalnızca yüksek mevkiye sahip insanlar arasından 
seçllmeyip, yasal görev ve yükümlülüklerin halkı temsil 
eden kişilerin sorumluluğuna verilmesine ve halkı tem
sil eden güçlerin hiçbir kısıtlamaya ve özel yasalara 
dayanan sınırlamaya tabi tutulmamasına bağlıdır. Öte 
yandan Duma, halkın yükümlü olduğu vergilere ilişkin 
yeni yasa tasansının Duma’da görüşülmesi sırasında, 
vergi yükümlülerini temsil etmeyen bir kişinin vereceği

kararı geçerli saymayacağını da ifade etmek durumun
dadır.

En acil konu olan yasama meselesine gelince; Duma, 
halk adına, kişisel dokunulmazlık, düşünce ve basın 
özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme hakkı ve grev hak
kının yasalarla teminat altına alınmasını sağlamakla yü
kümlüdür. 17 Ekim Manlfestosu’i\a  söz verilmiş olan 
hakları tam teminata kavuşturmaksam ve uygulamaya 
geçllmeksizin hiçbir toplumsal reform mümkün değildir. 
Duma aynı şekilde, halkın temsili ile ilgili haklann da 
yasayla teminat altına alınmasına önem vermektedir. (...)

Duma'nın inancı odur ki, gerek özgürlüğün gerekse 
haklarla ilgili yeni düzenlemelerin güçlü ve kalıcı olabil
mesi, yasalardan da önce, İnsanların eşitliğine dayalı 
anlayışın yerleşmesine bağlıdır. Bu nedenle Duma, ül
kede yaşayan bütün insanların tam eşitliğini sağlamaya 
yönelik olarak, sınıf, uyruk, din ve cinsiyet farklılıkların
dan doğan tüm sınırlama ve imtiyazları ortadan kaldır
mak için gerekli yasa tasarıları üzerinde çalışmalar ya
pacağını beyan eder. Duma ayrıca, ülkenin gelişimini 
engelleyebilecek olan vesayet sistemini ve yurttaşların 
özgürlüklerini ellerindeki güce dayanarak smırlandırabi- 
len adli sistemi değiştirmek için uğraşacaktır. Duma, 
mahkemeler tarafından hâlâ verilebilmekte olan ölüm 
cezasını da ele alacaktır. Böyle önemli cezalar, kesinlik
le keyfi olarak verilmemelidir. Duma, ölüm cezasının 
tamamen ve bir daha geri gelmemek üzere kaldırılması
nı görme arzusunda birleşen halk adına, bu görüşü 
ifade etme hakkını kendinde görmektedir. Ülkenin bek
lentisi, Yüce Majesteleri adına, idam cezasını kaldıran 
bir yasanın çıkarılmasıdır.

Kırsal kesimin ihtiyaçları ve orada karşılaşılan yasal 
sınırlamalar, Duma'nın acil olarak ele alacağı sorunlar
dan biridir. Nüfusun en geniş kesimini oluşturan köy 
emekçileri, toprağa olan ihtiyaçlarının giderilmesini sa
bırsızlıkla tıekiemektedirler. I. Duma şayet hanedan men
suplarına, hükümete ve kiliseye ait olan topraklarını 
kamulaştırarak bu toprakların köylülere verilmesini sağ
layan bir yasa üzerinde çalışmazsa, görevini yerine ge
tirmemiş olacaktır.

Duma, köylülerin eşitlik haklarının korunması ve uzun 
zamandır katlanmak zorunda oldukları keyfi ve vesayete 
dayalı otoriteyi kaldıracak yasaların çıkarılmasının son 
derece acil olduğu kanısındadır. Duma, ücretli emeği 
koruyacak yasal düzenlemelerin de, çalışan kesimin ih
tiyaçlarına acil eşitlikçi çözümler getireceğini ifade eder. 
Bu yönde atılacak ilk adım, hangi alanda olursa olsun 
emekçilerin örgütlenme özgürlüklerinin ve maddi, ma
nevi refahlarını artırmak için bağımsız faaliyet haklannın 
teminat altına alınması olacaktır. (...)

Yerel yönetimle ilgili temel reformlar ve kısmi özerkli
ğin sağlanması, yasama görevinden daha az önemsiz 
değildir. Halk genel oy hakkından yararlanarak özerk 
yönetime katılabilmelidir. Bu arada Duma, Majesteleri'- 
nin kara ve deniz kuvvetlerinde insanlara verilen görev
leri hatırladıkça, silahlı kuvvetlerin adalet ve insanlık 
anlayışını onaylama hususunda da ciddi tedirginlikler 
doğmaktadır. (...)

Majesteleri! Üstlendiğimiz bütün bu görevlerin hep
sinden önemli bir tek mesele vardır. Bu, tüm halkı yakın
dan ilgilendiren, halkın temsilcileri olarak bizleri rahat
sız eden ve yasama faaliyetlerimizde bizleri rahatsız 
eden ve yasama faaliyetlerimizde bizleri engelleyen bir 
konudur. Bu salonda bütün Duma'nın aynı coşkunlukla 
haykırarak karşılayacağı, bütün ülkenin beklediği keli
me; GENEL AF'tır. Dinsel veya siyasal nedenlerle veya 
kırsal yasalara riayet etmediği için mahkûm olan herkesi 
kapsayan bir genel affın İlan edilmesi beklenmektedir.

Tüm bunlar, gözardı edilemez ve halk açısından erte
lenemez acillyetl olan taleplerdir. Efendimiz, Duma siz
den, Çar ile halk arasındaki anlaşmanın ve karşılıklı 
anlayışın ilk teminatı olarak, bir siyasal genel af iste
mektedir. •
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Rusya'daki GöstenlerİB İlg ili 
Olarak ÇaHık Polisinin 

Raporları

Kazan Jandarma komutanı altay Mocvoloc'un 4 
Mayıs 1905'de polise gönderdiği rapor.

1 Mayıs’ta size gönderdiğim telgrafa ilave olarak, ek
selanslarına Sosyal Demokrat Parti Kazan Komltesi'nln
1 Mayıs'ta Kazan’da bir gösteri düzenlediğini bildirmek 
İstiyorum. Bu eylem şöyle gelişti:

Porovno işçi mahallesinde sokaklarda bildiriler dağı
tıldı. Bu illegal broşürleri okuduktan sonra yoldan ge
çenler, 1 Mayıs kutlamasmı tartışmaya başladılar. 1 Ma
yıs gecesi, bu Tatar şehrinde, Alajuzov fabrikasının ci
var mahallelerinde bildiriler dağıtılmıştı. Bunu derhal 
Kazan yönetimine haber verdim ve polis şefini bu ma
hallelerdeki denetimi artırması ve bildiri dağıtan kişileri 
tutuklaması için uyardım. Gerçekten de polis adı geçen 
yerlerde dağıtılan bildirileri topladı, ama hiç kimseyi 
tutuklamadı. Bir kaynaktan 1 Mayıs'm gizli bir toplantı 
biçiminde kutlanacağını öğrendim. Gösteri komitesi iş
çileri önce Kazan nehri ağzına, oradan da başka bir 
yere toplamayı düşünüyordu. O gün öğrendik kİ otuz 
sandal dolusu insan İrimnov ormanına doğru yöneldi 
ve aşağı yukarı 200 kişi vardılar. Bu toplantı sırasında 
otokrasinin yıkılması gerekliliği üzerine bir konuşma 
yapıldı. Bir işçi oradaki askerlere yönelik bir konuşma 
yaptı. Maxim adıyla tanınan bir diğeri iki ayrı konuşma 
yaptı, ilkinde “ kahrolsun otokrasi’’, İkincisinde ise 
“sosyalizm” üzerine konuştu. Dördüncü konuşmacı, 
ki kimliği bilinmiyor, seçimler sırasındaki ajitasyon ve 
bir kurucu meclis kurulması hakkındaki düşüncelerini 
dile getirdi.

Toplantı akşam 8’e doğru bitti. Göstericiler devrimci 
marşlar söyleyerek gene sandallarla döndüler. Bir yolcu 
gemisinin yanından geçerken “kahrolsun otokrasi" di
ye bağırdılar ve onlara bildiriler attılar. Şehre yaklaştık
larında dağıldılar. •

Moskova Ayaklanmasının  
Dersleri

LENİN

Lenin, Ağustos 1906’da yazdığı bu yazıda, 1905 
deneyiminden çıkarılması gereken dersleri tesbit 

etmeye çalışıyordu.

Yakın geçmişte asker! tekniklerde yeni gelişmeler ol
du. Japon savaşı el bombasını ortaya çıkardı. Küçük 
silah fabrikaları pazara otomatik tüfekler sürdüler. Her 
iki silah da, yeterli derecede olmasa da, Rus Devrimi’n- 
de şimdiden kullanılmaya başladı. İşçilere çok sayıda 
bomba yapmayı öğreterek, onlara ve kendi birliklerimi
ze patlayıcı madde, fitil ve otomatik tüfek bulmakta 
yardımcı olmalıyız. (...) Askeri taktik, askeri tekniğin 
seviyesine bağlıdır. Bu yalın hakikati Engels kanıtladı 
ve bütün Marksistlerin dikkatini bunun üzerine çekti. 
Bugünkü askerî teknik ondokuzuncu yüzyıl ortasındaki 
askerî teknik değildir. Toplara karşı kitlelerle karşı koy
mak ve barikatları tabancayla savunmak aptallık olur. 
Kautsky, Moskova'dan sonra, Engels'in yargılarının göz
den geçirilme zamanının geldiğini ve Moskova'nın yeni 
bir barikat taktiği dönemi açtığını söylerken haklıydı. 
Bu taktik bir gerilla taktiği olacaktır. Bu taktik için gerek
li örgütlenme hareketli ve çok küçük, on üç hatta, iki 
kişilik birimlerden oluşacaktır. Bugünlerde beş ya da 
üç kişilik birimlerden sözedildiğinde küçümseyen sos
yal demokratlarla karşılaşıyoruz. Ancak küçümseme, 
modern askert tekniğin dayattığı sokak savaşı koşullan- 
nın ortaya çıkardığı yeni tatkik ve örgütlenme sorunları
nı görmezlikten gelmenin ucuz bir biçimidir. Moskova 
ayaklanmasının hikâyesini dikkatle İnceleyin beyler, ve 
"beş kişilik blrimler''le “yeni barikat taktikleri” arasın-
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Üstte: 1905 Devrimi öncesinde Rusya'yı kaplayan 
grev dalgası sırasında fabrikada bir ajitatör. Ortada: 
RSDİP'/n 1905 İli. Kongresi tutanakları kapağı. Altta: 
Aralık 1905 Moskova ayaklanmasında Yşu milisleri.

daki ilişkiyi kavrayacaksınız. Moskova bu taktikleri İler
letti ama yeterince geliştirmeyi, onları yeterince yaygın 
ya da kitlesel bir ölçekte uygulamayı başaramadı. Çok 
az sayıda gönüllü birlik vardı, cüretkâr saldırı sloganlan 
atılmadı ve işçiler de böyle saldırılara geçmedi; gerilla 
birimleri çok fazla birbirlerine t>enzlyordu, silah ve yön
temleri yetersizdi. Bütün bunları telafi etmeliyiz ve bunu 
Moskova deneyiminden dersler çıkararak, bu dersleri 
kitleler İçinde yayarak, kitleleri bunları yaratıcı bir şekil
de geliştirmeye kışkırtarak yapacağız. (...)

Elbette, devrim kitlesel bir nitelik kazanmaz ve asker
leri etkilemezse, ciddi bir mücadele sözkonusu olamaz. 
Askerler arasında çalışmamızın gerektiğini söylemeye 
bile gerek yok. Ama ikna yoluyla ya da zaten sahip 
oldukları kanaatlerinden ötürü, tek bir hamlede askerle
rin bizim safımıza geçeceğini ummamalıyız. Moskova 
ayaklanması bu görüşün ne kadar basmakalıp ve cansız 
olduğunu kanıtladı. Aslında gerçekten popüler olan her 
harekete kaçınılmaz olarak eşlik eden askerlerin karar
sızlığı, devrimci mücadele kritik bir aşamaya ulaştığın
da, askerler uğruna girişilen gerçek bir savaşa yol açar... 
Eğer ayaklanma sırasında, askerler için aynı zamanda 
fiziki bir mücadele de gerektiğini unutursak, sefil kitap 
kurtlarından ibaret olduğumuzu kanıtlamış oluruz.

Aralık günlerinde, örneğin 8 Aralık’ta Strasnaya Mey- 
danı'nda Kazaklarla çevrildiklerinde aralarına kanşıp, 
onlarla yarenlik edip, onları geri dönmeye ikna ettikle
rinde, Moskova proletaryası askerleri “ ideolojik olarak 
kazanma” konusunda bize muhteşem dersler verdi. Ya 
da 10 Aralık’ta Presnya bölgesinde, 10 bin kişilik bir 
kalabalığın içinden fırlayan kızıl bayraklı iki kız. Kazakla
ra “ Bizi öldürün! Bayrağı asla diri olarak teslim etmeye- 
ceğizl” diye bağırdıklarında... Tedirgin olan Kazaklar 
dört nala geri çekilirken kalabalık "Yaşasın Kazaklar!” 
diye bağırıyordu. Bu cesaret ve kahramanlık örnekleri 
sonsuza kadar proletaryanın zihnine kazınmalı. •

Rus DevHmi'nin  
Değerlendirilmesi
VLADİMİR İLYİÇ LENİN

1908'de Lenin'in RSDİP'deki bölünmeleri PolonyalI 
Sosyal Demokratlara anlatmak için kaleme aldığı 

metinden bölümler.

Bugün herkes birden devrim deneyiminin özümsen- 
mesinden ve eleştirel olarak değerlendirilmesinden bah
sediyor - sosyalistler, lil>eraller, oportünistler, devrimci 
sosyal demokratlar, herkes bundan konuşuyor. Ama 
herkes özümseme reçetelerinin (...) iki karşıt uç arasın
da salındığını kavramıyor. Herkes soruyu açık seçik 
bir biçimde sormuyor: Daha tutarii, daha inatçı ve daha 
kararii bir savaş uğruna özümsememiz ve kitlelerin özüm
semesine yardımcı olmamız gereken devrimci mücade
le deneyimi midir; yoksa özümsememiz ve kitlelere dev
retmemiz gereken Kadet'lerin devrime ihanet etme “de
ney''leri midir?

Kari Kautsky bu sorunun temel teorik cephesine eğil
di. Bütün Avrupa dillerine çevrilmiş olan ünlü Toplum
sal Oevrim'Intn İkinci baskısına, Rus Devrimi deneyimi
ne temas eden çeşitli bölümler ve düzeltmeler ekledi. 
İkinci baskının önsözünün tarihi Ekim 1906; dolayısıyla 
yazarken sadece 1905'in Sturm and Drang'mın (Fırtına 
ve Tutku) dönemine değil, devrimimizin “ Kadet 
döneminin” başlıca olaylanna, seçimlerdeki Kadet ve 
Birinci Duma zaferlerinin yol açtığı (neredeyse) evrensel 
coşkuya dair malzeme de elinde bulunuyordu.

Hangi sorunlardır, o halde, Kautsky'nin Rus Devrim'- 
inde, “toplumsal devrimin silah ve biçimleri” (...) hak- 
kındakl Marksist incelemeye yeni malzeme sağlayacak 
kadar kayda değer, temel ya da hiç değilse önemli bul
duğu?

Yazar iki soruyu ele alıyor.
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Birincisi Rus Devrimi'ni kazanacak, onu gerçekten 
muzaffer bir devrim haline getirecek güçlerin sınıf kom
pozisyonunun ne olduğu sorusu.

İkincisi, Rus Devrimi’nin ortaya çıkardığı daha yüksek 
kitlesel mücadele biçimlerinin -devrimci enerjileri ve 
saldırganlık nitelikleri bakımından daha yüksek- önemi 
sorusu, yani Aralık’taki mücadele, yani silahlı ayaklanma.

Rus Devrimi'ni dikkatle inceleyen herhangi bir sosya
list (özellikle de bir Marksist) bunların, gerçekten de, 
Rus Devrimi'ni ve mevcut koşulların bir işçi partisine 
dayattığı taktik hattının ne olduğunu değerlendirirken 
incelenecek temel ve köklü sorular olduğunu kabul et
mek durumundadır. (...)

Şimdi, 1905 baharında her ikisinin de taktiklerinin 
temel ilkelerini açık seçik kararlarla dile getirdiği Bolşe- 
vlklerin Londra’daki RSOİP Üçüncü Kongresi’yle ve ay
nı zamanda Cenevre’de toplanan Menşevik Kongresi'- 
yle başlayan ve 1907 bahannda Londra’daki birleşik 
RSDİP Kongresi’yle sonuçlanan devrim dönemi boyun
ca Rus sosyal demokratlan arasında ateşli ve uzun tar
tışmalara yol açan bu iki soruya Kautsky’nin verdiği 
cevaplara bakalım.

İlk soruya Kautsky şu cevabı veriyor: Batı Avrupa'da, 
diyor, proletarya nüfusun büyük kitlesini oluşturuyor. 
Dolayısıyla bugünün Avrupasında demokrasinin zaferi 
liroletaryanın politik üstünlüğü anlamına gelmektedir. 
‘Notusun çoğunluğunun köylü olduğu Rusya’da bu bek- 
•necnez. Kuşkusuz bu, öngörülebilir (Almanca'da ab- 
tahbar denmiş) gelecekte sosyal demokrasinin Rusya’
da da muzaffer olmayabileceği anlamına gelmiyor ama 
3u zafer ancak proletarya ile köylülüğün bir ittifakının 
Coalition) sonucu olabilir.” Hatta Kautsky böyle bir 
Eaferin kaçınılmaz bir biçimde batı Avrupa’da bir prole- 
ier devrimine hız kazandıracağı kanısını bile dile getiriyor.

Demek ki, burjuva devrimi kavramı böyle bir devrimde 
cafer kazanacak güçleri tanımlamak için yeterli bir tanım 
sağlamıyor. Ticarî, ya da ticari ve sınaî burjuvazinin 
jaşlıca itici güçler olduğu burjuva devrimieri olmuştur. 
)u devrimlerin zaferi, burjuvazinin sözkonusu kesimle- 
tnin hasımlan (ayncalıklı soyluluk ya da mutlak monar
şi) üzerindeki zaferi olarak mümkündü. Rusya’da durum 
'arklı. Ülkemizde burjuva devrimlerinin zaferi, burjuva- 
inin zaferi olarak imkânsızdı. Bu bir paradoks gibi gözü- 
(Oyor ama aslında gerçektir. Köylü nüfusun ağırlığı, 
ran feodal toprak sahiplerinin onlar üzerindeki korkunç 
»skisi, sosyalist bir parti içinde örgütlenmiş proletar- 
'anın gücü ve sınıf bilinci - bütün bu koşullar bizim 
jurjuva devrimimize özgül bir nitelik kazandırıyor. Bu 
uhaflık, devrimin burjuva niteliğini ortadan kaldırmıyor 
Kartov ve Plehanov’un Kautsky'nin tavrıyla ilgili olarak 
jurumu özetlemek yolundaki cılızdan da öte sözlerine 
fağmen). Sadece bizim burjuvazimizin karşı-devrimci 
liteliğinl ve böylesl bir devrimde zafer için proletarya 
re köylülüğün diktatörlüğünün kaçınılmazlığını tayin edi- 
or. Bir "proletarya ve köylülük koallsyonu”nun burju- 
'a devriminde zafer kazanması, proletarya ve köylülü- 
)ün devrimci-demokratik diktatörlüğünden başka blr- 
fey değildir.

Bu önerme devrim sırasında sosyal demokrat saflarda 
trtaya çıkan taktik farklann hareket noktasıdır. Belirli 
omlar çevresinde çıkan tartışmalar (genel olarak Ka- 
Mler savunulmalı mı, sol bir bloğun özellikleri vs.) 
e tekil durumlardaki çatışmalar, ancak bu hesaba katil
liğinde anlaşılabilir. Devrimin birinci döneminde (1905- 
907) Bolşeviklerle, Menşevikler arasındaki taktik aynş- 
nanın kaynağı budur — bilgisiz bazt insanlann sandıkla- 
gibi “t)oyevlzm” (partizan faaliyetlere verilen ad) ya 

a “boykotçuluk” meseleleri değil. (...)

Rus Devrimi’nin İşaret ettiğimiz özgül niteliği, onu 
nodem zamanlann diğer burjuva devrimlerinden ayır- 
•dlyor ama köylülüğün olağanüstü bir rol oynadığı 
•M zamanlann büyük burjuva devrtmleriyle özdeşleştl- 
yor. Bu bağlamda, Friedrich Engels’ln Tarihsel Madde-

üstte: 26 Ocak 1905'de Almanca Jugend (Gençlik) 
mizah gazetesinde çıkan “Halk için havyar" 

karikatürü. Ortada: Mart 1905’de Odessa’da liman 
işçilerinin grevi. Altta: 1905 Devrimi’nde düzenin 

güçlerinin alaya alındığı karikatür.

ellik Özerine adlı makalesi {Ütopyacı ve Bilimsel Sosya- 
llzm'in İngilizce baskısına önsöz) en büyük dikkatle okun
malı. “Tuhaftır ki,” diyor Engels “ her üç büyük burjuva 
ayaklanmasında da (Almanya’da Reform ve 16. yüzyılda 
Köylü Savaşlan; 17. yüzyılda İngiliz Devrimi; 18. yüzyıl
da Fransız Devrimi) savaşacak ordunun insan malzeme
sini köylülük sağlar; ve köylülük'tam da zafer kazanıldı
ğında ekonomik sonuçlan tarafından telef olacak sınıf
tır. Cromwell’den yüzyıl sonra İngiltere’deki küçük köy
lülük tamamen ortadan kaybolmuştu. HerhalükSrda, kü
çük köylülük ve şehirlerdeki pleb unsuriar olmasaydı, 
burjuvazi, kendi t>aşına, acı sona kadar hiçbir zaman 
savaşmaz. I. Charies’ı darağacına çıkarmazdı. (...)” Başka 
bir bölümde Engels Fransız Devrimi’nin “taraflardan 
birinin, aristokrasinin mutlak imhası, ötekinin, burjuva- 
zlninse, mutlak zaferi ile sonuçlanan ilk ayaklanma” 
olduğuna işaret ediyor.

Engels’in tarihsel gözlemleri de, genel sonuçlan da, 
Rus Devrimi sırasında dikkate değer ölçüde doğrulan
mıştır. Ancak köylülük ve proletaryanın -“şehirlerdeki 
pleb unsurlar”- mücadelesi, burjuvazi, devrimini hatın 
sayılır ölçüde llertetti. (16. yüzyıl Almanya, 17. yüzyıl 
İngiltere ve 18. yüzyıl Fransa’da köylülük ön saflara 
yerleştirileblldiyse de, 20. yüzyıl Rusyasında sıranın ke
sinlikle değiştirilmesi gerekir, çünkü proletaryanın inisi- 
yafiti ve kılavuzluğu olmadan köylülük hiçbir şey ifade 
etmez.)

Kautsky öteki soruyu. Aralık 1905 ayaklanmasını, ki
tapçığının İkinci baskısının önsözünde tartışıyor. Şöyle 
yazıyor: “Silahlı ayaklanmalann ve barikat savaşının 
gelecekteki devrimlerde tayin edici bir rol oynamayaca
ğını, 1902'de söylediğim kesinlikte artık iddia edemem. 
Bir avuç insanın koca bir orduyu bir hafta boyunca 
barikat savaşıyla durdurduğu ve eğer devrimci hareke
tin öteki şehirierde yenilmesi, orduyu devasa kılacak 
ölçekte takviyeler yollanmasını mümkün kılmasaydı, za
ferin de kazanılabilecek olduğu Moskova sokak savaşla- 
n, aksi yönde çok açık veriler sağladı. Elbette, bu başan 
şehir nüfusu enerjik bir biçimde devrimcileri destekledi
ği ve askerî birliklerin morali bozuk olduğu için mümkün 
oldu. Ama kim benzer bir şeyin batı Avrupa’da imkânsız 
olduğunu iddia edebilir?” (...)

Aralık 1905 mücadelesi modem askerî teknik ve ör
gütlenme koşullannda silahlı ayaklanmanın muzaffer ola
bileceğini kanıtladı. Aralık mücadelesinin sonucu ola
rak, bütün uluslararası işçi hareketi, bundan böyle gele
cek proleter devrimlerde benzer savaş biçimleri olasılı
ğını hesal» katmak durumundadır. Devrim deneyimi
mizden çıkan sonuçlar bunlardır: En geniş kitlelerin 
özümsemesi gereken dersler bunlardır. Bütün sonuç 
ve dersler, Plehanov'un Aralık ayaklanması hakkındakl 
yorumunun başında izlediği yoldan ne kadar uzak: “Si
laha sanimamalıydılar.” Bu değerlendirme ne kadar bü
yük bir dönek yorumlar okyanusuna yol açtı! Ne kadar 
çok sayıda pis, liberal el, işçilerin saflannda küçük tnır- 
juva tavizciliğini ve demorallzasyonu yaymak için ondan 
yarariandıl (...)

Devrimimizi değerlendirmek, sadece teorik bir öneme 
haiz olmaktan çok uzaktır. Önemi, doğrudan doğruya 
ve pratik bir anlamda gündeliktir. Bütün propaganda, 
ajitasyon ve örgütlenme faaliyetimiz, aynimaz bir biçim
de, bu üç büyük yılın derslerinin en geniş işçi ve yarı- 
proleter kesimler tarafından özümsenmesi süreciyle Içi- 
çe geçmiş durumdadır. (...) Dürüstçe şu soruyu sormalı 
ve kararlı bir biçimde cevaplandırmalıyız: Üç devrim 
yılının derslerini hangi doğrultuda özümseyeceğiz? Ka
rarsız ve ruhça zayıf olanlan canlandırmak, dönen ve 
sosyalizmi terkedenleri utandırmak İçin, herkesin işite
bileceği bir şekiMe, açıkça, işçi partisinin, kttielerin doğ
rudan devrimci mücadelesinde, Ekim ve Aralık 1905’ln 
mücadelelerinde, proletaryanın Komün’den bu yana en 
büyük hareketini gördüğünü; ancak buradaki biçimlerin 
geliştirilmesinin devrimin gelecekteki başanlannın te
minatı olabileceğini ve bu mücadele örneklerinin yeni 
bir savaşçı kuşağının eğitiminde kılavuzluk etmesi ge
rektiğini İlan etmeliyiz. •



M odem  Sosyalizm

1917 Ekim Devrimi
“Gericilik” Döneminden I. Dünya Savaşına
Stolipin Diktatörlüğü

Şubat 1907’de Stolipin’in liberallere ve sosyal demokratlara geniş temsil imkanı tanıyan II. 
Duma’yı kapatmasından ve işçi ve köylülerin temsil imkanlannı büyük ölçüde sınırlayan yeni 
seçim şartlanyla III. Duma seçimlerine gitmesinden sonra, “Gericilik” dönemi olarak 
adlandınlan dönem başladı. Sosyal demokratlar hâlâ “legal” yayınlar çıkarabiliyor ve belirli 
sınırlar içinde örgütlenebiliyorlardı. Ancak, Kara Yüzler’in siyasal ağırlığının duyulduğu bu 
dönemde Marksistlerin can güvenliği, örgütlenme özgürlüğü ve kitleler içindeki etkileri giderek 
tehlikeye düştü. 1905 Devrimi’nin bastırılması sırasında çatışmalarda öldürülenler hariç 
tutulursa, 1907-1910 arasındaki “Stolipin Diktatörlüğü” boyunca 5 bin idam cezası verilmiş, 
bunlan en az 3500’ü uygulanmıştı.

Giderek artan polis baskısı karşısında sosyal demokrat önderler, Rusya dışında faaliyet 
göstermek zorunda kaldılar. 1907’den sonra hem gerici dalganın etkisiyle, hem de RSDİP’nin 
bölünmüşlüğüne bir tepki olarak işçiler partiden uzaklaştı. 1905’te 2 milyon 863 bin olan 
grevdeki işçi sayısı, 1908’de 176 bine, 1909’da ise 64 bine düşmüştü. 1905’te siyasal 
grevlerde kaybedilen işgünü 7.5 milyon iken, bu sayı 1908’de yalnızca 89 bindi. Bolşevikler’in 
Moskova ayaklamasındaki önder konumu nedeniyle yalnızca Moskova bölgesinde Bolşevik örgüt 
1905 Mayısında 5320 üyeden oluşuyordu. Bu sayı 1908 ortasında 250’ye, altı ay sonra ise 
150’ye düşmüştü. 1910’da ise örgüt, bir polis ajanı olan Kukuşkin’in önderliğinde bir avuç 
kişiden ibaret kalarak pratikte ortadan kalkmıştı.

R SD İFde  Birlik ve Ayrılık

1905 Devrimi’nde parti tabanından, yerel örgütlerden ve işçi sınıfı arasındaki militanlardan 
gelen baskılar, 1906 Kongresi’nde Bolşevikler ile Menşevikler'in yeniden tek bir parti halinde 
birleşmelerine yol açmıştı. Ancak, gericilik döneminin değiştirdiği siyasal koşullar Bolşevik ve 
Menşevik politikalannda keskin dönüşlere yol açarken hem her iki grubu birbirinden 
uzaklaştınyor hem de gruplar içinde ortaya çıkan ayrılıklar sonucunda kimi Bolşevik ve 
Menşevik fraksiyonlan birbirine yaklaştınyordu.

Bolşevikler  Arasındaki Ayrılıklar

Başbakan Stolipin’in 3 Haziran 1907’de II. Duma’yı dağıtarak muhalefetin çoğunluğunu meclis 
dışına atmak üzere ileri sürdüğü yeni seçim tüzüğü ve buna dayalı seçimler Bolşevikler 
arasında büyük bir tartışma başlattı. Stolipin’in yeni seçim tüzüğüne göre, toprak sahipleri 230 
kişi için bir delege, birinci derece kentsoylular bin kişi için bir delege, ikinci derece 
kentsoylular 15 bin kişi için bir delege, köylüler 60 bin kişi için bir delege ve işçiler 150 
bin kişi için bir delegeyi Duma’ya gönderebileceklerdi. Buna ek olarak ezilen milliyetler ve Rusça 
konuşmayan halklar için de başka bir dizi kısıtlama sözkonusuydu. Bolşevikler arasında, başını 
Bolşevikler’in yıllar boyunca ikinci adamı olan Bogdanov’un çektiği, Krasin, Lunaçarskiy,
Gorki, Bazarov, Pokrovskiy ve Duma’daki Bolşevik grup başkanı Aleksinskiy’nin aralannda yer 
aldığı önde gelen bir grup, Bolşevik boykot taktiğine geri dönülmesini istediler. Lenin, 
Menşeviklerle birlikte boykot taktiğine karşı çıktı. Seçimler sonunda Bolşevikler 19 sandalye 
kazandılar. Bogdanov’un başını çektiği grup temsilcilerin geri çekilmesi talebiyle muhalefetlerini 
yürütmeye başlayınca Rusça “geri çağncılar” anlamına gelen Otzovistiy adıyla tanındılar. Bu 
tarihten başlayarak Bolşevikler arasında Lenin ve Bogdanov’un başını çektiği derin bir ihtilaf 
başladı. Sonunda Bogdanovcular 1909’da sürgünde Paris’te toplanan konferansta partiden ihraç 
edildiler. Bogdanov’un Marksizmi Kant’la bağdaştırmaya çalışan bir felsefi yönelime girmesi, 
Otzovisderin bir bölümünün de “Tann yaratıcılığı” olarak bilinen bir çeşit idealizmi 
benimsemeleri sonucunda, felsefenin parti işleri karşısında tarafsız bir alan olarak kabul 
edilmesi son buldu ve Lenin Materyalizm ve Ampriyokritisizm adlı bir kitap yazarak, aynca bir 
felsefi kavga da başlattı. Bu felsefi kavgada Menşevik Plehanov, Lenin’den yana çıktı.

M enşevikler Arasındaki Ayrılıklar

1905 Devriminde hayli sola savrulmuş olan Menşevikler, devrim inişe geçtikten sonra ise 
liberal Kadetlerle tam bir ittifak konumuna doğru savruldular. Bolşevikler arasında Bogdanov 
illegaliteyi bir fetiş haline getirirken, Menşevikler arasında da Potresov, partinin bütün illegal 
aygıtının tasfiyesini savunmaya başladı. Martov da illegal örgütün yalnızca bir iskelet olması’ 
legal örgütün tüm örgütsel faaliyetin merkezi olarak kalması gerektiğini savunarak orta yolda 
tavır aldı.

Ancak bütün bu çatışmalar sürgünde ve işçi sınıfının herhangi bir kitlesel hareketi içinde 
sınanma imkanı olmaksızın yaşandı. Her tartışma Bolşeviklerle Menşevikler ve her iki yandaki 
hizipler arasındaki mücadeleleri son derece karmaşık bir ittifaklar ve karşi ittifaklar dizisi



1917 Ekim Devrimi'nin temel güç kaynağı sovyetlerde 
örgûtiennniş ve silahlanmış olan işçilerdi. Bolşevik 
partisi. Şubat 1917’de Çarlığın yıkılmasıyla başlamış 
olan demokratik burjuva devrimini Sovyetlerin geçici 
hükümet karşısında oluşturduğu ikinci iktidar merkezine 
dayanarak sosyalist devrime doğru geliştirdi. I. Dünya 
Savaşı'nın Rusya aleyhine gelişmesinin orduda yol 
açtığı dağınıklık ve disiplinin çöküşü, silahlanmış işçi 
birliklerinin gücü ellerinde toplamaya başlamalarını 
kolaylaştırdı. General Kornilov'un devrimci işçi 
hareketini saf dışı kılarak burjuva düzenini yeniden 
tesis etmek için giriştiği darbe, işçilerin silahlanmasını 
hızlandırdı. Bolşevik partisi, 28 Ağustos’ta işçi 
semtlerinde giriştiği kampanyayla en az 40 bin yeni 
işçiyi silahlandırarak Kızıl Muhafız birlikleri kurdu. 
Kornilov darbesini püskürten işçiler, kısa zaman 
sonra, 7 Kasım (eski takvimle 26 Ekim) 1917'de 
iktidan Kerenskiy'nin burjuva hükümetinin elinden 
aldılar. Resimde Kornilov darbesi günlerinde kurulmuş 
"Kızıl Muhafız" birliklerinde örgütlenen işçiler Çar’ın 
falcılardan öğrenmek istediği sorunun (yanda) cevabını 
vermişlerdi: "Bütün iktidar sovyetlere!"

içine sokarak, dışandan bakanlar için kavranamaz hale getiriyordu. Pratikte parti üyelerinin 
sayısının çok azalmış ve parti örgütünün işlemez hale gelmiş olması da bu çatışmalar 
sırasında parti hukukunun formel olarak çoğu kez ihlal edilmesine yol açarak her aynlığın 
giderek vahimleşen bir bunalıma dönüşmesine katkıda bulundu.

Ajanlar

Bütün bu kargaşalığın ortasında RSDİP içindeki polis sızmasının en üst kademelere kadar 
ilerlemesi yeni bir bunalım daha yarattı.

Roman Vatslatoviç Malinovskiy adındaki Polonya kökenli bir eski sendikacı 1902’den 
başlayarak RSDİP’de, Bolşevikler'in saflannda yükselmiş, Duma’daki Bolşevik hizbin 
sözcüsü haline gelmiş, Lenin’in de güvenini kazanmıştı. RSDİP içindeki bölünme ve çatışmalar 
polisin de dikkatini çekince Roman Malinovskiy, daha önce yürüttüğü küçük ihbarcılık 
faaliyetleri yerine bu bölünmeleri derinleştirme görevini üstlendi. Moskova örgütünün önderi 
Kukuşkin ile Pravda’nın başyazarlanndan Çemomazov’un da Ohrana’nın ajanlan olmaları, 
Malinovskiy’nin faaliyetlerini güçlendiriyordu.

RSDİFnin Duma milletvekilleri grup başkanlığına kadar yükselen Malinovskiy, Lenin’in Bolşevik
cr>n



Petersburg'da greve giden işyerleri, işçi, temsilcilerinin 
biraraya geidilderi bir sovyet i<urduiar. 28 Ekim’de 
250 binden fazla kişinin seçtiği 200 delege, birkaç 
gün sonra da yaklaşık 500 delege bir araya geldi. 
Durumu güçleşen ve tecrit olan Çar ödün verme 
yoluna gitti. 30 Ekim’de Kont Witte’yi başbakanlığa 
getirerek, liberal reformlar, siyasal haklar ve genel 
oyla seçilecek bir Duma vaadeden bir bildirge 
yayınladı. 30 Ekim Bildirgesi rejim muhaliflerini 
bölmeye ve liberalleri sosyalistlerden ayırmaya yaradı. 
30 Ekim’de Petersburg’da büyük bir gösteri 
düzenlendi ve Troçki bir konuşma yaptı. Menşevikler, 
Bolşevikler ve değişik eğilimlerdeki sosyalistler sovyet 
yönetiminde birlikte yer a/dılar. Grevler, gösteriler ve 
hatta Kronştadt deniz üssünde olduğu gibi 
ayaklanmalar birbirini izliyordu. Ancak burjuvazinirı 
uzlaşmacı tavrı nedeniyle 3 Kasım’da, Petersburg 
Sovyet! genel grevi durdurma karan aldı ve hatta 
grevler sırasında ölen işçilerin ortak cenaze 
töreninden bile vazgeçti. Kadet partisi 30 Ekim 
Bildirgesi’ni benimsiyordu. Gericiler Rus Halkın, 
Birliği’nde örgütlenerek, sosyalistlere ve Yahudilere 
karşı programlar düzenleyen Kara Yüzler silahlı 
çeteler kurdular. Kont Witte devrimin güç 
yitirmesinden yararlanarak, daha önce sovyet 
başkanlığına seçilen Menşevik eğilimli Hrustalev- 
Nosar’ı tutuklattı. Bunun üzerine Petersburg Sovyeti 
aralarında Troçki'nin de bulunduğu üç kişilik bir 
yönetim seçerek silahlı ayaklanma hazırlıklarına girişli. 
Ayrıca Sosyalist Devrimci Parti ve Tüm Rusya 
Köylüler Birliği ile anlaşarak ortak bir grev 
örgütlemeye kalkıştı. 16 Aralık’ta Kazaklar ve 
İmparatorluk hâuhafız Alayı Sovyet merkezini basarak 
bulabildikleri delegeleri Pyotr ve Pavel Kalesine 
hapsetti. Yapılan duruşma sonucunda Troçki ve 
arkadaştan 19 Eylül 1906’da Sibirya'ya sürgüne 
gönderildiler. Duma’nın feshedilmesinden sonra. Şubat 
1907’de yeniden seçilen Duma’da, Stolipin'in demir 
elli yönetimi başlıyordu.

1 9 0 5  Dönem inde Lenin

Lenin, tarihteki ilk ve siyasal iktidarın aiınması anla
mında başarılı, işçi devrimini hazırlayan ve gerçekleşti
ren tarihsel koşulların başlıcaiarından biri otan Bolşevik 
partisinin en önemli önderidir. Tarihçi Carr'ın deyişi 
ile, Lenin, Cromwell gibi, "kendilerini büyüklüğe götü
ren güçlerin şekillenmesine yardım edenler"öenö\T ve 
böylelerine, “Napolâon ya da Bismarck gibi zaten varo
lan güçlerin sırtmda büyükleşmişlerden daha yüksek 
bir yaratıcılık atfedilebilir."

Tarih yapmış olan her büyük insan gibi, Lenin'in de 
düşüncesinin gelişmesinde belirli dönüm noktaları var
dır. Pek çok kişinin zannettiği gibi, düşüncesi, başından 
sonuna kadar hiç değişmeyen bir çizgisellik izlememiş
tir. Düşüncesinin gelişmesindeki sıçramalara tekabül 
eden iki önemli tarih 1905 ve 1914'tür. Birincisi, Rusya'
da, proletaryanın ve ezilen yığınların o zamana kadar 
olduğundan başka bir biçimde siyaset yapmalarına te
kabül eden büyük altüst oluştur. İkincisi ise, düşüncesi
nin, Marksizm yorumunun şekillenmesinde en önemli 
belirleyicilerden biri olan II. Bntemasyonal’in çöküşüdür.

ikinci yarısı hapisanede ve sürgünde geçen 1890'lı 
yıllar Lenin için, asıl olarak hazırlık yıllarıydı. En önemli 
ürünleri Halkm Dostları Kimlerdir ve Sosyal Demokratla
ra Karşı Nasıl Savaşırlar ve Rusya’da Kapitalizmin Geliş
mesi olan iki kitap olmak üzere, onlarca broşür, makale, 
bildiri vb.'den oluşan ciddi bir teorik birikimin ve onlar
ca işçi çevresi ile ilişkiler içinde olan en iyi militanlaria 
devrimci Marksist saygın siyasal bağların sahibiydi.

1900 yılı Lenin'in siyaset düşüncesinin, sistemli bir 
şekilde ve kendisine özgü, ayırdedlci karakteristiklerie 
Rus İŞÇİ sınıfı hareketinin siyasetini şekillendirmeye baş
ladığı yıldır, ya da başka bir deyişle, o zamana kadar

geliştirilen her şeyin pratikte somut biçimler kazanmaya 
giriştiği yıldır. Bunun en önemli göstergesi ve silahı 
Iskra’ön. Lenin’e ait olup Iskra'ya özgünlüğünü kazan
dıran fikirler, siyaset yapmak ve siyaset yapmanın mani
velası olan örgüt etrafında toplanıriar.

Bu fikirlerin, bunlara RSDİP içinden gelen karşı argü
manlara verilen cevapların ve Lenin'in bu dönemini ka- 
rakterize eden fikirlerin toplandığı yazıların en İyi temsil
cileri olarak Ne Yapmalı?, Bir Adım İleri İki Adım Geri 
ve Bir Yoldaşa Mektup seçilebilir.

Her üçü de parti ile işçi sınıfı arasındaki ilişki üzerlne- 
dirler. Şüphesiz bu İlişki her devrimci Marksist için, 
hem dünya tarihsel bağlamında hem de belirii bir ülkede 
ve belirii bir tarihsel anda çözümlenebilmesi gereken 
en asli siyasal sorunsaldır. Başka türlü dünya değiştir
me eyleminde ileri adımlar atılamaz. Bir diğer ifadeyle 
bu İlişki, devrimci fikirlerin ezilenlerin sınıf mücadelesi
ne müdahale etmede nasıl kullanılabileceklerinin keşfe
dilmesidir.

Ne Yapmalı? Leninist Marksizm yorumunu ve teoriye 
yaptığı iki çok önemli katkıyı barındırmaktadır, bunlar 
boyie sunulmamış olsalar bile. Birincisi, siyasal müca
delenin ekonomik mücadeleye -kendlliğindenllğe- üs
tünlüğü ve onu koşullandırması gerektiği - onu dikkate 
almaması değil-, diğeri ise partinin proletaryanın bütü
nünün değil - üyeliği anlamında- bir kesiminin partisi olma
sıdır. Bu her iki öge de II. Entemasyonal’in Marksizmin- 
den çok temelli farklılıkları ifade ediyoriardı. Çünkü Ka- 
utsky'ye göre parti proletaryanın bütününün partisidir, 
hepsini temsil eder ve Almanya'da proletaryanın ekono
mik ve siyasal mücadelesi arasında kesin bir ayrışmışlık 
vardır; parti siyasal mücadeleyi, sendikalar ekonomik 
mücadeleyi yönetirier. Dolayısıyla parti proletaryanın 
gündelik mücadelesi içinde yoktur. Burjuva parlamen
ter devletin ekonomik ve siyaseti aynştırmışlığı Mark
sistler tarafından da kabul edilmiştir. İşyerinde, yaşamı

mızın her safhasında siyaset yoktur, siyaset her dört 
yılda bir seçimlerle gelir. Şüphesiz bu. Alman sosyal 
demokratlarının 1914'te neden sovyeti değil de paria- 
mentoyu tercih «ttiklerinin teorik arka planlanndan biridir.

Diğer yandan aynı kitap Ortodoks KautskycI etkilen
menin izlerini de taşır. Bunun en iyi örneği Ne Yapma- 
/ı7'dakl, siyaset ve ekonomi, siyasal mücadele ve eko
nomik mücadele, kendiliğindenllk ve bilinç arasındaki 
ilişkide -ki, bunlar parti ile sınıf arasındaki ilişkinin diğer 
ifadeleridirler- siyasetin, yani bilincin, partinin, üstünlü
ğünü tarif ederken ileri sürdüğü İşçi sınılma siyasal 
sınıf bilincinin dışardan götürüleceği ve sosyalizmin ve 
smıf mücadelesinin yanyana varoldukları, ama blrblrie- 
rlnden hasıl olmadıkları; her İkisinin de farklı koşullar
dan doğdukları beyanlarıdır. Nitekim aynı düşünceler 
bir kere de Kautsky’den alıntı yapılarak tekrarianır: 
“ ...Modern sosyalist bilinç ancak derin bir bilimsel bilgi 
temelinde yükselebilir... Bilimin İlerleticisi proletarya 
değil, burjva aydınlarıdır” ve böylece gelişme onun oto
ritesine dayandırılmış olur. Gerçekten de, bu ifadeler 
Kautsky'nin 1899'da, Bernstein tartışmaları sırasında 
yazdığı Sınıf Mücadelesi adlı kitabmdandır. ilginçtir, 
aynı kitapta Kautsky, Lenin'in ancak 1917'de Devlet 
ve İhtilal ile teorik olarak kopacağı pek çok başka tezi 
de öne sürecektir.

“Lenin-Kautsky” formülasyonu olarak adlandınlan bu 
formülasyon üzerine epey tartışmanın olduğu biliniyor. 
Bu tartışmalar içinde bu formülasyona en İyi tanımı 
koyanlardan biri Lucio Magri’dir: “Aydınlanmacı bir şe
ma”. Eğer bu formülasyonda olduğu gibi siyasal bilin
cin burjuva aydınlar tarafından hasıl edildiği ve aynı 
zamanda Ne Yapmalı?'ıia vaaz edildiği gibi, ki bu, kitabı 
bütün zamanlar İçin geçerii yapan en önemli yanların
dan biridir, proletaryanın siyasal mücadelesinin ekono
mik mücadelesine üstün gelmesi ve onun belirlemesi 
gerektiği kabul edilirse, o zaman Marx’in ünlü temel 
öncülüne - işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır-
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eğilimi parti içindeki bütün öteki hiziplerden ayırma ve kendi grubunu saf biçimde tutma 
stratejisini, polisin sosyal demokratlan bölünmüş halde tutma ve daha çok parçalama stratejisi 
ile birleştirmek bakımından Bolşevikler arasında faaliyet göstermeyi uygun bulmuştu. 
Malinovskiy, 1914’te ajanlığı söylentileri bütün Rusya’da yankılanmaya başlayınca ortada bir iz 
bırakmadan kayboldu. Devrimden sonra Rusya’ya geri dönüp teslim olunca da yargılanarak 
ölüme mahkum edildi.

Bolşevikler bütün bu bölünmüşlük, bunu derinleştiren polis provokasyonlan, Menşeviklerle olan 
çatışmalanna rağmen, RSDİP içinde kendi ilkelerinde ısrar eden ve hiçbir grupla ilkesiz bir 
birleşmeye yanaşmayan tutumlannı ısrarla sürdürerek sonunda ayn bir parti halinde 
örgütlenmeye gittiler.

Prag Konferansı ve “Ağustos Bloku”

Lenin ve Bolşevikler Ocak 1912’de Prag’da bir konferans toplayarak. Tasfiyecilerin partiden 
atılmasını kararlaştırdılar, Polonya ve Letonya ulusal partileri. Bund, Troçki ve Plehanov 
konferansa katılmayı reddettiler. Merkez Komitesi’ne Lenin, Zinovyev, Orjonikidze, Goloşekin, 
Spandaryan, Schwaruman ve Roman Malinovskiy seçildiler. Daha sonra iki üye daha Merkez 
Komiteye dahil edildi: 1. V. Çugvaşvili (Stalin), İ.S. Beloştotskiy..

Böylelikle Menşevikler'den bütünüyle bağımsız bir örgütlenme ile birlikte Bolşevikler 
ayn bir parti olarak hareket etmeye başladılar. Troçki ise Viyana’da Menşevikler ve yurt 
dışındaki bütün sosyal demokratlarla birlikte Ağustos 1912’de bir başka konferans topladı. 
Troçki bu konferansta “Bolşevizm ve Menşevi^m’in kökenlerinde sırf entelektüalist eğilimler” 
olduğunu ileri sürerek bütün sosyal demokrat eğilimler arasında bir birlik yaratılmasının 
mümkün olduğunu ileri sürüyordu. Bolşevikler Viyana Konferansı’na katılmayı reddettiler. 
Menşevikler, Bogdanov’un Vperyodculan, Yahudi Bund’u ve Troçki’nin grubu Ağustos Bloku 
denilen bir konfederasyon halinde birleştiler.

Ancak Lenin’in yurt dışında, bağımsız bir Bolşevik örgütlenmesi yaratma girişimleri Rusya 
içindeki Sosyal Demokratlar arasında doğrudan bir olumlu tepki görmedi. Hatta Bolşeviklefin 
Rusya içindeki Merkez Komitesi üyelerinin çoğu, aralannda Stalin de olmak üzere, özeUikle

pek gerek katmamaktadır.

Rusya’da işçi sınıfının o zaman, ekonomi ve siyaset 
arasındaki bölünmenin başlıca sürdürücülerinden olan 
ve tepesindeki bürokratik kast aracılığıyla sisteme en
tegre olmuş sendikalara sahip olmadıklarını biliyoruz. 
Aynca, Marksistlerin hemen hemen tamamiyle işyerle
rinde örgütlendiklerini de biliyoruz. Çünkü onlar demok
ratik özgürlüklerin olmaması yüzünden başka hiçbir ola
nağa sahip değildiler. Dolayısıyla Almanya’daki ekonoml- 
siyaset arasındaki l>ölünmenln Rusya’da yapısal koşul
lan yoktu. O nedenle bilincin dışarıdan götürülmesinin, 
İŞÇİ sınıfına, işverenlerle işçiler arasındaki her günkü, 
kendiliğinden mücadele alanının dışında kalanları gö
türmek anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Yani işçileri 
toplumun bütünü hakkında bilgilendirmek; kendi du- 
rumlannı ve mücadelelerini bütün içine yerleştirmeleri
ne yardım etmek. Çünkü Lenin’e göre ezilenler yönete
ceklerdir. Ancak buna, yardım etmekle bunun gerçek
leşmesi, yani işçi sınıfının siyasal sınıf bilincine varması 
farklı iki şeydir ve İkincisi ancak mücadele dolayımı 
ile olacaktır, taşımakla değil. Çünkü burada öncülerden 
değil, yönetecek olan sınıftan bahsetmekteyiz.

Formülasyonun İkinci kısmı ise, daha önemli teorik 
sorunlar yaratmaktadır. Çünkü buna göre, asıl devrimci 
sınıf proletarya değil, hoşnutsuz burjuva aydınlardır. 
Burada bilimin sunuluşu teori ve sosyalist bilinç - ki 
eşitlenmişlerdir- Marksizme değil, 19. yüzyıl pozitivizmi
ne yakındırlar. Bilim, şosyal yaşamdan ve pratikten ta
mamen tecrit edilmiş bir şekilde gelişmektedir. Marx, 
felsefenin veya herhangi bir başka disiplinin faal top
lumsal insanın tarihinden bağımsız bir tarihe sahip oldu
ğunu reddetmiştir. Dolayısıyla sosyalizmin ve proletar
yanın sınıf mücadelesinin “ayrı ayn” gelişmiş oldukları 
tezi Marksizmle bağdaşmamaktadır.

Sendikalann İşçi sınıfının kendiliğinden hareketinin 
sosyalizme doğru çekilmesinde büyük engeller oluştur

dukları ve burjuva ideolojisinin kendisini çok çeşitli bi
çimde işçi sınıfına empoze ettiği bir gerçektir. Ancak 
dünya tarihsel süreçte işçi sınıfının kendiliğinden müca
delesinin sendikal reformist politikaları aştığı pek çok 
örnek de sözkonusudur: Paris Komünü, 1905 ve 1917 
Rusya, 1918 Almanya, 1956 Macaristan, 1968 Fransa 
ve nihayet 1980 Polonya.

Tarihsel ayrılığın meydana geldiği kongrenin ayrıntılı 
bir raporu durumundaki Bir Adım İleri İki Adım Geri, 
sınıf ve parti arasındaki ayrılığı çizmesi bakımından Ne 
Yapmaiı?'<San daha baskın olmasına rağmen -çünkü ay
rılık esas olarak bunun üzerinedir-, “demokrasiye karşı 
bürokrasiyi” savunmakla, “örgütlenmenin Iskra tepe
sinden aşağıya doğru olacağı”nı vurgulamasıyla, bazı 
eksik ifade edilmiş beyanlar İleri sürer. Asıl amaç, 
teorinin-politikanın üstünlüğünü İleri sürmek olmakla 
beraber, bu beyanlar işçi sınıfının kendiliğinden eylemi
ni gözardı etmek ve “ufak işlerle uğraşmamak” tavrıyla 
ekonomik mücadeleyi tamamen sendikalara bırakarak, 
ekonomi İle siyaset arasındaki aynşmışlığı, bu sefer 
ekonomistlerin yaptığının tersinden aynen kabul etmek 
anlayışlanna varılabllir. Nitekim pek çok yerde pek çok 
“ Leninist” bunu yapmaktadır.

1905 Devrimi Lenin’de tam da bu sorun etrafında 
önemli değişikliklere yol açacaktır. Carr’ın söylediği gibi 
“ kendilerini büyüklüğe götüren güçlerin şekillenmesine 
yardım eden” büyük insanlardan biri olan Lenin’de, 
bu büyük altüst oluşun herhangi bir değişikliğe yol aç
mayacağını düşünmek zaten saçma olurdu. Nitekim İki 
Taktik’in önsözünde "Devrimin bizi ve halk yığınlarını 
eğiteceğinden kuşku yoktur... asıl önemli olan, devri
min yalnızca önderleri değil, aynı zamanda yığınian da 
eğltmesldlr"der. Burada sosyalizm, o zamana kadar ge- 
liştlrilmiş olan teori ile yığınların eyleminin, sınıf müca- 
delesini^'karşılıklı etkileşiminin sonucunda ortaya çıkan 
bir şey olarak tarif edilmektedir. Bu Ortodoks Kautskyci 
anlayıştan epistomolojlk olarak farklıdır. Lenin, Bolşe

vik fraksiyonun kongresi olan 3. Kongre’de daha çok 
işçinin komitelere alınması konusunda “komltetçlk” ler- 
le mücadele eder, ve kaybeder.

Lenin, sonraki aylarda daha da ileri gidecek ve yeni 
durumda partinin yeni örgütlenme biçimlerine başvur
ması gerektiği; sınıf ile parti arasındaki ilişkiyi, sınıfın 
değişen durumuna göre yeniden tarif etmek gerektiği 
anlamına gelen yeni öneriler sunacaktır. Bu sırada daha 
önce söylediklerine hiç benzemeyen ifadeler kullana
caktır: İşçi sınıfı kendiliğinden sosyal demokrattır.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Bu 
değişikliği nasıl tarif etmek gerekmektedir? Meydana 
gelen değişiklik daha önceki çözümlemelerin yanlış ol
duğu şeklinde mi yorumianmalıdır? Sorunun iki yanı 
vardır. Biri, daha önce söylenenlerin bir kısmı, özellikle 
Kautskyci' formülasyon Marksizm İle bağdaşmamakta
dır. İşçi sınıfının kendiliğinden hareketi karşısındaki aşı
rı şüpheciliğin bu formülasyonla yakından İlişkisi vardır. 
Diğeri ise yaşanan koşullarla ilişkilidir. 1905’e kadar 
olan dönem Rusya’da özgüriüksüziüğün, demokraslsiz- 
llğin ve koyu bir zulümün hüküm sürdüğü bir dönemdir. 
Marksistler İçin varlıklarını sürdürebilmek, mücadelenin 
bizzat kendisi kadar önem taşımaktadır, ya da asli par
çalarından biridir, dolayısıyla bu koşullara uygun davra- 
nılmalıdır. Fakat bu tedbirlerin kendilerinin Leninist teo
rinin asli öğeleri olmadığı, 1905’te işçi sınıfının kısa 
bir zamanda olağanüstü siyasal olgunluk kazanmasıyla 
ve daha öncesiyle kıyaslanamayacak özgürlüklere sahip 
olunmasıyla beraber ifade edilenlerde görülmektedir.

Diyebiliriz ki, 1905 ile birlikte Lenin II. Enternasyonal’- 
in Markslzminden ve tam da aynı noktada II. Enternas- 
yonal’\n Marksizmden uzak olması ölçüsünde, onunla 
akraba olan devrimci popülist etkilenimiecden uzaklaş
mıştır.

SEVİL KURDOĞLU



Duma çalışmalarmda Menşeviklerle aralarma bir ayırım koymanın gerekliliğine hiçbir 
tam olarak ikna olmuş değillerdi.

Savaş Öncesi

Savaş yaklaşırken Rusya’daki iktisadi canlanma, devrimci hareketteki canlanmayla eş anlı 
olarak gitti. Sınai üretimle birlikte işçi sınıfı sayıca çoğalmış, ekonomik mücadele ritmi 
yükselmiş, öğrenci hareketleri yeniden devrim sahnesinin açılışının habercileri olarak uç 
vermeye başlamıştı. Otzovistlere karşı mücadeleyi kazanan Lenin, Bolşevikler'in parlamenter 
faaliyedere olan ilgisini azamiye çıkanmayı başardı ve bunun sonucu olarak yeni iktisadi ve 
siyasal canlanma döneminde Bolşevikler IV. Duma için yapılan seçim çalışmaları sırasında 
olağanüstü bir etkinlik göstererek Duma’ya yeniden altı milletvekili göndermeyi başardılar. 
Bolşevikler 1 milyon 114 bin işçiyi temsil eden millervekilleriyle işçi hareketi içinde artan bir 
nüfuz sağlamayı başardıklannı kanıtlamışlardı. Öte yandan seçimler sırasında olağanüstü aktif 
bir kampanya yürüten Bolşevikler seçim çalışmalarım grevlerle birleştirerek faaliyetlerini 
sendikalara kadar genişletmeyi başardılar. Petersburg ve Moskova’da parti örgütlerinin tabanını 
genişlettiler, yasal bir gündelik gazete olarak yayınladıklan Pravda ile işçi hareketini sürekli 
olarak sosyalist fikirlerle aydınlattılar. Savaş patlak verdiğinde, Bolşevikler yeniden kitlesel bir 
proleter partisi olma yolunu tutmuşlardı.

Savaşa Doğru

Büyük işçi gösterilerinin, siyasal grevlerin yılı olan 1914, aynı zamanda savaşın devrimin 
yerini aldığı yıldı. 1914’teki kide gösterilerine, işçi eylemlerine (St. Petersburg ve Moskova’da 
yer yer önderlik etmeye başlayan Bolşevik partisi, tarihinde ilk kez teorik ve pratik örgütsel 
bağımsızlık içinde davranıyordu. 1 Ağustos 1914’teki savaş ilanı, Bolşevikler’in, daha doğrusu 
tüm Avrupa Marksistlerinin siyasal gündemini radikal bir biçimde değiştirdi.

1914 Temmuzunda Krakov’da toplanan Bolşevik Merkez Komite, yeni bir kongre toplama 
hazırlıklan içindeydi. Ancak bir ay sonra çıkan savaş bu planı erteledi. Bu andan itibaren 
Rus Marksisderi içindeki tartışmanın esas alanı savaşa karşı alınacak tavır konusuna kaymıştı. 
“Savaşı devrimle sona erdirme” yanlısı olan Lenin, “istilasız, galibi ve mağlubu olmayan barış” 
yanlısı olan Troçki ve Enternasyonal Menşevikler ve Alman militarizmine karşı Çarlık 
devletinin yanında yer almayı savunan Plehanov ve yandaşları, bundan sonra sürecek olan 
tartışmaların kutuplarını belirliyorlardı.

“Ekonomik Düzelme”

1905’in hemen ardından gelen ekonomik bunalım dönemi, Lenin önderliğindeki Bolşevifeler’iiı 
yeni bir devrim beklentilerine yol açmıştı. Ancak, bunalım bu kez devrimci bir dalga yerine 
gerici bir diktatörlük getirdi. Grevlerin hızla azaldığı, yaşam koşullannın kötüleştiği 1907-1908 
yıllannı, 1909’daki hızlı ekonomik yükseliş dönemi izledi. 1909'u izleyen yıllarda üretim ve 
tüketim yaklaşık yüzde elli oranında arttı.

Ekonomik düzelme, peşisıra kitle eylemliliğinde de bir yükselişi getirdi. 1910-1911, öğrenci 
hareketlerinin boykodar ve gösteri yürüyüşleriyle toplumsal muhalefete damgasını vurduğu 
yıllar oldu. Öğrenci eylemleri hızla siyasal bir kimliğe büründü ve kendisini “genel siyasal 
harekete” bağlama çabası içine girdi. Ancak “genel siyasal hareketlilik” hâlâ geri çekilmiş bir 
durumdaydı ve yeniden yükselmesi için işçi sınıfı hareketinde yeni bir yükseliş gerekiyordu.

1907-1909 döneminin politik durgunluğunun ve ekonomik bunalımının hareketsizliğe ittiği işçi 
sınıfı, 19H ’den başlayarak ekonomik ve siyasal grevlerle varlığım hissettirmeye başladı. Bu 
yeni harekedilik dönemi, sosyal demokratların siyasal faaliyetlerinin bir sonucu olmaktan, 
1911-1912 yıllarındaki işçi eylemleri, sosyal demokrat hareketin yeniden canlanmasını ve 
örgütlenmesinin kaynağıydı.

İşçi Hareketinin Yeniden Yükselişi

1908’de 60 bine düşmüş olan grevdeki işçi sayısı, 1911’de 105 bine yükseldi. 4 Nisan 
1912’de Lena altın madeni işçilerinin grevi, jandarmanın işçilerin üzerine ateş açması ve 
grevcilerin 500 ölü ve yaralı vermesiyle sonuçlandı. Duma’daki sosyal demokrat grubun bu 
katliamı protesto etmesi üzerine Çar’m içişleri bakanının tepkisi şu olmuştu: “Böyle oldu, 
böyle de olacak!” Rusya’nın birçok bölgesinde, 1 Mayıs gösterileriyle birleşen Lena şehitlerini
anma grevlerine katılan işçi sayısı 400 bini aştı. 1912-1914 arasında yalnızca siyasal grevlere
kanlan işçi sayısı ancak yüzbinlerle ölçülebiliyordu. Kasım 1913’te St. Petersburg daki Obuhov 
fabrikasında altı işçi izinsiz grev suçuyla tutuklanınca, 100 bin işçi destek grevine gitti 15 
Kasım’da Duma’nın açılışı, 180 bin işçinin katıldığı başka bir grevle protesto edildi. 1914’ün
ikinci yansında 1 milyon 425 bin işçi greve gitmişti. Bu işçilerin 1 milyon 59 bini siyasal
nedenlerle grevdeydiler. İşçi mücadelesi, eyleme katılan kitlelerin sayısı ve kararlılığı açısından 
1905 ile aynı düzeye gelmişti. Ancak bu kez gündeme gelen devrim değil savaş oldu; daha
ıHnirmcn cavac Hp\rrimi ortAİo/^i

GORKI, MAKSİM  
(1 8 6 8 -1 9 3 6 )

Asıl adı Aleksey Makslmoviç Peşkov olan Maksim 
Gorki Nijni Novgorod'da (bugün Gorki) doğdu. Çok yok
sul bir ailenin oğluydu. Henüz S yaşında, babasının 
ölümünden sonra, tekrar evlenen annesi tarafmdan bü
yükbabası ve anneannesine bırakıldı. Çok katı ve kaba 
bir adam olan büyükbabası, ancak birkaç ay kadar okula 
gitmesine yardım etti. Zor şartlarda geçen çocukluğun
daki tek sevecenlik kaynağı anneannesiydi. 8 yaşında 
çalışmaya 8 yaşında başladı. Sayısız işe girip çıkması, 
Rus işçi sınıfmın yaşamını çok yakından tanımasına 
neden oldu. Okumaya ustalarından birisinin özendirme
siyle başladı ve çok geçmeden okuma en büyük tutkusu 
haline geldi. İlk gençlik yıllarını Kazan’da geçirdi. Bu 
yıllarda Narodnik hareketle tanıştı, fakat daha sonra 
bu hareketin Rus köylüsünü Idealize etme eğilimini red
detti. Yirmibir yaşında Kazan’dan ayrılarak bir serseri 
gibi bütün güney Rusya’yı her türlü işe girip çıkarak 
dolaştı. Gorki adını, (Rusçada 'acı') gençlik yıllarının 
acılı yıllarını simgelediği için aldı. İlk öyküleri, Tiflis'de 
bulunduğu sıralarda, yerel gazetelerde yayınlandı. Öy
külerinde serserilerin hayatını işliyordu. Adının duyul- 
ması,ayiık bir dergide yayınlanan Çelkaş adlı öyküyle 
oldu. Gorki’nin, 'serseri dönemi' diye adlandırılan bu 
dönemde, ünü hızla yayılarak neredeyse Tolstoy ve Çe- 
hov'la bir tutuldu. 1899-1906 yılları arasında yaşadığı 
Petersburg'da, Marksizmi benimseyerek Rusya Sosyal 
Demokrat İşçi Pa'tisi'ni (RSDİP) destekledi. 1903’deki 
bölünmeden sonra Bolşevikierin safına katıldı, Lenin'le 
sık sık düştüğü görüş ayrılıkları nedeniyle hiçbir zaman 
partiye resmen üye olmadı ama önemli miktarlara ula
şan kazancının büyük bölümünü partiye veriyordu. 
1901’de, Pesnya o burevestnlke (Fırtına Kuşunun Türk
üsü) adlı şiiri, Jizn (Yaşam) adlı Marksist dergide yayın
landıktan sonra, dergi kapatıldı ve Gorki tutuklandı. Kı
sa süren mahkumiyetinden sonra, 1902’de Petersburg 
Bilim ve Sanat akademisine üye seçildi, fakat siyasal 
nedenlerle geri alınan üyeliği, Çehov ve Koroienko’nun 
da Akademi’den ayrılmasına neden oldu. Gorkl'nin bu 
dönemde kurduğu Znaniye (Bilgi) adındaki yayınevi, ede-
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Lkım uevrımı

1912’de, Doğu Sibirya’da Lena Nehri’ndeki altın 
madenlerinin işçileri greve gitti. Üzerlerine yollanan 
hükümet askerleri ateş açtı ve 270 işçi öldü. Olay, 
büyük protestolara yol açtı. Rus İmparatorluğu’nun 

çeşitli bölgelerinde yanm milyondan fazla işçi 
prostesto gösterilerine katıldı. 1906’dan beri suskun 

olan devrimci işçi ve aydınlar bu olaydan sonra 
tekrar canlandılar ve yeniden örgütlenmeye başladılar.

Lena katliamını izleyen günlerde yayınlanmaya 
başlayan Bolşeviklerin Pravda gazetesi büyük tirajlara

ulaştı.

rimi'nde önemli bir rol oynayan Gorici, ertesi yıl tutuk- 
landıysa da, dış ülkelerden gelen protestolar sayesinde 
serbest bırakıldı. 1906’da Rusya'dan ayrılan Gorki, yedi 
yıl sürgün iıayatı sürdü. Lenin’in önderiik ettiği devrim
cilerle bağını koparmamıştı, ama Izpoved (İtiraf, 1908) 
adil romanında sözettiği bogostroltelstvo (Tanrı Yarat
ma) adil eğilim Marksizmden sapma sayıldığı için artık 
pek gözde değildi. 1913’te Rusya’ya dönen Gorki, Boi- 
şeviklerie birlikte Rusya'nın I. Dünya Savaşı'na katılma
sına karşı çıktı. 1917'de ise, Bolşeviklerin iktidara el 
koymalarını eleştirerek, Novaya Jlzn (Yeni Hayat) adlı 
gazetesinde, Lenin’in baskıcı olduğunu düşündüğünü 
yöntemlerini lıedef aian yazılar yazdı. 1918'de Lenin'in 
emriyle gazetesinin susturulmasından sonra, 1919'da 
bu kez Lenin lıükümeti ile işbirliğine girdi. Devrimi izle
yen yıllarda yazarların dayanışmasını sağlamak amacıy
la Uirovaya Literatura (Dünya Edebiyatı) adlı kültür ku
rumunu oluşturdu. Kurumun amacı, nitelikli çeviriler 
yaptırarak yabancı dillerde yazılmış yeni yapıtları Rus
ça'ya kazandırmaktı.

1921'de tekrar Avrupa'ya dönen Gorki, 1928'e kadar 
İtalya'nın Sorrento kentinde yaşadı. Burada, en önemli 
romanları olan Detstvo (Çocukluğum), V liyudyah (Ek
meğimi Kazanırken) ve Mol unlversiteti'i (Benim Üniver
sitelerim) yayınladı. 1928’de geri dönmesi için yapılan 
çağrıya uydu. Ülkesine geri dönüşü çok görkemli oldu. 
60. yaşgünü resmî törenle kutlandı. 1930'lardaki koşul
lann 1920’lere nazaran çok daha katı olmasına rağmen, 
Gorki artık rejimi destekleyen sovyet yazarlarının başın
da geliyordu. 1934’de kurulan Sovyet Yazarlar Birliği'- 
nin ilk başkanı seçildi. Ölümüne yakın, Stalin'in en önemli 
destekleyicilerindendi. 1936'da tedavisi sırasında ani
den öldü. Roman, öykü, tiyatro oyunu, edebiyat tarihi 
ve eleştiri alanında, toplam 1250 kadar eseri vardır. 
Diğer önemli eserleri; Foma Gordeyev (Foma, 1899), 
Hat (Ana, 1906), Jizn nenujnovo çeioveka (Yararsız Bir 
Adamın Yaşamı, 1907), Jizn Klima Samgim (Küm Sam- 
gin'in Hayatı, -İ927),Zametklizdnevnika (Günlüğümden 
Notlar, 1924).

Savaş ve Devrim
1. Dünya Savaşı’nın patlaması, Rusya’da bir yurtseverlik dalgasının bütün toplumsal 
çelişmelerin üzerini örtmesine yol açtı. Grevler yatışırken, daha birkaç hafta öncesine kadar 
sokaklarda polisle çatışan işçiler, Kışlık Saray’ın önünde toplanarak, Çar’ın karşısında ulusal 
marşı söylediler. Çar II. Nikola’nın ulusal birlik çağrısına uygun olarak Duma, savaş 
kredilerini ezici bir çoğunlukla onayladı. Oylamada, Trudoviklerden on, Menşevikler’den  yedi ve 
Bolşeviklerden beş milletvekili savaş borçlanmalanna karşı konuşmalar yapıp oy kullanmayı 
redderek Duma’yı terkettiler. Bolşevik ve Menşevik millervekillerinin savaş borçlanmalanna karşı 
Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi adına bir ortak deklarasyon yayınlamalarının ardından, 
hükümet muhalefete karşı bir saldın başlattı. Aralannda Bolşeviklerin Pravda’sı da bulunan 
birçok yayın organı kapatıldı.

Savaşın ilk aylarında işçi sınıfı arasında savaştan yana bir yurtseverlik dalgasının 
yayıldığı gözlendi. Kentlerdeki yurtseverlik eğilimin güçlülüğüne karşın köylüler arasında askere 
yazılmaya karşı daha ihtiyatlı bir tavır olmakla birlikte, askerden kaçanların sayısı eski 
savaşlara göre çok daha azdı. Sosyalistlerin Duma’da savaşın desteklenmesine karşı çıkışlan, 
onları genel yurtseverlik histerisiyle karşı karşıya getirdi. Kentlerdeki yurtseverlik gösterileri, 
işçilerin savaşın ilk aylarında savaş karşıtı propagandayı hoşnutsuzlukla karşılamaları, Alman 
sosyalistlerinin Reichstag’da “barbar Rusya”ya karşı savaşı desteklemek üzere oy kullanmış 
olmalan ve Plehanov başta olmak üzere sürgündeki Rus sosyal demokradarınm ve 
Vandervelde gibi önde gelen Enternasyonal önderlerinin savaştan yana tavır almalan, savaşın 
uluslararası bir genel grevle önlenebilmesi umudannı suya düşürdü.

Savaş Karşısında Lenin ve B olşevikler.

1. Dünya Savaşı'nın ilan edildiği 1 Ağustos 1914’te, Lenin, Avusturya’da Poronin’de 
bulunuyordu. Ancak her gün tepelere tırmanarak notlar tutması, okuyup yazması köylüler 
tarafından savaşın yarattığı, kuşkulu hava yüzünden, casusluk sanılarak ihbar edilmiş ve yerel 
jandarma tarafından evinden alınmıştı. Ancak, 15 gün hapiste tutulduktan sonra AvusturyalI 
sosyal demokrat önderlerin girişimleri sonucunda, savaş karşıtı bir Rus devrimcisinin, Rus 
imparatorluğu ile savaşta bulunan Avusturya için hapiste değil özgür olarak daha yararlı 
olacağı da gözönünde tutularak serbest bırakıldı.

Lenin için savaş karşısında takınılacak tavır sorunu tartışmayı gerektirmeyecek kadar açık 
bulunuyordu. Daha 1907’de II. Entemasyonal'in Stutgart Kongresi’nde “savaşın patlak vermesi 
halinde işçi sınıfının ve parlamentodaki temsilcilerinin görevinin, süratle savaşa son 
verilmesini, savaşın yol açtığı ekonomik ve siyasal bunalımı halklann ayağa kalkmasını ve 
kapitalist sınıf egemenliğinin sona erdirilmesini sağlamak için kullanmakta ellerinden gelen her 
şeyi yapmak” olduğu kararlaştınimıştı. Savaş önlenemediği ve patlak verdiği zaman da buna 
uygun olarak davranılmasından daha doğal bir şey olamazdı. Oysa, Entemasyonal’in önde 
gelen bütün partileri ve önderleri, savaş için kendi hükümetlerinden yana oy kullanıp, işçi 
sınıflarının uluslararası dayanışmasına ağır bir darbe indirip varlık nedenlerini ortadan 
kaldırarak Entemasyonal'in çöküşünü ilan etmiş oldular (Bte 12; II. Entemasyonal). Bu çöküş, 
devrimci entemasyonalist önderler arasında büyük bir bunalıma yol açtı. Örneğin, Troçki, 
“Alman sosyal demokrasisinin teslimiyetini bildiren telgraf beni savaş ilanından daha çok 
sarstı” derken Buharin, “bu, hayatımızın en büyük trajedisiydi” diye düşünüyordu. Rosa 
Luxemburg ve Clara Zetkin sinir krizleri geçirip intihann eşiğine kadar gelmişlerdi. Lenin ise, 
gerçekleri olduğu gibi kabul etmekten yana olarak, yeni duruma uygun bir tasan geliştirdi.



Tek bir ifadeyle “devrimci yenilgicilik” olarak nitelenebilecek olan bu perspektife göre, 
karakteri “emperyalist” olarak belirlenen “halklar arasındaki” bu savaşı, “ezilen smıflann 
kendilerini ezenlere Varşı savaşına, kapitalistlerin mûlksüzleştirilmesi, siyasal iktidann proletarya 
tarafından fethi ve sosyalizmin gerçekleştirilmesi için bir iç savaş”a dönüştürmek zorunlu ve 
kaçınılmazdı. Bunun anlamı ise, her ülkenin işçi sınıflannın “kendi” hükümetlerinin yenilgisi 
için savaşması demekti.

Lenin’in savaşa karşı ileri sürdüğü “devrimci yenilgicilik” politikası, Zimmervvald ve Kienthal’de 
toplanan her iki konferansta da (Bkz 12; II. Entemasyonal) savaşa karşı olan Avrupah 
önderlerin çoğunluğunu yanına toplayamadı ama, Lenin’in devrimci Marksistler arasında 
Avrupa çapında bir figür haline gelmesine yol açtı.

Bolşevik Partisinde Sıkıntılar

Lenin’in savaşa ilişkin tezleri, Rusya içine ulaştığında, özellikle “devrimci yenilgicilik” sloganı 
parti önderleri arasında ihtilafa yol açtı. Savaş boyunca pani içinde “yenilgicilik” karşıtı bir 
eğilim doğmamış olmasına karşın, “yenilgicilik” siyaseti 1917’ye gelininceye kadar yüksek sesle 
dışa vurulan bir siyaset halini alamadı.

Halkı savaş giderlerini karşılamaya katkıda bulunmaya 
çağıran Rus afişleri. Sağda “ Her şey savaş için. 

Yüzde 5'lik savaş borcuna katkıda bulunun." Üstte 
“ Savaş kurbanlarına yardım edin." I. Dünya Savaşı 
aynı zamanda tarafların iktisadi sistemlerinin maruz 
kaldığı bir tahammül testiydi de. Rusya’da 1914 ile

1916 arasında gıda maddelerinin fiyatı yüzde 300, 
diğer tüketim mallarının fiyatı ise yüzde 500 arttı. 
Oysa aynı dönem içinde ücretlerdeki artış yüzde 

100’dü. Bu koşulların yarattığı hoşnutsuzluk ifadesini 
kitlesel grevlerde buluyordu. Haziran 1915’de 80 bin 

işçi greve gitti. Eylül'deki grev dalgasına ise 200 bin 
işçi katıldı. Ancak asıl büyük dalga, toplam 1.542 

greve bir milyondan fazla işçi katıldı. Yalnızca 
Rusya’nın değil Almanya’nın da savaş sonundaki 

kaderini tayin eden, iktisadi yapısının çökmesi oldu. 
Britanya ordularının komutanı General Haig Ekim 

1918’de “ Çekilmelerinin düzenliliğinin de gösterdiği 
gibi, Almanya askerî anlamda yenilmiş değildir"

demişti.

Kasım’da Duma’daki beş Bolşevik delege Lenin’in savaş üzerine tezlerini tartışırlarken 
tutuklandılar. Aralannda Kerenskiy ve Sokolov’un da bulunduğu avukatlarca savunulan 
tutuklular, başlannda Kamanev olan diğer beş parti önderiyle birlikte yargılandıklan sırada 
Duma’daki milletvekillerinden Muranov dışındakiler, Lenin’in tezlerini savunmadıklan gibi, bu 
tezlerin parti kararlarına ve Duma’daki sosyal demokrat milletvekillerinin deklarasyonuna aykın 
olduğunu ileri sürdüler.

Bolşeviklerin yurtdışı örgütlerinde de kanşıklık hüküm sürüyordu. Bolşeviklerin Fransa’daki 94 
taraftarından 11’i Fransız ordusuna gönüllü yazıldı. Krijijanoskiy, Krassin, Bogdanov,
Goldenberg, Aleksinskiy ve Troyanovskiy “yenilgici” değil, “savunmacı” konumda kaldılar. 
Bununla birlikte savaşın başlangıcında gösterdikleri tereddütlere karşı Bolşevikler arasından 
yurtseverlik çizgisine katılan pek çıkmadı. Birkaç ay geçmeden de Rusya içinde ve dışandaki 
Bolşeviklerin çoğu açıkça savaş karşıtı ve entemasyonalist bir siyasal konumu benimsemişlerdi.

Savaş ve Rusya Ekonomisi

Tanm ve Sanayi Üretimi

Dünya savaşının eşiğinde, Rusya ekonomisi kesintisiz süren bir ekonomik büyümenin beşinci 
yılını dolduruyordu. 1908 ile 1913 arasında toplam mal ve hizmet üretimi mutlak değer 
olarak yüzde 30, kişi başına yüzde 17 artmıştı. Büyük ölçekli sanayi üretimi özellikle 
silahlanmaya bağlı olarak hızla büyümeyi sürdürüyordu. Yerleşmeye nisbeten yeni açılmış 
bölgelerde buğday, arpa ve öteki tahıllann üretimi ülke ekonomisinin büyüme hızından daha

Bolşevik milletvekilleri, savaşa karşı Duma’nın 26 
Temmuz 1917’deki oturumunda Menşevik Haustov 
tarafından okunan deklarasyonu desteklemekle birlikle 
savaş karşısında takmacakian tavır bakımından öteki 
sosyalist partilerdeki gibi çok açık bir görüşten 
yoksundular. Petersburg milletvekili Badayev 
Petersburg işçilerini savaşa karşı bir grev için 
örgütlemeye kalkıştıysa da Yekaterinoslav milletvekili 
Petersburg’da sıkıyönetim ilan etmiş olan hükümet, 
çabalarını destekleme çağrısı yönünde tavır 
takınmaktan yanaydı. 4 Kasım 1914'de, 4. Duma'nın 
Bolşevik temsilcileri ve Pravda'mn yayın kurulu üyesi 
Kamenev, Lenin’in Savaş Tezleri'm ve f^erkez 
Komite'nin savaş sorunuyla ilgili bildirisini tartışmak 
üzere düzenledikleri toplantı sırasında tutuklandılar. 
Petersburg'da sıkı yönetim ilan etmiş olan hükümet, 
onların bu ihanetlerimden ötürü askeri mahkemede 
yargılanıp, ölüm cezasına çarptırılmalannı istiyordu, 
fakat sonuçta başka bir alternatif benimsendi ve 
oldukça ılımlı bir sivil mahkeme tarafından 
yargılandılar. Temsilciler ve Kamenev suçlu bulunarak, 
Sibirya'ya sürgüne gönderildi ve Şubat Devrimi'ne 
kadar orada kaldılar. Resimde (soldan sağa), sürgüne 
gönderilen Bolşevik temsiloilerden G. Petrovskiy, A. 
Badayev, M. Muranov, N. Şagov ve F. Samoilov 
görülüyor.
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yüksek bir hızda büyüyordu. Bununla birlikte ekonominin öteki sektörlerinde durumun pek ıç 
açıcı olduğu söylenemezdi. Örneğin canlı hayvan üretimi nüfusun artış hızından daha düşük 
seyrediyor, geleneksel hayvancılık bölgelerinde köylüler artan nüfusu beslemek için meraları 
ekmeye mecbur kalıyordu. Askeri bakış açısından, Çarlığın görünüşü 1914 başlannda derli 
toplu gibiydi. Sınai üretimdeki hızlı büyümenin gizlediği, savaş ekonomisi için hayati kimi 
dallardaki geriliğe ve ihracata dayalı demir çelik sanayiinin dengesizliğine karşın Rus ordüsii’’ 
savaşa girdiğinde askerî uzmanlara göre, bir Avrupa savaşını sürdürmeye yetecek kadar tüfek, 
cephane ve hafif topla donatıldığı gibi, tükenmez bir insangücü kaynağına'Ve deniz ve 
karadan gelecek kuşatmalardan etkilenmeyecek güvenilir besin kaynaklarına sahipti.

Savaş Ekonomisi

Savaşan öteki ülkelerde olduğu gibi Rusya’da da ilk sorunlar cephane sıkıntısı biçiminde 
başgösterdi. Çoğunluğu devlete ait silah ve cephane fabrikalan, olağanüstü top mermisi 
tüketimi karşısında stoklannı süratle eritmeye başladılar. Devlet işletmeleri rüşvet ve 
beceriksizlikle suçlanırken, özel fabrika sahipleri de fahiş fiyatla mal satmakla suçlanıyorlardı. 
1915 başlannda küçük bir silah müteahhitleri çevresinin dışında kalan sanayici burjuvalar 
askerî üretim temelini genişletmedeki beceriksizliğini öne sürerek Savaş Bakanı Rodziyanko’ya 
karşı saldırıya geçtiler. Bunun sonucu olarak askerî üretimin tümünü denetleyip koordine 
edecek olan Devlet Güvenliği Özel Konseyi kuruldu. Yeni kurulan konsey, silah siparişlerini 
olağanüstü ölçeklere çıkardı. Bütün sanayi savaş için çalışmaya başladı. Bir bütün olarak 
büyük ölçekli sanayi üretimi 1916’da doruğuna çıktı. Bu yıl, sanayi üretimi 1913 fıyatlanyla 
1914’tekinin yüzde 22 üzerine çıktı. Ancak bu üretim karakteri itibanyla esas olarak askeriydi. 
1913’te sanayi üretiminin yüzde 70’i avlarda tüketildiği halde, 1916’da bu oran yüzde 58’e 
düşmüştü. 1913’te askerî gerekler sanayi üretiminin yüzde 5’ini emdiği halde bu, 1916’da 
yüzde 25’e çıkmıştı. 1917’ye gelinirken yatınm mallannda özellikle lokomotif ve 
tanmsal araç gerecin yanısıra, başlıca tüketim mallannda kıtlık başgöstermek üzereydi.

İşçi Smıfınm Niceliksel Gelişimi

1913 ile 1916 arasında büyük ölçekli sanayi üretiminde çalışan işçi sayısında yüzde 10 
oranında artış oldu. Birçok işçinin askere alınmış olmasına karşın, 1914’te işsiz olanların
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Trofki ve Lenin: 
1 9 0 5 -1 9 1 7

1917’den önce, Troçki ile Lenin’in Rus Devrimi’nin 
toplumsal niteliğine ilişkin görüşlerindeki temel farklı
lıklar nelerdir? Rusya’da kurulacak iktidarın proletarya 
ile köylülüğün bir tür ittifakı olması gerektiği konusunda 
Troçki, Lenin ile iıemfikirdi, ancak bu ittifakta proletar
yanın zorunlu olarak egemen güç olmasında ısrar edi
yordu. Bu tezi desteklemek amacıyla Sonuçlar ve Olası- 
//Mar’da üç farklı dayanak ileri sürdü: 1) Sanayileşmenin 
sonucunda, kırsal kesimin kente kaçınılmaz biçimde 
tâbi olması; 2) köylülüğün bağımsız bir siyasal rol oyna
ma yeteneğinden yoksun oluşu, dolayısıyla şeiıirii sınıf
lardan birinin önderliğine zorunlu bağımlılığı; 3) Rusya'
da hakiki bir devrimci burjuvazi olmadığı için köylülü
ğün, işçi demokrasisi iktidarını desteklemeye zorlana
cak oiması -“Köylülüğün bunu, burjuva rejimlerinin et
rafında toplanırken olduğundan daha fazla bir bilinçlilik- 
le yapması pek bir şeyi farkettirmez” . Lenin, bu son 
tezle polemiğe girerken “proletarya, köylülüğün ceha
let ve önyargılarına bir burjuva rejimindeki güçler gibi 
güvenip dayanamaz ve köylülüğün devrim sırasında her 
zamanki cehalet ve pasifliğini koruyacağını da 
varsayamaz” diyordu. Ancak, devrimci harekette prole
tarya hegemonyasının gerekliliğinde ısrar ettiği için, son 
tahlilde, Troçki ile anlaşmazlığı çok da derin sayılmazdı. 
Ömeğin, L.enin BSD/P’nin 1908/1909 konferansında “köy
lülüğü peşine takan proletarya” forlümünü önerdikten 
sonra, sonunda Troçki ve Luxemburg’un ileri sürdüğü 
“köylülüğün desteklediği proletarya diktatörlüğü” slo
ganını benimsedi ve bu iki farklı sloganın ardındaki 
anlayışın aynı olduğunu açıkladı.

Aslında, Troçki'nin Rusya'da işçilerin iktidan perspek
tifine Parvus, Luxemburg ve en çok da Lenin katılıyor

du. Sürekli devrim teorisindeki radikal yenilik, gelecek
teki devrimci iktidarın sınıfsal yapısına bakıştan ziyade 
bu İktidarın tarihsel görevleri anlayışındaydı. Troçki’nin 
belirleyici katkısı, Rus devriminin kapsamlı bir demokra
tik dönüşümün sınırlarını aşabileceği ve sosyalist içe
rikli anti-kapitalist önlemler almaya başlayabileceği dü
şüncesiydi. Troçki, bu ikonoklastik hipotezi nasıl doğru
ladı? Kanıtının temel dayanağı, ‘proletaryanın siyasal 
egemenliğinin ekonomik bağımlılığıyla bağdaşmaz 
olduğu’ inancıydı. Troçki, baskı araçlarını denetleyen 
iktidardaki proletaryanın, kapitalist sömürüye hoşgörü 
göstermeye neden devam edeceğini soruyordu. İşçi sı
nıfı, kendini asgari, demokratik programın gerçekleşti
rilmesiyle sınırlandırsa bile, “bizzat konumunun mantı
ğı (...) onu kolektivist önlemler almaya” zorlamaz mıy
dı? Örneğin, devlet, grevcilere yardımda bulunduğunda 
muhtemelen işverenlerin yaygın lokavtlar şeklindeki tep
kisini provoke etmiş olurdu. ‘Sermaye grevi’ tehdidiyle 
karşı karşıya kalan proletarya iktidarı, fabrikaları ele 
geçirmeye ve üretimi düzenlemeye zorunlu kalacaktı. 
Kısacası “ ‘asgari ve azami’ program arasındaki ayr>m, 
proletarya iktidara gelir gelmez ortadan kalkar” (Troç
ki’nin bahsettiği işçi iktidarının, burjuva devleti çerçe
vesindeki reformist işçi partilerinin hükümete katılımıy
la -yüzyılın başında JaurĞs ve Fransız sosyalistlerinin 
yaptığı gibi- hiçbir ilgisi olmadığını belirtelim.)

Şu halde Troçki’nin devrimci sürecin sürekliliği anla
yışı, mantıken ‘bir devrimci demokratik diktatörlük’teki 
sınıf mücadelesi dinamiklerinin önceden bilinen verilere 
göre yapılan bir tahmininden çıkar. Üstelik bu anlayış, 
devrimci geçiş konjonktüründe siyasal alanın nasıl ege
men olduğu konusundaki derin anlayışa dayanır; prole
taryanın siyasal gücü derhal toplumsal ve ekonomik 
bir güç halini alır, bu da fabrikalar üzerindeki burjuva 
egemenliğini doğrudan tehdit eder. Böylesi koşullar al
tında, lokavt ve ekonomik sabotajın çeşitli biçimleri, 
(yatırımın azaltılması, sermayenin kaçışı, istifçilik vb.)

özel mülkiyetin kurumsal (devlet) garantilerinin çökme
si ve işçi sınıfı iktidarı tehlikesiyle karşı karşıya kalan 
burjuvazinin mantıklı ve neredeyse kaçınılmaz tepkileri
dir. Bir başka deyişle, proletaryanın siyasal egemenliği 
ve burjuvazinin ekonomik gücü arasındaki çelişki her 
iki sınıf için de katlanılmazdır: Böylesi oldukça değişken 
ve geçici bir durumun, taraflardan birinin lehine acilen 
çözülmesi gerekir.

Lenin'in yeni metodolojik kopuşları ve emperyalizm 
teorisinin, devrimci sürecin sürekliliği anlayışıyla bir 
senteze ulaştırılması ancak 1917’de Şubat Devrimi'nin 
tıkanmasından sonra gerçekleşmiştir. Mart’ta Petrog- 
rad’daki Bolşeviklerin çoğunluğu hâlâ yeni devrimi, bur
juva görevleriyle sınırlı olarak algılarken, Lenin, sürgün
den, sosyalist önlemlerin artık vaktinin gelmiş olduğunu 
söyleyen Uzaktan Uektuplar’ım yolluyordu. 3 Nisan’da 
Rusya'ya dönmek üzereyken, Lenin Finlandiya istasyo
nunda işçi, asker ve denizcilerden oluşan bir kitleye 
olağanüstü bir konuşma yaptı. “Sosyalist devrim için, 
sonuna kadar, proletarya mutlak zaferine ulaşana dek 
mücadele etmelisiniz. Yaşasın sosyalist devrim” bu söz
ler ve Lenin’in öne sürdüğü -‘Tüm iktidar Sovyetler'e- 
temel siyasal sloganı, Menşevik Sukhanov’a göre, Le
nin’in en sadık yandaşlarının bile kafasını karıştırmıştı. 
Bolşeviklerin resmi gazetesi Pravda’da 8 Nisan’da Ka- 
manev’in imzasını taşıyan bir makale yayınlandı. Maka
lede “yoldaş Lenin'in ana projesini, burjuva-demokratik 
devriminin sona erdiği varsayımından yola çıktığı ve 
bunun hemen bir sosyalist devrime dönüştürülebilece
ğine inandığı için kabul etmemiz mümkün değildir” de
niyordu. Sukhanov'a göre Menşevikler, Pravda’da yazı
lanları memnuniyetle karşıladılar: "Bolşevik partinin 
Marksist üyelerinin ayağı sağlam basıyor, eskinin bilim
sel sosyalizminin temel ilkelerini savunmak için tüm 
parti Lenin’e isyan ediyor gibi gelmişti, ancak ne yazık 
ki yanılmışız” . Aslında Lenin’in yeni tezleri, “eskinin 
bilimsel sosyalizm”inden ve hem Menşeviklere hem Bol-



T a

hkim Devriır

29 Temmuz 1914 akşamı Çar II. Nikola bir genel 
seferberlik emri imzaladı. Yarım saat sonra vazgeçti, 
emir iptal edildi. Ertesi gün, generallerinden birinin 
"Karar vermek zor”  demesi üzerine aynı emri 
yeniden imzaladı. İlk adımda yaklaşık 3 milyon kişinin 
askere alınmasını sağlayacak bu emir karşısındaki 
tepkilerinin kararsızlıktan mı, kayıtsızlıktan mı 
kaynaklandığı anlaşılmadı. O akşama günlüğüne 
yazdıklan şunlardan ibaretti: "Kendi başıma yürüyüşe 
çıktım. Hava sıcaktı. Yürümek pek hoş geldi." İki gün 
sonra, beklendiği gibi Almanya savaş ilan etti. Olay, 
bütün Rusya’da, ama özellikle şehirlerde büyük bir 
milliyetçilik dalgasıyla karşılandı. 12 Ağustos'ta, henüz 
silah altına alınması gerekenlerin yalnız üçte biri 
toparlanabilmiş olduğu halde, Rus ordulan Doğu 
Prusya sınırını geçtiler. Başlangıçtaki ilerlemenin 
kolaylığı bir seraptan ibaretti. 1905'teki Japonya 
karşısındaki yenilgiden sonra, Rus ordusunu 
modernize etmek için çeşitli girişimlerde bulunulmuş: 
araç gereç ve silahlar yenilenmiş, levazımat depolan 
doldurulmuştu. Ama, ordunun üst kademelerindeki 
yolsuzluk o dereceye varmıştı ki, harekâtın daha 
birinci haftası tamamlanmadan, askerler kendilerini 
yalnızca cephanesiz değil, postalsız bulmuşlardı. 26 
Ağustos'ta başlayan Tanneberg savaşı üç gün sürdü 
i'e sonunda 29 Ağustos'ta Rusların ikinci ordusu 
ormanda bir açıklığa çekilebildiğinde, Almanlara geride 
100 bin esir bırakmıştı. Ordu komutanı August 
Samsonov çekildiği bölgeden ayrılmadan, geceyarısı 
intihar etti. Ancak yenilginin ağırlığı Rusya içinde asıl
1915 baharında, savaşın Rus topraklarına sıçradığı 
noktada hissedilmeye başladı. Mayıs başına 
varıldığında Ruslar 750 bin esir vermişler ve Dinyeper 
nehrinin doğusuna çekilmek zorunda kalmışlardı. 1916 
yılı Rusların yegâne başarılı harekâtına tanık oldu: 
güneybatıdaki Brusilov saldırısı. Ancak aynı yıl 
içersinde, böylesi bir harekâtı doğu Prusya'da 
tekrarlama girişimi, 20 bin ölü ve 60 bin esir ile 
sonuçlandı.

çoğunluğu da fabrikalarda istihdam edilmeye başlanmıştı. Öte yandan sanayide kadın ve çocuk 
emeği kullanımı hızla arttı. 1913’te fabrikalarda çalışan kadın işçilerin bütün işçilere oranı 
üçte birken bu 1916’da beşte ikiye yükseldi,

1917’ye gelindiğinde Rusya’da fabrika ve madenlerde 3.5 milyon, ulaştırmada 1.260 bin ve inşaatta 1.250 bin 
milyon işçi çalışıyordu. Her türden toplam ücretli işçi sayısı nüfusun yüzde lO’u olan 18.5 
milyon dolaylanndaydı. Petersburg’da yüzde 65’i metal, yüzde l l ’i tekstil, yüzde lO’u kimya 
işkolunda çalışan 420 bin işçi çahşıyordu. Moskova’daki 420 bin işçinin yüzde 33’ü tekstil, 
yüzde 25’iyse metal işkolunda çalışanlardan oluşuyordu. Merkezi sanayi bölgesinde yüzde 61’i 
tekstil işçisi olan 1 milyondan fazla işçi, Urallar’da yüzde 83’ü metalürji ve madencilikte 
çalışan 350 bin işçi bulunuyordu. Ukrayna’daki 1 milyon işçinin 280 bini Don havzasındaki 
madencilerdi. İşçi sınıfı merkezileşmiş bir durumdaydı ve Petersburg’daki işçilerin yüzde 70’ten 
fazlası binden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, Ukrayna’da işgücünün üçte ikisi 500’den fazla 
işçi çalıştıran işletmelerde yoğunlaşmış ve merkezileşmişti.

Askere alınmalar, fabrikalan vasıflı işçilerin emeğinden yoksun bıraktı. Komutanlann 
gönülsüzlüğüne karşın 1915 başlannda vasıflı işçilerin cephane fabrikalannda çalışmak üzere 
cephe gerisine çağnimalanna izin verildi.

Ücretler

Hükümetin ücretlerle ilgili herhangi bir özel politikası bulunmuyordu. Savunmayla ilişkili 
sanayilerde ücretler 1917’ye gelinceye kadar az çok enflasyon oranlan ile paralel olarak 
yükselirken ağaç, gıda, basın gibi işkollannda ücretler fiyat artışlarının gerisine düştü. 1913 ile
1916 arasında cephane üretiminde çalışan işçilerin ücretleri yüzde 23 oranında artarken 
savunmadan gayri sanayilerde çalışanlann ücretleri yüzde 16 azalmıştı. Bununla birlikte 
1917’de hiçbir işçi grubu fiyat enflasyonundan etkilenmeksizin kalamadı. En avantajlı 
işkollarında çalışanlann ücretleri bile, 1913 düzeyinin en az yüzde 25 altındaydı.

İşçi Hareketindeki Yükselme

Savaştan az önce Petersburg’daki siyasal grev hareketi harikadan kurmanın eşiğine kadar 
gelmişti. Putilov fabrikası işçilerinin Bakü’de petrol işçilerinin grevinin polis tarafından vahşice 
bastırılmasını protesto için giriştikleri greve 7 Temmuz’da 110 bin işçi katıldı, bu sayı

şeviklere yol göstermiş olan Plehanov ve Kautsky’den 
esinlenmiş Marksizmin ‘temel ilketeri’nin belirli bir tür 
yorumundan gerçekten de önemli bir kopuş oluşturu
yordu: “Sukhanov'un 1923’de yazdığı kitabın eleştiri
sinde Lenin, bu kopuşun metodolojik kökenleri üzerin
de durdu. Sukhanov gibileri, kendilerini lUarksist olarak 
adlandınyor, ancak onlar, Marksizmde mutlak olanı, ya
ni onun devrimci diyalektiğini anlamaktan acizler.”

Kabul edilmiş doktrinlere aykırı olan görüşleri böyle- 
sine tepki alınca Lenin, bir süre için önerilerini değiştir
di. Nisan Tezleri, Sovyet Cumhuriyeti’ne örnek olarak 
1871 'in Komün tipi devletini önererek, sosyalist devrimi 
ima etmesine rağmen ondan bahsetmiyordu. Paris Ko
münü geleneksel olarak, Marx’in Fransa'da iç Saray’ın
daki tahlilin bir sonucu olarak, proletarya diktatörlüğü
nün bir örneği şeklinde anlaşılmıştı. Üstelik Lenin’in 
kendisi, demokratik ve sosyalist devrimlerin görevlerini 
kanştırdığı için Komün'ü daha önceden {İki Taktik'te) 
eleştirmişti. "Komün tipi Devlet" önerisini öne sürmek, 
sonuçta, Rusya’da proletarya diktatöriüğü ve demokra
tik ve sosyalist görevleri birleştiren bir devrim için mü
cadele etmekti. E.H. Carr’ın belirttiği gibi, “Lenin’in 
güçlü önerisi açıkça dile getirmese de sosyalizme geçişi 
ima ediyordu” . Ancak, bunun açıklığa kavuşması için 
Bolşeviklerin çok beklemesi gerekmedi. Nisan sonun
dan önce, Lenin, geleneksel "proletarya ve köylülüğün 
demokratik diktatöriüğü” sloganından vazgeçilmesi için 
parti içinde mücadeleye başlamıştı. Lenin’e göre hâlâ 
eski formüle bağlı kalanlar (örneğin Kamanev) fiilen 
proleter sınıf mücadelesinde küçük burjuvazinin tarafı
na geçmişlerdi ve "devrim öncesi 'Bolşevik' antikaları 
arşivine (eski Bolşevikler arşivi de denebilir) kaldırılma- 
ian gerekirdi” . Daha sonra, Volna gazetesindeki değişik 
Rus partilerinin tavırlarını soru-cevap şeklinde özetle
yen bir yazı dizisinde, "Bolşeviklerin sosyalizme karşı 
tavn nedir?” sorusuna şu cevabı vermişti: "Sovyetler, 
sosyalizmin gerçekleşmesi için olası tüm kullanışlı yol

ları hemen denemelidir.”

Stalinist ve post-Stalinist ideologlar son yarım yüzyıl 
boyunca, Lenin’in 1917’deki görüşlerinin, Troçki’nin sü
rekli devrim teorisiyle hiçbir ortak noktası olmadığını 
ve bunların 1905’de formüle ettiği stratejinin sadece 
düzeltilmiş ve iyileştirilmiş hali olduğunu kanıtlamaya 
çalışmıştır. Şubat 1917’de geçici hükümetin yanısıra 
kurulan İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyetl'nin “ işçi ve 
köylülerin demokratik diktatörlüğü”nün somutlaşması 
olduğu tezi, bu tartışmanın mihenk taşıydı. Ancak, 
1917’nin olaylarını 1905’ln düzgün planlarına uysun di
ye değiştirmek mümkün değildir. İlk olarak, eğer Lenin, 
Petrograd Sovyetl’n\ ‘demokratik bir diktatörlük...’ ola
rak düşündüyse, bu sadece “çok önemli değişikliklerle 
beraber belli bir noktaya kadar"dı. Söz konusu olan, 
başlangıçta Menşevik ve Sosyalist Devrimcilerce yöne
tilen bu kurumun gücünü gönüllü olarak burjuvaziye 
bırakması gerçeğiydi. Bu da karşılığında onu tarihsel 
görevlerini (bunların en önemlisi, toprak sahiplerinin 
mülksüzleştirilmesi sayesinde toprak sorununa devrim
ci çözüm getirilmesiydi) yerine getirmekten alıkoydu. 
Ancak daha temel bir nokta bile, farklı Stalinist ve neo- 
Stalinist teorisyenlerce gözardı edilmektedir: Lenin, İki 
Taktik’te, Rus devriminin, kapitalizmin Asya değil Avru
pa türü yaygın ve hızlı gelişimine sadece zemin hazıria- 
yabileceğine ikna olmuşken, Mart/Nisan 1917’de fikrini 
değiştirerek anti-kapltailst, devrimci sosyalist önlemle
rin acilliğini vurgulayan bir görüşü benimsedi. 190S’de 
Rusya’nın ekonomik gelişim derecesinin, işçi sınıfının 
acil ve mutlak özgürleştirilmesini olanaksız kıldığına İna
nıyordu, ancak 1917’de bu “ mutlak özgürieştirme”den 
daha azını hedeflemeyen bir strateji geliştirdi. Öyleyse, 
Nisan Tezleri ile Troçki’nin sürekli devrim anlayışı ara
sındaki çok yakın bağlantı ve uzlaşma nasıl inkar edilebilir?

1917’nin olayları, 12 yıl sonra Troçki’nin tahminlerini 
acı bir şekilde doğruladı. Birincisi, Rus burjuvazisi (ve

siyasal yandaşları olan Menşevıkler, ılımii popülistler 
ve diğerleri) demokratik devrimi tamamlamaktan, özel
likle de köylünün devrimci istemlerini tatmin etmekten 
aciz kaldığını kanıtladı. İkincisi, önemli demokratik gö
revler böylelikle ancak, köylülüğün gerçek kurtarıcısı 
olarak ortaya çıkan proletaryanın iktidarı ele geçirme
sinden sonra tamamlandı. Lenin’in daha sonra gözlem
lediği gibi “ proleter devrimin zaferi sayesinde köylülü
ğe burjuva demokratik devrimi tamamlamada yardım 
edenler Bolşevikler'di". “Meselenin özünde, burjuva 
devriminin temelini oluşturan toprak sorununun, burju
vazinin yönetimi altında çözülemeyeceği gerçeği yatı
yordu. Proletarya diktatöriüğü, demokratik toprak dev
riminin tamamlanmasından sonra değil, başarılması için 
gerekli ön koşul olarak ortaya çıktı.” Üçüncüsü, işçi 
sınıfı, bir kez iktidara geldikten sonra, kendisini sadece 
demokratik reformlarla sınırlandıramadı. Troçki’nin ön
ceden gördüğü gibi, sınıf mücadelesinin dinamiği işçi 
sınıfını, açıkça sosyalist önlemler almaya zoriuyordu. 
Aslında mülk sahibi sınıflara ve gittikçe büyüyen üreti
min felce uğraması tehdidine rağmen sovyetler, mülk- 
süzleştirmeye, Troçki’nin öngördüğünden çok daha ön
ce, Haziran 1918'de Halk Komiserleri Konseyi ana sana
yi dallannın kamuiaştınimasını emrettiğinde yöneldi. Böy
lelikle 1917 Devrimi, şubattaki (tamamlanmamış) burju
va demokratik aşamasından, Ekim’de başlayan proleter 
sosyalist aşamaya dek kesintisiz bir gelişim süreci ya
şadı. Köylülüğün desteğiyle sovyetler, demokratik gö
revlerle (toprak devrimi) sosyalist görevleri (burjuvazi
nin mülksüzleştirilmesi) biraraya getirdi ve böylelikle 
de sosyalizme geçiş için kapitalist olmayan bir yol açıl
dı. Başında Lenin ve Troçki'nin bulunduğu Bolşevik 
partisi, ancak Lenin’In Nisan 1917’de sürekli devrim 
teorisine uygun doğrultuda başlattığı radikal stratejik 
yeniden yönelim sayesinde ‘dünyayı sarsan’ bu büyük 
toplumsal hareketin önderliğini alabilirdi.

MICHAEL LÖWY



; kısa zamanda 200 bine çıktı, Petersburg’daki bütün fabrikalar kapandı. 11 Temmuz’da telefon 
ve telgraf direkleri yıkılarak barikatlar kuruldu. Ancak 15 Temmuz’da düzen yeniden tesis 
edilebilmişti. Savaşın ilanı ile birlikte hava birden değişti. İşçiler kitle halinde savaşın 
coşkusuna kendilerini kaptırdılar. Bunun ardından hükümet bin kadar Bolşeviği yakalayıp şehir 
dışına çıkardı. Binlerce “itaatsiz” işçi orduya ahndı, Petersburg proletaryasının yaklaşık yüzde 
kırkı askere alınırken fabrikalarda onlardan boşalan yerleri kırdan gelen yeni işçiler 
doldurmaya başladı.

Savaşın ilk aylan işçi hareketinde muazzam bir siyasal düşüşe yol açtı, “Kanlı Pazar’ın 
yıldönümü için yalnızca 14 fabrikadan 2.528 işçi greve çıktı. 1 .Mayıs gösterilerine 859 işçi 
katıldı. Bunlar 1914’ün ilk yansında grevlere katılmış olan 1 milyon 59 bin işçi ile 
karşılaştırıldığında düşüşün hızı gözönüne getirilebilir. Ancak 1915 ortasından başlayarak 
mücadele, yeniden tırmanma eğilimi göstermeye başladı. Daha önemlisi ekonomik mücadelelere 
katılan işçi sayısındaki artışlar mütevazi olmasına rağmen çatışmalann şiddeti çok yüksekti. 
Kostromo ve tvanova-Voznosensk’teki çatışmalarda kırka yakın işçi öldürüldü. Eylül’dfe 64 bin 
işçi siyasal taleplerle greve başladılar. 1915’te toplam 928 grevden 715’i ekonomik, geri kalanı 
siyasaldı ve birincilere 383.587, İkincilere 155.941 işçi katılmıştı. 1916’da siyasal grevlere 
280.943 işçi katılırken ekonomik grevlere 221.136 işçi katıldı. 1917’nin yalnızca Ocak ve 
Şubat’ında ise 256.253 işçi siyasal grevlere katılırken 35.829 işçi ekonomik grevlere katılmış, 
böylelikle siyasal nedenlerle grev yapan işçilerin sayısı sürekli artış göstererek 1917’nin ilk 
aylannda tüm grevcilerin yaklaşık yüzde 85’ine ulaşmıştı. İşçi hareketinin merkezi olarak St. 
Petersburg savaş boyunca grev hareketlerinde başı çekti. Savaş yıllannda Petersburg’da 256 
siyasal grev olurken daha çok işçi barındırmasına karşın Moskova’da 113 siyasal grev 
kaydedildi. Bunlara katılan işçi sayısı arasında da çok büyük bir fark vardı: St, Petersburg’da 
358,118 işçi siyasal nedenlerle grev yaparken Moskova’da siyasal grevcilerin sayısı 39.279’da 
kaldı. Tüm Rusya’da ise siyasal nedenlerle grev yapan işçilerin sayısı 469,086’ydı, Üstelik 
sanayi işçilerinin yüzde 17’si askere alınmıştı ve işçilerin yaklaşık yüzde 40’ı tecrübesiz 
işçilerden oluşuyordu.

Devrimci Hareketlilik ve B olşevik  Partisinin Etkinliği

Savaş patlak verdiğinde partinin özellikle Petersburg örgütünde önder rolü oynayan Duma 
milletvekillerinin tutuklanmaları örgütü çökertti. Polis örgüt birimlerine sızdı, Petersburg 
komitesinin yedi üyesinden Şurkanov, Ignatev ve Levtskiy’nin 1914’te polis' ajanı oldukları 

; ortaya çıktı. Ancak Bolşevikler öncelikle Petersburg örgütü olmak üzere yıkılan parti örgütlerini 
her seferinde yeniden inşa etmeyi başardılar, Petersburg komitesi, 1915’te Kronştadt ve 
Helsingfors’la birlikte Baltık filolarındaki örgütlenmeler üzerinde otoritesini kurdu, Moskova’ya 

; örgütçüler, broşürler, bildiriler gönderdi. Temmuz 1914 sonundan Şubat Devrimi’ne kadar 500 
! bin nüsha tutan 160 broşür yayınladı, 1916 başlarında Bolşevik örgütlerinin kendilerini

Ressam Eric Kennington’un Zehirlenmiş ve 
Yaralanmış adlı resmi. Nükleer silahlar dışında, 
modern savaşlarda kullanılan silahların hepsinin -uçak, 
makinah tüfek, zehirli gaz, el bombası, tank, zırhlı 
gemi ve denizaltı- ilk biçimleri ilk kez i. Dünya 
Savaşı’nda kullanıldı. Savaşın birinci evresinde, bu 
yeni silahların toplam etkisi, savunan tarafa saldıran 
taraf karşısında göreli bir üstünlük sağlamak oldu. 
Askerlerin savunma amacıyla kazılan siperlerde 
geçirmek zorunda kaldıklan zamanın uzunluğundan 
ötürü, i. Dünya Savaşı "siperler savaşı" diye anıldı. 
Siperlerin en büyük tehlikesi onları dolduran zehirli 
gaz içinde boğularak ölmekti. Zehirli gaz (nitrat) ilk 
kez Almanlar tarafından 1915’te Ypres’de kullanıldı ve 
müttefik kuvvetleri tamamen gafil avladı. 1917'de ise, 
boğucu etkisinin yanısıra temas ettiği yeri yakan 
“ hardal gazı”  geliştirildi. Savaş tmyunca 185 bin kişi 
zehirli gazın etkisine maruz kaldı; ancak kısmi de 
olsa bir koruma sağlayan gaz maskelerinin sayesinde, 
gazdan ölenlerin sayısı 9 binle sınırlı kaldı. 1917’den 
sonra tankların yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmasıyla birlikte, siperlerin sağladığı koruma 
önemli ölçüde azaldı ve savunma ile saldın arasındaki 
denge, bu kez, saldın lehine bozuldu.



T O i

hkım Uevrimi

Sovyet ressamı Reşetnikov'un Barış İçin adlı resmi. 
1950’de yapılmış olan ve I. Dünya Savaşı yıllarındaki 

hayali bir savaş karşıtı gösteriyi temsil eden bu 
resim, bir anlamda, sosyalistler arasında o dönemde 
yaygın olan (yanlış) bilinci yeniden üretiyor. 1914’te 

yalnızca sosyalistler değil, kimse kitlelerin özellikle de 
işçilerin, böylesi geniş ölçekli bir savaşa tahammül 

edeceklerini düşünmemişti. 1911'de A History of Our 
Time (Zamanımızın Tarihi) adlı bir kitap yazan liberal 

tarihçi G. P. Gooch, "medeni ülkeler arasında 
savaş"ı, "düello kadar devrini kapatmış bir olay" 

olarak değerlendirebiliyordu. Oysa kitleler, yalnızca 
ilan edildiği anda değil, ilk iki yılı tx>yunca savaşı 

sorgulamadı. Savaş karşıtı gösteriler düzenlemek bir 
yana, insanlar milyonlarcasının öleceği savaşa büyük 
bir coşkuyla atıldılar. Oysa popüler düzeyde, böylesi 

saldırgan bir milliyetçiliğin de izleri yok değildi. 
İngiltere’de 1900 ile 1914 arasında, Almanların 

Ingilitere’yi istilasını konu alan 180 macera ve savaş 
kitabı yayınlanmıştı. Ünlü sosyolog Max Weber, Lahey 

Barış Konferansı’nın toplandığı 1899'da Freiburg 
Üniversltesi’nin açılış konuşmasında, "Eğer bir 

Weltmachtpolitil< (dünya gücü olma politikası) ilk adımı 
olmayacaksa. Alman Birliği’nin, yaşlılık yıllarında 

yapılmış bir gençlik budalalığı addedilmesi gerektiği "ni 
söylemişti. Yüzyıl başında Alman sigara paketlerinin 

üzerinde General Moltke’nin "Savaş, Tanrı'nın kurmuş 
olduğu doğal düzenin unsurlanndan biridir’ ’ cümlesi 

yer almaya başladı. Fransız pasifist yazar Romain 
Rolland Ağustos 1914’te bir dostuna yazdığı mektupta 

‘Avrupa’nın bütün ülkelerini, böylesi bir hemfikirlik 
içinde bir savaşa sürükleyen şey insanüstü bir 

düzenin, karşı çıkılması anlamsız olacak bir kozmik 
gücün işareti olmalı. Kader konuşuyor”  diyordu.

onardıklarını belirleyen Ohrana yeniden saldırıya geçerek örgüte darbeler indirdi. Bununla 
birlikte parti üyelerinin sayısında sürekli ve düzenli bir artış gözlendi. Mayıs 1916 da bir 
Ohrana ajanının raporuna göre Petersburg'daki sayıları 2 bin olan parti üyeleri. 1916 sonunda 
Şliyapnikov’un raporuna göre, 3 bine çıktı. Bolşeviklerin savaş sırasındaki etkinlikleri işçi 
hareketinin tırmanışı üzerinde büyük bir etki yarattı. Ağustos 1915'te Putilov fabrikası işçileri 
greve gittiklerinde, ileri sürdükleri siyasal talepler arasında Bolşevih milletvekillerinin serbest 
bırakılması, basın özgürlüğü, oy hakkı gibi talepler bulunuyordu. Ocak ve Şubat 1916 da greve 
giden 100 binden fazla işçinin sloganları arasına "Kahrolsun Romanov Monarşisi", "Kahrolsun 
Savaş" da eklenmişti.

Savaş Sırasında Öteki Muhalefet Partileri 

Sosyalist Devrimciler

1905 Devrimi’nin eş zamanlı köylü ve işçi ayaklanmalarına ve silahlı mücadeleye dayanan 
taktiklerini doğruladığını düşünmelerine rağmen Sosyalist Devrimciler 1907‘den sonraki dönemde 
sendikalar ve parlamento aracılığıyla yürüyen mücadelenin imkanları konusunda harhangi bir 
perspektife sahip olmadıklanndan bu yöntemleri aşağılamakla yetindiler, demokrasi ve devrim 
için merkezileşmiş şiddete dayalı politikalanm sürdürdüler. Ancak kırda yatışan sınıf 
mücadelesi köylü yandaşlannı eylemsizliğe iterken, yürüttükleri silahlı mücadele de yalıtılmış 
anlamsız eylemler halini almaya başladı. 1907’den sonra da silahlı şiddet har^îkederini 
sürdüren partinin merkezi savaş örgütünün başı olan Azev’in Ohrana nm adamı olduğunun 
ortaya çıkması, sonuçta şiddet eyleminin hayli gözden düşmesine yol açtı. 19irde Avksentiev 
ŞR’lerin Duma’ya ve sendikalara katılması için bir kampanya açtı Ancak, parti bu yaklaşmıı 
reddedince Kerenskiy ancak, Trudovik listesinden seçilerek Duma'ya girebildi Savaş patlak 
verdiğinde Sosyalist Devrimciler’in Paris’teki önderleri Avksentiev, Bunakov-Fondammskiv vc



A leksandra K o llon tay

Adi, SSCB’de 1917 Devrimi’nin ardında gerçekleştiri- 
ien, kadınlarla ilgili önemli reformlarla özdeşleştirilen 
Aleksandra Koilontay, karmaşık kişiliği ve siyasal çizgi
sinin özgünlüğü nedeniyle, sonuna dek kendini adadığı 
devrim tarafından yetenekleri gerektiği gibi kullanılma
mış, özellikle kadın politikası bakımından 1970’ierde 
batıda gelişen kadınların kurtuluşu hareketi tarafından 
keşfedilen kimi ilginç görüşü yeterince değerlendirilme
miş olan bir kadındır. Hem 1917 Devrimi’nin en ünlü 
önderlerinden, hem de başta kendi ülkesi olmak üzere 
yakın bir tarihe kadar unutulan, unutturulan bir kadın 
olan Kollontay’ın çok sayıdaki yayınlanmış eserine rağ
men dünya görüşü bugün bile derinliğine çözümlenme
miş, yayınlanmamış anıları ve yazışmaları henüz incele
meye açılmadığı için hakkında pek çok yanıtlanmamış 
soru kalmıştır. Türkiye’de dünyanın, adı kadın mücade
lesiyle özdeşleşen kadınları arasında, hakkında en fazla 
yayın yapılmış kişi olmasına rağmen, siyasal görüşleri
nin kimi yönleri karanlıkta bırakılmaktadır. Bu konulara, 
Koliontay’ın sayıları 35’i bulan kitaplarıyla, 200’ü bulan 
ve pek çoğu batı dillerine ancak bölümler halinde çevril
miş bu)unan makalelerini okuma olanağından yoksun 
bir kişi tarafından kesin yanıtlar getirmesi beklenemeye
cek olan kısa incelemede, Koliontay’ın hayatının, 1873- 
1908 arasını kapsayan gençlik, 1908-1917 arasını kapsa
yan sürgün, 1917-1921 arasındaki devrim, 1921’de ya
şanan parti içi bunalım ve Kollontay’ın önderlerinden 
olduğu İŞÇİ Muhalefeti'nin yenilgisinden sonraki yıllarını 
kapsayan diplomatlık dönemlerinin ana çizgileri ele alı
nacaktır.

Kollontay’ın siyasal yaşamının batı dünyasında üze
rinde en fazla durulan yanı, İşçi Muhalefeti evresidir. 
Rejimin bürokratik bir yozlaşmayla karşı karşıya geldiği 
uyarısını ilk kez dile getiren kişilerden olması, bugün
den geriye bakıldığında dikkat çekicidir. Öte yandan, 
öncelikle 1970’lerin başlarında kadınların “bağımsız” 
bir kurtuluş hareketi oluşturmaları bağlamında, kadın 
hareketinin örgütlenmesiyle ilgili görüşleri nedeniyle fe
ministlerin ilgi odaklarından biri olan Koliontay’ın kendi
si “feministler”e kanşı olmakla birlikte, feministler, onu, 
pek çok görüşünü benimsemeseler de kadınların tarihi
nin önemli bir şahsiyeti olarak kabul etmişlerdir.

Devrimci ajitatöriüğü nedeniyle çağdaşları tarafından 
“eteklikii Jaurâs” , “devrimci Virago” , “ korkunç Bol
şevik” gibi sıfatlarla anılmasına karşılık, pek çok göz
lemciyi güzelliği ve zarafetiyle büyüleyen Koilontay, duy
gusal hayatının serüvenleri yüzünden hakkında çok şey 
yazılıp söylenmesine rağmen, gerçekte hayatının bu yö
nü konusunda çok duyarlı ve kapalı bir kadındı.

Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partlsl'nöe ön plana çıkan 
pek çok kadın gibi ayrıcalıklı bir çevreden ge^n Aiek- 
sandra Mihaiovna Domontoviç, 1872'de St. Petersburg’
da doğdu. Babası, zamanını Bulgar cephesi ile Türk-Bul- 
gar savaşıyla ilgili tarih çalışmaları arasında geçiren, 
soylu ve liberal görüşlere sahip bir general, annesi Fin
landiya’da odun ithal eden bir tüccarın kızıydı. Genera
lin İkinci karısı olan annesi, St. Petersburg sosyetesini 
şaşırtan bir biçimde, ekonomik bağımsızlığını yitirmek 
istemediğinden çiftliğinde tereyağı üretimi yapardı.

Çok iyi bir eğitim alan ve birkaç yabancı dit öğrenen 
Aleksandra Mihaiovna, çocukluğundan itibaren Rus top- 
iumundaki haksızlıkların bilincine vardı. Ancak ailesine 
başkaidınşı, siyasal değil, duygusal nedenlerle oldu. 
Ona mühendis aylığıyla alıştığı hayatı yaşatamayacağı 
gerekçesiyle evlenmelerine karşı çıkan ailesini dinleme
yerek, uzaktan akrabası Viladimir Kollontay ile 1893’te 
aşk evliliği yaptı. Bir yıl sonra bir oğlu oldu. 1896’da 
kocasının mühendis olarak çaiıştığıMabrikaya yaptığı

bir ziyaret sırasında işçi sınıfının yaşam koşullarını gör
mesi, hayatına yeni bir yön verdi. 1898’de oğlunu ailesi
ne bırakarak ekonomi okumak üzere Zürlh'e gitti. Ertesi 
yılı da İngiltere’de İşçi sınıfı hakkında çalışmalar yapa
rak geçirdi. Dönüşünde, Avrupa’da yayılmakta olan Mark- 
sizmin revizyonist yorumlarından ve Fablanlar’dan umu
dunu keserek Ortodoks Marksizme daha yakın bir konu
ma geldi. Kocasını sevmesine rağmen, yapmaya kararlı 
olduğu siyasal mücadeleyle evlilik hayatının bağdaşma
sını olanaksız gördüğünden, bir daha ona dönmedi.

1900-1903 yıllannda Finlandiya sorunu üzerinde çatış
tı {Finlandiya ve Sosyalizm, 1906) ve görüşlerinin yakın- 
iaştığı Rusya Sosyal Demokrat İşçi Part/sf’nin sol kanadı
na yakın dergilere yazmaya başladı. Ancak Bolşeviklerle 
Menşevikler arasındaki çatışmada taraf tutmadı. 1905 
ayaklanmasına katıldı. Troçki ve Lenin’i o sırada tanıdı. 
1905’ten sonra Çar’ın bir ödün olarak açılmasına izin 
verdiği Duma’nın sosyal demokratlarca nasıl kullanıl
ması gerektiği ve sendikalar gibi konularda onlardan 
farklı görüşlere sahipti. Sonradan İşçi Muhalefeti hare
ketinde savunacağı “kitlelerin yaratıcılığına güvenilmesi” 
gerektiği yolundaki görüşü o tarihte netleşti. Kadınlarla 
ilgili çalışmalanna da aynı yıllarda, St. Petersburg'da, 
kadınlann mülkiyette, eğitimde, oy hakkında eşitliğini 
savunmak üzere başlatılan ve 1908’de bir kadın kurulta
yı toplayan feministlere karşı, işçi sınıfı kadınlannın 
sorunlarını savunarak başladı. Sosyal Demokrat Parti, 
Kollontay’ın bu kurultaya katılmasına karşıydı. O ise 
konferansa katılıp sufrajetlere karşı sert bir eleştiri yap
ma yanlısıydı. Bu amaçla Kadm Sorununun Toplumsal 
Temelleri (1909) kitabını yazdı. Ancak kongre salonu 
polislerle çevrilmişti. Kürsüye çıkarsa tutuklanacağını 
haller alan Kollontay yurt dışına gitti. Böylece hayatının 
1917’ye kadar sürecek olan gezgin-sürgün dönemi baş
ladı.

Bu dönemde bir yandan Alman Sosyal Demokrat Par- 
tisi'ne üye olup parti çalışması yaptı, bir yandan II. 
EntemasyonaHn kongrelerine katıldı, bir yandan Fran
sa’da 1911 ’de örgütlediği, ev kadınlannın hayat pahalılı
ğına karşı grevi gibi eylemler düzenledi, bir yandan 
da çeşitli dillerde yayınlanan sosyal demokrat dergilere 
yazılar yazdı. Aynca Danimarka, İsveç ve İngiltere’de, 
aile, analığın korunması gibi konularda konferanslar ver
di, British Museum’da Toplum ve Analık (1916) kitabı 
için malzeme derledi ve Avrupa işçi sınıfıyla ilgili göz
lemlerini İşçilerin Avrupa’sında (1912) adlı kitabında top
ladı.

Bu son kitabında Alman Sosyal Demokrat Partlsl'ne 
ilişkin olarak yaptığı, kariyerizm, şovenizm, bürokratik 
eğitimler, Marksist kültür yetersizliği, gençlere ve kadın
lara yöneitilen aşağılama gibi eleştiriler, Liebknecht ve 
Zetkin dışındaki Alman sosyal demokratlanyla arasının 
açılmasına neden oldu. 1914’te savaşın patlak vermesi 
üzerine Alman yetkililerince tutuklandı. Sertıest kalınca 
Danimarka’ya ve İsveç’e geçti. Burada antlmilitarlst gö
rüşlerinden dplayı yine tutuklandı. Sert>est bırakılınca 
Norveç’e gitti. Başlangıçta savaş konusunda kesin bir 
pasifist tutum takındığı için görüşleri Menşeviklerinkine 
daha yakındı. Öte yandan Lenin de onun İskandinav 
ülkelerindeki etkintiğinden yararlanmak İstemesine rağ
men ona çok güvenmiyordu. Bu yüzden Bern’deki Sos
yalist Kadmlar Konferansı'na detege olarak onu gönder
memişti. Ancak 1915’te Lenin ile Kollontay arasındaki 
ilişki sıklaştı, Lenin onu emperyalist savaşın devrimci 
bir savaşa dönüştürülebileceği konusunda ikna etti ve 
aynı yıl Kollontay Bolşevik partiye üye oldu. Şllyapnl- 
kov’la tanışması da, aynı döneme rastlar. Kollontay, 
1915 ve 1916’da İM kez, Lenin’in ve Zimmerwaldcilar’in 
(savaş karşıtı sosyalistler) görüşlerinin propagandasını 
yapmak üzere Amerika’ya gitti. Şubat 1917’de Norveç’e 
döndüğünde Rusya’daki gelişmeleri öğrendi ve oraya 
döndü.

1917 boyunca Lenin’e en koşulsuz desteği verenler-

Kollontay'ın sosyalist harekete en büyük katkılarından 
biri, devrim süreci sırasında bile, toplumsal 

dönüşümlerle siyasal devrimi içiçe ele alma 
konusundaki ısrarı idi. 1920'de yayınladığı Komünizm 

ve Alle’de şöyle yazıyordu: "Eski ailenin enkazı 
üzerinde yepyeni bir biçimin yükselmekte olduğunu 

göreceğiz- kadınlarla erkekler arasında eskisinden 
alabildiğine farklı ilişkiler öngören ve komünist 

toplumun, her ikisi de bağımsız, her ikisi de özgür, 
her ikisi de işçi ı̂ e her ikisi de eşit iki üyesinin 

birliğinden ibaret olan bir aile. Evlilik, günümüzde aile 
hayatının iğrenç bir lekesi olan bütün para 

hesaplarından, bütün maddi unsurlardan 
arındırılacaktır. ”

den biri Kollontay’dı. Örneğin 3 Nisan’da İsviçre’den 
dönen Lenin’in ertesi gün Nisan TezlerI'ni açıkladığı 
toplantıda onu destekleyen tek Bolşevik o oldu. Ardın
dan partinin politikasının oluşturulması çalışmalanna 
katılmak yerine, silahlı ayaklanma propagandası yap
mak için ajitatöriük faaliyetine döndü. Anıiannda halk 
önündeki ilk konuşmasını yaptığında korkudan titrediği
ni yazan Kollontay, bu dönemde artık partinin en iyi 
ve en gözde hatiplerinden biri olmuştu. Kendisinden 
onyedi yaş daha genç, köylü kökenden gelme, cahil 
ve onunla aynı düzeyde olmadığı için Bolşevikler başta 
olmak üzere yaygın bir karalama kampanyasına konu 
edilen sevgilisi, sonradan evlendiği Pavel Dibenko ile 
Battık denizcileri arasında yaptığı bir propaganda çalış
ması sırasında tanıştı. Temmuz ayında Finlandiya’dan 
dönerken tutuklandı. Tutuklu olduğu sırada Petrograd 
SovyetI'ne ve Bolşevik partisinin Merkez Komitesl’ne 
seçildi. Gorki ve KrassIn’In çabalanyla serbest bırakılın
ca ilk kadın İşçiler konferansım toplama çalışmalannı 
başlattı. 24 Eklm’i 25’e bağlayan gece Ekim Devrimi’ni 
yöneten Smolnl EnstltOsû’nöeki Bolşevik genel kurma
yında o da vardı. Devrimden sonra Sosyal Güvenlik 
Halk Komiserliği’ne getirildi. Sovyet Devrimi’nin kadın
lara yasalarda eşitlik, eğitim ve oy hakkı tanıyan deği
şiklikleri yanısıra özellikle evliliğin kilisede takdis edi
len, hayat boyu süren bir ilişki olmaktan çıkaniması, 
Kollontay’ın kadınlann “toplumsal bir görevi” olarak 
kabul ettiği analık izinlerinin uzatılması, meşru ve gayn- 
meşru çocuk aynmının kaldınlması gibi önemli adımlan 
bu dönemde atıldı. Aynca kadınlan politikaya aktif şekil
de katabilmek için gerekli gördüğü, kadınlann parti içe
risinde ayn olarak örgütlendikleri Jenodtel öıgütü onun 
önerisiyle kuruldu.

Ancak Kollontay’ın Bolşevik partisi merkez yöneti
miyle anlaşmazlığa düşmesi gecikmeyecekti. 1918 Mart’-
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inda Dibenko’nun Askeri ve Deniz İşleri Komiserliği’n- 
den alınıp tutuklanması üzerine yönetimi eleştiren, ama 
görünüşünün kişisel hayatıyla ilişkili bulunacağı endişe
siyle olayın fazla üstüne gitmeyen (Kollontay, Dibenko 
İle yeni kabul edilen evlilik yasasına göre evlenmişti), 
ardından Bolşevik olmayan basının yasaklanmasına kar
şı çıkan, ama işi istifa etmeye kadar götürmek isteme
yen Kollontay’ın Lenin ve Troçki'yle olan görüş aynlık- 
lan giderek artmaktaydı. Sonunda Brest-Litovsk Barış 
Antlaşması’na karşı olduğu için Halk Komiserliği göre
vinden çekilerek Ukrayna’da ajitatörlük yapmaya gitti. 
Devrimin savaş kavramının terki anlamına gelen Brest- 
Litovsk Antlaşması’na karşı çıkma gerekçesi, o sırada 
So/Komün/st/er muhalefetinin öne sürdüğü gerekçeler
den farklı oarak, antlaşmanın Finlandiya işçi sınıfını ge
rici güçlere terk etme sonucunu doğurmasıydı. Fakat 
bu anlaşmazlıklar daha derinde yatan demokrasi ve top
lumsal devrim anlayışından kaynaklanan görüş ayrılıkla- 
nnın bir başlangıcından başka bir şey değildi. Partinin 
ilk ciddi bunalımının yaşandığı 10. Kongre’de ele alınan 
sendikalar sorunuyla ilgili tartışmada Kollontay hem Le
nin’in içinde yeraldığı Onlar grubuna, hem de Troçki’nin 
başını çektiği azınlık görüşüne karşı çıktı.

10. Kongre’ye sunulan, başını, en eski Bolşeviklerden 
biri ve Metalürji Sendlkası’nm temsilcisi Şliyapnikov’un 
çektiği İŞÇİ Muhalefeti grubunun Kollontay tarafından 
kaleme alınan gerekçesi:

“Sınıf içgüdüsüyle, İşçi Muhafeletl'n\n başını çeken 
yoldaşlar, bir şeylerin yürümediğini farkettiler. Devrim’- 
in üçüncü yılında, kuşkusuz sovyet devletini kurduk 
ve emekçilerin işçi ve köylü cumhuriyetinin ilkesini or
taya koyduk, ama işçi sınıfının kendisi, bir sınıf olarak, 
kendine özgü, bölünemez ve türdeş ihtiyaçlan, çıkarları 
ve amaçlan bulunan, dolayısıyla başka sınıflannkinden 
net şekilde ayrılan sürekli bir politikası olan işçi sınıfı
nın, sovyet cumhuriyetinde giderek önemi azalan bir 
rol oynamaya başladığını, kendi yönetimince alınan ka
rartan giderek daha az etkilediğini, merkezi iktidar or- 
ganlannın politikasını gklerek daha az yönlendirdiğini an
ladı.” diye başlayan, Lenin’in üretimin uzman yöneticilerce 
örgütlenmesi ve Troçki’nin üretimin askerileştirilmesi 
önerilerine karşı çıkıyor, parti merkezinin, İşçi tabanının 
sendikalarda İfadesini bulan özerk İnisiyatifi ve yaratıcı
lığını dikkate almamasını eleştiriyor ve kitleden kopma
ya neden olan bu anlayışın bürokratik yozlaşmaya yol

açacağı uyansında bulunuyordu. İşçi Muhalefeti hare
keti, daha önceki ve sonraki “sol muhalefetler’’den farklı 
olarak gerçekten sendikalarda ve fabrikalardaki işçi kon
seylerinde tabanı olan bir oluşumdu. Lenin ve arkadaş- 
lannın, hareket konusunda endişelenmelerine, giderek 
Kollontay'! ve Şliyapnikov’u “küçük burjuva sapma’’ya 
düşmekle suçlamalanna ve en sonunda hem sendikala- 
nn özerk kuruluşlar olarak variiğına hem de İşçi Muhale- 
feti'nln bir hizip olarak varlığına son verme karariannı 
almalanna hareketin bu niteliği yol açtı. Kronştadt ayak
lanmasıyla aynı günlerde toplanan 10. Kongre’de İşçi 
Muhalefeti’n\n mahkûm edilerek yasaklanmasından son
ra, Şubat 1922’de İşçi Muhalefeti’n\rt son itirazı olan 
“22’ier mektubu’’nu da İmzalayan Kollontay, genellikle 
gözden düşen yöneticilerin kızağa çekilme yeri olan 
Norveç büyükelçiliğine ticaret ataşesi olarak atandı.

1924’te Norveç büyükelçiliğine getirildi. Diplomatik 
görevi fazla sevmemesine rağmen, aktif politika hayatı 
sona erdiği İçin yapabileceği fazla bir şey kalmamıştı. 
Böylece dünyanın ilk ve SSCB’nin tek kadın büyükelçisi 
oldu. 1926’da kısa bir süre IMeksika büyükelçiliği yaptık
tan sonra yine İlk misyonuna gönderildi. II. Dünya Sava- 
şı’nın sonuna dek diplomatlığı sürdüren Kollontay, 
1930’larda StalIn’In giriştiği karalama kampanyalan ve 
düzmece Moskova mahkemeleriyle İktidardan uzaklaştı- 
nlarak hayatlannı kaybeden eski "Bolşevik öncü kad- 
ro’’dan hayatta kalan ve 1952'de Moskova’daki İki odalı 
evinde bir kalp krizinden eceliyle ölen tek kişi oldu. 
Diplomatlığının son yıllannda devletin en yüksek nişan- 
ianyla ödüllendirildi. Bu nedenle Stalln İle en azından 
zımni bir uzlaşma içinde olduğunu ileri süren tarihçilere 
karşı, başka tarihçiler, hayatta kalmasını dünyanın gözü 
üzerinde olan bir diplomatı olmasına borçlu olduğunu 
ileri sürmüşlerdir.

işçilerin üretim sürecinden başlayarak toplumun her 
kademesinde karar alıcı olmalan gereğine İnanan ve 
bürokratik yozlaşmaya, en başında karşı çıkan Kollon- 
tay’ın Stalln dönemi uygulamalannı onaylamasını bekle
mek zor olduğu gibi, pek çok tanık, resmî olmayan 
görüşmelerinde Kollontay’ın rejimin gidişiyle ilgili kay- 
gılannı dile getirdiğini belirtmektedirler. Anılan ve özel 
yazışmasıyla ilgili arşiv açılmadan çözülmesi olanaksız 
olan bu bilmecede, bugün umutsuzluğuna delil olarak 
gösterilebilecek tek nesnel kanıt, 1922’ye kadar fevka
lade velut bir yazar olan ve başta kadınları ilgilendiren

konular olmak üzere her yıl pek çok yazı kaleme alan 
Kollontay'ın, 1930’dan sonra bir-lki anma ve anı yazısı 
dışında hiçbir fikir yazısı yayınlamamasıdır.

Bunun bir açıklaması şu olabilir: Kadıntaria ilgili dü
şüncesi, önceleri Engels ve Bebei’in bu konudaki çö
zümlemelerine büyük bir sadakat gösteren, kadının kur
tuluşunu üretime katılmasında arayan ve çağının femi
nistlerinin “soyut” kabul ettiği, kadınlann erkeklerie 
eşit bir statüye gelmek için verdikleri kavgalannı “ bur
juva feminizmi” şeklinde yargılayarak mahkûm eden 
ama, düşüncesi zamanla çağdaş feministlerin “kişisel 
olan siyasaldır” tezine oldukça yaklaşan bir doğrultuda 
ilerleyen Kollontay, Allx Holt’un dediği gibi, henüz ka
dınların ezilişlerinin psikolojik boyutlannı çözümlemeye 
yarayacak dilin ve terimlerin bile varolmadığı bir dönem
de (Freud’dan öncesi), "kadın sorunu”nu, ekonomik 
bağımsızlık, ev İşinin sosyalleştirilmesi gibi klasik öner
melerin çok ötesine giden bir derinlikte sorgulamaya 
başlamıştı. Ne var ki, “yeni bir ahlak” , "kanatlı eros” , 
“aşkın farklı biçimleri” , sevgi İlişkilerinin “ bir bardak 
su içmek kadar rahatlayıp sadeleşmesi” gibi kavramlar
la anlatmaya çalıştığı ve daha çok Anna Akmatova’nın 
şiiri üzerine yazdığı Beyaz Kuş ve Ejderha (1923) adlı 
eleştiri yazısında ve Sevgi Yollan (1923) adlı kitabındaki 
öykülerinde, özellikle Üç Kuşakta Aşk’ta yarattığı kendi 
karariannı özgürce alan, aşktan bile özgürleşmeyi ba
şarmış bir birey olan Genya tipiyle somutlaştırmaya ça
lıştığı yeni kadın kimliği arayışı, çağdaşlannca anlaşıl
madı ve Kollontay, acımasızca, küçük burjuva eğilimler 
taşımakla suçlandı. Hayatının aktif siyasetten çekildiği 
döneminde kendini, gençliğinden beri en büyük tutküla- 
nndan biri olan edebiyat çalışmalanna vermekten alıko
yan biraz da bu eleştiriler oldu. Kaldı kİ, olgun bir teori 
oluşturamasa da kadınlann kurtuluşuna devrimci bir 
yaklaşıma doğru evrimleşen düşüncelerini, kadınlar açı
sından bir karşı devrimin gündeme getirildiği 30’lu yıl
larda açıklamasının hem yararsız hem de tehlikeli olaca
ğı açıktı.

1952’nin 9 Mart’ında, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’- 
nün ertesi günü öldüğünde, Kollontay, parti ve halk 
tarafından unutulmuştu ve Yüksek Sovyet'in çalışmala- 
nnı İzlemekte olan belllbaşlı günlük gazeteler, Alek- 
sandra Kollontay’ın Rus Devriml’ne katkıianndan hiç 
söz etmediler.
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Savinkov Prizyiv (Çağn) gazetesinde kendi yurtsever tavırlarını açıkladılar. Çemov ve Natanson 
ise Zimmervvald (1915) ve Kienthal (1916) konferanslanna katılarak “merkezci” bir tutum 
benimsediler. 1915 yazında Kerenskiy ve Zenziov önderliğinde Zemstvo’lar aracılığıyla bir 
sosyalist devrim kampanyası başlatan SR’lerin Rusya içindeki kanadı bu kampanya 
başansızlıkla sonuçlanınca yeniden yurtseverlik konumuna çekilerek Paris’teki önderlikle 
bağlannı sıklaştırdılar. İşçi sınıfı arasındaki SR önderliğini yürüten Aleksandroviç ise gittikçe 
daha çok Lenin’in görüşlerine yaklaşarak savaşın uluslararası bir sınıf savaşına dönüştürülmesi 
perspektifini benimsedi.

Menşevikler

Menşevikler, sendikalarda, kooperatiflerde, işçi eğitim, güvenlik ve sağlık demeklerinde ve 
Duma’da açık siyasal ve ekonomik mücadele imkanlanndan yararlanmak için SR’ler ve 
Bolşeviklerden daha iyi hazırlanmışlardı. Parti çalışmasını geniş ölçüde legal alana kaydıran 
Menşevikler hem Stolipin rejimi sırasında hem de savaştan önceki üç yıldaki işçi 
mücadelelerinde bundan yararlandılar. 1910’daki parti plenumunda Bolşevikleri, Sosyal Demokrat 
İşçi Partisi’nin dışına sürmeye kalkışıp bunda başanlı olamayan Menşevikler parti kurullarını 
hiçbir zaman ele geçiremediler.

1912’de Prag’da Bolşevikler, Menşeviklerden ayrı olarak topladıkları kongrede, Leninist bir 
merkez komitesi seçince Duma’daki sosyal demokrat grup da bölündü. Menşevikler, kendi 
aralannda praktiki denilen Rusya’daki çalışmayı yürüten sağ kanatla yurt dışında olan ve 
başlannı Martov, Dan ve Martinov’un çektiği Golos Sotsial Demokrata’yı yayınlayan iki grup 
arasında bölünmüştü. Bolşeviklerin “tasfiyeciler” olarak adlandırdığı sağ kanat, yeraltı faaliyetinin 
tümden ortadan kaldınlmasını savunurken, Martov’un kardeşi Yu Larin ve Eva Broido’nun 
başını çektiği Rusya’daki sol kanat Menşevikler Bolşeviklerle birleşmenin ve parti faaliyetini 
yeraltı örgütüne bağlamanın imkanlarını anyorlardı. Menşevik kampın çevresinde prafefifeileri 
tasfiyeci addederek, Bolşeviklere katılan Plehanov’un Menşevikleri ve Troçki’nin parti birliğini 
sağlamayı hedefleyen ve arabulucu rolü oynayan Pravda grubu bulunuyordu.

Savaş patlak verdiğinde Menşevikler savaşa karşı tavır konusunda yeniden bölünmeye uğradılar. 
Martov, Akselrad ve Martinov’un önderliğindeki enternasyonalist-Menşevifeler Zimmervvald 
hareketinde etkin bir rol oynadılar. Plehanov’un yurtsever-savunmacı çizgisi Menşevik kampın 
dışına sürüklendi;

Devrimci Durum ve Çarlığm Çöküşü
1905’te bir devrimci duruma yol açan Rus-Japon savaşı ve savaşta Çarlığın uğradığı yenilgi, 
daha geniş bir alan üzerinde süren emperyalist dünya savaşında çok daha mümkün 
görünüyordu. Lenin “egemen sınıflar için kendi egemenliklerini herhangi bir değişiklik 
yapmaksızın sürdürmek imkansız hale geldiğinde; üst sınıflar arasında, şu ya da bu biçimde 
bir bunalım, egemen sınıfın politikasında ezilen smıflann hoşnutsuzluk ve öfkesinin açığa 
çıktığı bir çatlağa yol açan bir bunalım ortaya çıktığında” bir devrimci durumun doğduğuna 
işaret etmişti. Bunun bir devrime yol açması içinse, “genel olarak yalnızca aşağıdaki sınıfların 
eskisi gibi yaşamayı sürdürmeyi istememeleri yetmez, aynı zamanda yukarıdaki smıflann da 
eskisi gibi yaşamayı sürdürememeleri gerekir”di. Rusya’da savaşın yitirilmekte olmasının, 
savaşla zorlanan Rusya ekonomisinin tükenme işaretleri vermesinin. Çarlık yönetiminin savaşın 
başındaki onayı, neredeyse bütünüyle yitirmiş olmasının yol açtığı genel bunahm, egemen 
sınıf bloğunun çeşitli kesimlerinin birbirleriyle çatılmaya düşmesine yol açıyordu. Tarihçi 
Çemiyavskiy, egemen sınıflar arasında 1915-16 da hüküm süren havayı şöyle nitelemişti: 
“Bakanlar kurulu tutanaklan, hükümette, egemen sınıf arasında hakim olan, devrimin 
psikolojik önşartım gösterir, bakanlar devrimden korktuklan ve nefret ettikleri, mümkün olan 
her yoldan onu engellemeyi istedikleri halde, ellerini kavuşturup onu beklemekten başka bir 
şey yapamıyorlardı.”

Bakanlar kurulunda, geriye çekilen Rus ordusunun arkasında bıraktığı bölgelerin boşaltılması 
sırasında başgösteren kargaşalık ve askeri yetkililerin çılgınca davranışlan, bakanları öfkeden 
kudurtuyor, savaşın baştan sona aptalca yönetildiği açıkça konuşuluyordu. Başbakan 
Goremiykin’e bütün bakanlar isyan ediyor “yann sokaklarda oluk gibi kan akacağı” ve “hep 
birlikte uçumma yuvarlamlacağı” konuşuluyor ama hiçbir şey yapılamıyordu. Kumida açıkça 
Çarın önünde iki yol kaldığı ya bir askeri diktatörlüğe başvumlacağı ya da halkla uzlaşmaya 
gidileceği durmadan konuşuluyor ama yine de hiçbir şey yapılamıyordu. Bütün bunlara karar 
vermesi gereken Çar ve Çariçe ise, Rasputin’in kollanna düşmüş, bütün kararlan kendilerinin 
yerine ona bırakmışlardı. Çarlık sürekli bir bunahm içinde çırpınıyordu,
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Çarlık rejiminin bunalımı sürerken, egemen sınıflar arasında aşağıdan gelecek devrimi önlemek 
için yukarıdan bir devrim hesaplan yapılmaya başlanmıştı. Ağustos 1916’da Ekimci 
önderlerden Guçkov genelkurmaydaki general Alekseyev’e bir mektup göndererek, cephe



1917 Şubat Devrimi, kendiliğinden gelişen ve 
zaptedHemez hale gelen işçi ayaklanmalarının 
burjuvalar tarafından kısa süreli de olsa ele geçirilip, 
kendileri lehine döndürülüşün, devrimidir. Öncelikle 
Çar'a ve mutlakiyetçi rejime karşı ayaklanan işçiler 
genel greve gidiyor, öğrenciler gösteriler düzenliyordu. 
Asıl en çarpıcı olan Çar'ın en çok güvendiği Moskova 
Alayı'mn da ayaklanmasıydı. 26 Şubat günü 
göstericilere ateş açılması emri verildiğinde, Volhinskiy 
Muhafız Alayı'ndan bir birlik halka ateş açtı, fakat 
diğer birlikler bu emir üzerine silahlarını havaya 
doğrulttular. Halka ateş etmeyi reddeden askerler 
silahlan alınarak, kışlalarına kapatıldı. 26 Şubat gecesi 
Volhinskiy Alayı'nın askerleri, kendilerini halka ateş 
açmaya zorlayan subayı öldürdüler. Onların isyanına, 
yakınlarındaki Pavlotsiy alayı da katıldı. Aynı gece 
İstihkâm Kışlası ile Moskova Alayı da isyancı askerler 
arasındaydı. İsyancı askerierin işçilere silah dağıtması, 
Çar'ın baştan pek de ciddiye almadığı devrimi 
gerçekleştirdi. Devrim, başkentten, Rusya'nın bütün

merkezlerine birkaç günde yıldırım hızıyla yayıldı. 
Moskova'da olanlar, bir yankının özelliklerini taşıyor, 
başkentin mücadelesi burada büyüyerek 
tekrarlanıyordu. İlk grevler, Petersburg'da devrimin 
başladığı 27 Şubat'ta başgösterdi. 28'inde, gösterici 
işçiler caddeleri istila ettiler ve polis merkezlerine 
saldırdılar, 1 Mart'ta garnizonlarında biraraya geldiler.
2 gün içinde atmosfer, Petersburg’da daha önce 
ulaşılmış olan devrimin patlama noktasına gelmişti. 
Burada her şey daha da kolay oldu. İsyancı işçiler 
ve askerler, posta ve telgraf idaresini, tersaneyi, 
istasyonlan ve Kremlin’i  işgal ettiler. Genel vali, 
askerlik şubesi başkanı ve polis şefi tutuklandı. 
Sonunda Moskova’da da sovyet kuruldu ve 
ayaklanma olaysız bir biçimde zafere ulaştı. Birkaç 
silahlı çatışma oldu, ama bunlar başkenttekilerden 
daha az kanlı sonuçlandı. Merkez hükümeti kaybetti, 
Çariık, gerçek bir direniş göstermedi. Hapisanelerin 
kapılan açıldı. Dünün tutuklulan, yığınların başına 
geçtiler. Petrograd ve Moskova ayaklanmalarının

izinden giden diğer merkezlerdeki değişimler, hâlâ çok 
sakindi. 1 Mart’ta Niznij Novprod'da (günümüzde 
Gorki) işçiler askerlerle aynı gün gösteriye başladılar. 
Burada da sovyet kuruldu. Şehir burjuvazisi 
olaylardan geri kalmadı: Asil bir ailenin oğlu, şehir 
meclisi başkanlığına seçildi. Bu devrim Çarlığın 
baskısından bunalan bütün toplumsal sınıflan biraraya 
getirmişti, (solda) 1917’de yapılan bu kartta, bir fırıncı, 
fırınının üzerinde ‘Çar’ın Tastikiyle’ yazılı tabelasını 
ayakları altında çiğniyor. Küçük burjuvalar dahi, bu 
devrimci kervana katılmış ve Çarlık rejimine tavır 
almışlardı. Menşeviklerin de öngördüğü gibi, batılı 
burjuva ve kapitalizm tipolojisinin devrimi sayılan 
Şubat Devrimi, aslında (o zamanlar sadece Lenin'in 
dediği gibi) Rus ruhuna uymuyordu. 10 ay süren 
geçici hükümet iktidan boyunca, halk ayaklanmaları 
durmayacak ve daha sonra burjuvalar ve işçiler karşı 
karşıya geleceklerdi.



K m l Emma

Bugün Emma Goldman anarşist hareketin en bilinen 
isimlerinden biri değildir. Süreldi hareitet içinde geçirdi
ği 71 yıllıl( tıayatmdan geriye büyüle teorik eserler de 
bırakmamıştır. Emma Goldman, 1 Mayıs olaylarından 
Rus Devrimi'ne, Avrupa devrimlerinden yeni bir yüzyılın 
şekillenişine kadar dünyanın tariliini etkileyen çok önemli 
olayların ortasında yaşamış, yaşadıklarını sürekli sorgu
lamış bir eylemcidir. Dönemin neredeyse bütün önemli 
hareketleri ve şahsiyetleriyle temasta bulunmuştur; o 
kadar çok ülke dolaşmış, o kadar çok değişik meseleyle 
ilgilenmiştir ki hayatının dökümünü içeren Living My 
Life (Hayatımı Yaşarken) adlı kitabı zengin bir belge 
niteliğini taşır. Bu hayat öyküsü ayrıca, Rus Devrimi 
tartışmalarından kadınların özgürlük mücadelesine uza
nan geniş bir yelpazede bugün de gündemde olan me
selelere ilişkin düşündürücü sorular, aykırı yorumlarla 
doludur.

Emma Goldman’ın hayatı esas olarak iki ülkede geçti. 
Rusya ve Amerika, 1885’te, 16 yaşındayken, doğduğu 
ülke olan Rusya’dan aynlarak kızkardeşiyle birlikte Ame
rika’ya gitti. Yoksul bir çocukluk geçirmişti, 13 yaşından 
beri fabrikada işçilik yapıyordu. Anarşist hareketle, Ame
rika'da ilgilenmeye başiadt 1886’da Chicago'da işçile
rin sekiz saatlik işgünü için başlattıkları mücadele poli
sin saldırısıyla kanlı bir olaya dönüşmüştü. Bu saldırıyı 
protesto eden anarşistlerin tutuklanması ve beşinin hak
sız bir suçlamayla idam edilmesi, Emma Goldman'ın 
hayatında bir dönüm noktası oldu. Kendini “şehitlerin 
anısına” adamaya, onlann davasını benimsemeye, “on- 
lann güzel hayatlarını ve kahr  ̂manca ölümlerini” bütün 
dünyaya duyurmaya karar verdi. Bu idealle Rochester’- 
dan New York’a geldiğinde bütün eşyası küçük bir el 
çantası ve dikiş makinesiydi.

1889’da Paris'te yapılan Sosyalist Enternasyonal kong
resinde 1 Mayıs’ın bütün dünyada işçi bayramı olarak 
kutlanması karan alındı. New York’ta yapılan ilk 1 Mayıs 
kutlamasında, polis konuşmaları engellemeye çalışır
ken Emma Goldman bir at arabasının üstüne çıkarak 
konuşmaya başladı. Ertesi gün gazeteler, devrim propa
gandası yapan genç bir kadının tiz sesiyle atı bile ürküt
tüğünü yazıyordu. Emma Goldman, Amerika'daki politik 
mücadelesini esas olarak bir hatip ve ajitatör olarak 
sürdürdü. Fabrikalarda, mitinglerde yaptığı ateşli ko
nuşmalar sonucunda, tıasında adı “Kızıl Emma” olarak 
geçmeye başladı. Çeşitli anarşist dergilerde politik yazı
lar yazdı, 1906’da Mother Earth (Toprak Ana) adını ver
diği kendi dergisini çıkardı. Konuşmalarından ve yazıla- 
nndan ötürü sık sık gözaltına alındı, tutuklandı.

Emma Goldman olaylardan ve kişilerden çabuk etkile
nen, heyecanlanan bir yapıya sahipti ama sorulanndan 
asla vazgeçmedi. Politikada bir düzeyin bir başka düze
ye feda edilmesine razı olmak istemedi. Hem bir kadın, 
hem de bir anarşist olarak bağımsız kimliğine çok önem 
verdi. Amerika’daki değişik anarşist grupiann eylemle
rine katılsa da kendine özgü bağımsız görüşlerini koru
du. Bireyin özgürlüğünü ve grupiann bağımsızlığını sa
vunuyordu. Anarşizmi sadece vaniması gereken bir he
def olarak değil, gündelik yaşamda uygulanması, içsel
leştirilmesi için mücadele edilmesi gereken idealler ola
rak ele alıyordu. Bir grevdeki şenlikte dansetmesi üzeri
ne anarşist arkadaşlan tarafından eleştirilince, “ Dava 
güzel bir ideal olan anarşizm ise, kurallardan ve önyar
gılardan bağımsızlaşma anlamına geliyorsa davanın ha
yatı ve hayattan zevk almayı dışarda bıraktığını 
düşünmüyorum” diye karşı çıktı onlara, ilk Avrupa yol
culuğundan, Nletzche, Ibsen, Hauptman, Freud gibi Av- 
njpa kültürünün yeni isimlerinden çok etkilenmiş olarak 
döndü, özellikle, “ruhunun ateşi, şarkısının ritmi haya
tımı daha zengin, daha anlamlı yaptı” dediği Nietzche'- 
ye ilgisi anarşist arkadaşianyla arasında bir çatışma

konusu oldu. Anarşizmin önemli isimlerinden Kropot- 
kin’le aşk ve cinsellik üzerine sert tartışmalar yaptı. 
Oscar Wilde’in eşcinselliğinden ötürü baskı görmesini 
protesto etti, bu konuda da arkadaşlan arasında yandaş 
bulamadı. 1907’de Kropotkin ve Ibsen’in birey ve örgüt
lenme üzerine görüşlerinin tartışıldığı Amsterdam Ulus
lararası Anarşistler Kongresi’nde anarşizmin, bağımsız 
bireylerden oluşan, disiplin, korku ve cezayı dışarda 
bırakan bir örgütlenme olması gerektiğini, yoksulluğun 
baskısından kurtulmuş, herkesin refah içinde olduğu 
bir toplumsal organizma yaratması gerektiğini savundu. 
Bu görüşleri ilerde Rus Devrimi ile ilgili değerlendirme
lerinin de temelini oluşturacaktı.

Emma Goldman Amerika’daki politik hayatı boyunca 
değişik topluluklar önünde, doğum kontrolü için propa
gandadan, serbest aşk savunusuna, savaş aleyhtarlı
ğından hukuk ve eğitim eleştirisine kadar birçok konuda 
konuştu, kilisede ateizm propagandası yaptı, maden 
işçilerine Bernard Shaw'un oyunlarını anlattı. Emma 
Goldman'ın bugüne ulaşan düşünceleri arasında kadın- 
lann özgürlüğü ile ilgili olanlar önemli bir yer tutar. 
Amerika’da kadınlann oy hakkını savunan süfrajetlerin 
çerçevesini sınırlı bularak eleştirmiş, öte yandan aşk 
ve annelik konuşunda feminist görüşlere ters düşecek 
bir anlayış savunmuştur. Emma Goldman’a göre aşkın 
ve anneliğin özgürlüğü engelleyeceği korkusu kadınlan 
hayatın canlılığından uzak tutmaktadır. Kadının Kurtulu
şunun Tra/edlsl adlı yazısında “ Bütün ezilen sınıflar 
nasıl gerçek özgürlüğe kendi güçleriyle kavuşabilirse, 
kadın da kendini özgürleştirebildiği ölçüde özgür olabi
leceğini anlamalıdır” ve eğer gerçekten özgür olmak 
istiyorsa “ kendini kurtuluştan da kurtarmalıdır”der.

Emma Goldman'ın hayatındaki, en çok coşku veren 
ama aynı zamanda en sarsıcı deney 1917 Rus Devrimi’n- 
den sonra Rusya’ya gidişidir. Amerika'daki hayatı bo
yunca Rusya’daki devrim mücadelesini yakından izle
miş, kendini hep Rusya'ya alt hissetmişti. 1905 Devri- 
mi'nln ardından propaganda için ABD'ye gelen ve Rus 
Devrimi'nin “ büyükannesi” olarak bilinen Catherine 
Breşkovskaya’dan çok etkilenmişti. 1917 Devrimi'ni 
büyük coşkuyla karşıladı. Bir anarşist olarak teorik gö-

Emma Goldman'ın 
feminizmin o 
dönemdeki en yaygın 
ifadesi olan süfrajet 
harekete karşı tavn 
oldukça eleştirildi: 
"Kazanılan her karış 
hak, oy hakkıyla değil 
sürekli bir mücadeleyle, 
kazanılmıştır. Oy 
hakkının kadının da 
kurtuluşuna katkıda 
bulunduğuna ya da 
bulunacağına inanmak 
için hiçbir neden yoktur 
(...) Bağımsızlığı, 
özgürlüğü, gelişimi 
onun kendi eseri 
olmalıdır. Önce kendini 
bir kişilik olarak ortaya 
koymalı. Sonra gövdesi 
üzerinde kimseye hak 
tanımamalı; istemediği 
takdirde çocuk 
doğurmamalı; 
Tanrı’nın, devletin, 
toplumun, kocasının, 
ailenin vs. kölesi 
olmayı reddetmeli; 
hayatını daha yalın 
ama daha derin ve 
zengin bir hale 
getirmeli. Oy hakkı 
değil, ancak bunlar 
kadını özgürleştirebilir."

rüşlerine katılmasa da Bolşevlklerl savaşa karşı oldukla
rı ve işçi, asker, köylü sovyetlerini savunduklan için 
destekledi. Dergisinde Bolşevik yandaşı yazılar yazdı. 
Proletarya dlktatöriüğü konusundaki farklı görüşlerini 
saklı tutarak devrimi savunmakta, düşmanlara karşı bir- 
leşilmesini önerdi. New York'a gelen Kollontay ve Troç- 
ki’yi büyük bir ilgiyle karşıladı; o sırada Menşevik olan 
Troçki'nin savaş ve devrim üzerine yaptığı değeriendir- 
meleri dinledikten sonra kendini Troçki’ye Kropotkin’- 
den daha yakın hissettiğini düşündü. Bolşevlklerl eleşti
ren anarşistleri ve bir zamanlar çok etkilendiği Breş- 
kovskaya’yı devrim aleyhtarlanyla işbiriiği yapmakla suç
ladı.

ABD’de anarşistler üzerinde giderek artan baskı orta
mında Emma Goldman’ın devrimi savunan, savaşa, or
duya karşı çıkan konuşmalan polisle başının sık sık 
belaya girmesine neden oluyordu. 50. doğum gününü 
Missouri hapisanesinde geçirdikten sonra 1919'da, ya
kın dostu, sevgilisi, yol arkadaşı Alexander Berkman 
ile birlikte, 18. yüzyıl sonunda Ispanyol-Amerikan sava
şında kullanılan ve tehlikeli olduğu için çürüğe çıkanlan 
bir gemiyle sınır dışı edildi. Uzun yıllar yaşadığı bir 
ülkeyi terketmenin burukluğu ama öte yandan devrimin 
ülkesine gitmenin verdiği heyecanla Rusya’ya ulaştı. 
Önceleri büyük bir şaşkınlık yaşadı. Dilini bile unutmuş 
olduğu anavatanında yaşanan her şeyi bilmek, görmek, 
anlamak istiyordu. Onun bu merakını engelleyen sıkı 
güvenlik önlemlerini baştan hoşgörüyle karşıladı. Bol- 
şevikler gerekçe olarak devrimin düşmaniannı, onlara 
karşı alınması gereken tedbirleri gösteriyoriardı. öte 
yandan anarşistlerin gizli toplantılannda, Bolşeviklerin 
devrime ihanet ettiği, konuşma ve düşünce özgüriüğü- 
nün kısıtlandığı, anarşistlerin tutuklandığı ve yargılan
madan öldürüldüğüne dair konuşmalar dinliyor ve bun
lara karşı Bolşevlklerl ve Lenin’i savunuyordu. Ancak 
Emma Goldman.söylediklerinden artık emin değildi, ko
nuşması için yapılan teklifleri de geri çeviriyordu.

Emma Goldman Rus Devrimi'ni daha iyi değerlendire
bilmek için Zinovyev, Gorki, Radek, Kollontay, Luna- 
çarskiy, Balabanov ve Lenin’ie görüşmeler yaptı, John 
Reed ile uzun tartışmalara girdi. Zinovyev’le tartıştığı
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konu yaşanan büyük yoksulluktu, Emma Goldman şe
hirdeki insanların yakacak temini İçin kolektif bir çalış
ma içinde seferber edilebileceğini söylediğinde, Zinov
yev bunun temel politikalarla çelişeceğini, bütün karar 
ve hareket yetkisinin proletaryanın öncüsü olan partinin 
elinde toplanması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Gor- 
ki'nin Rus Devrimi’nin yaşadığı sorunlan kitlelerin cahil
liğine, yetersizliğine bağlaması Emma Goldman’ı, bu 
çok sevdiği yazar konusunda büyük hayal kırıklığına 
uğrattı. Emma Goldman ve Alexander Berkman’ia ko
nuşmalarında Troçki, emeğin askerileştirilmesinden, Le
nin ise, konuşma özgürlüğünün bir burjuva önyargısı 
olduğundan, Sovyet Rusya’da ekonominin daha yüksek 
sesle konuştuğundan söz ettiler. Radek’in anarşistlerle 
ilgili şüphelerinden rahatsız olan, Kollontay’ın tavrını 
oldukça mesafeli bulan Emma Goldman sorularının hiç
birine tatmin edici bir cevap alamadığını düşünüyordu. 
Bu sırada artık iyice yaşlanmış ve hasta olan Kropotkin, 
anarşistlerin devrimin temel meselelerini ele almakta 
yetersiz kaldıkları, devrimin ekonomik örgütlenmesinin 
ancak anarko-sendikalizmle mümkün olacağı sonucuna 
varmıştı.

Emma Goldman ve Alexander Berkman, Petrograd 
Devrim Müzesi için materyal toplamakla görevlendirildi
ler. Devrimi yaşamak yerine onun belgeleriyle uğraş
mak Erhma Goldman’ı sarsan bir çelişkiydi. 1921’de 
grev dalgasının ardından Kronştadt isyanı patlak verin
ce, denizcilerin eylemini bastırmak için alınan askeri 
önlemleri protesto etmek için Emma Goldman, Alexan
der Berkman, Perkus ve Petrovskiy, Petrograd Sovyeti 
başkanı Zinovyev’e bir mektup yazdılar. Mektupta, her 
türiü karşı devrimci harekete karşı Bolşeviklerin yanın
da olduklannı ama Kronştadt’takI huzursuzluğun karşı
lıklı görüşme ile çözülmesi gerektiğini söyleyerek, atıla
cak yanlış bir adımın devrime zarar vereceğini belirtti
ler. "Bolşevik Yoldaşlar, çok geç olmadan yaptıklannızı 
gözden geçirin. Ateşle oynamayın; çok ciddi ve belirie- 
yici bir adım atmak üzeresiniz” diyen mektup bir çözüm 
önerisiyle bitiyordu, içinde iki anarşistin de olduğu beş 
kişilik bir komitenin sorunu barışçıl yöntemlerle çöz
mek üzere denizcilerie görüşmesi isteniyordu. Mektup 
cevapsız kaldı, çünkü aynı gün Troçki, "Sosyalist ana
vatana el kaldırmaya cüret etmiş hainleri” ezeceğini 
açıklayarak ordusuyla Kronstadt’ın üzerine yürüdü.

Emma Goldman ve Alexander Berkman, 1921 'de Sov
yet Rusya’dan aynimaya karar vererek Almanya’ya gitti
ler. Emma Goidman’ın 1925’te İngiltere’de yazdığı My 
Disillusionment In Russia (Rusya’daki Hayalkınklığım) 
adlı makalesi, Rusya’da geçirdiği iki yılın değerlendir
mesini taşır. “ İlerde tarafsız tarihçiler de teslim edecek
tir ki anarşistler Rus Devrimi’nde sayılanyla kıyaslanma
yacak ölçüde etkili ve çok önemli bir rol oynadılar. 
Ama dürüst ve samimi olmak gerekirse, daha iyi örgüt- 
ienseler ve daha donanımlı olsalardı ve halkın taşkın 
enerjisini, hayatı, liberter ilkeler temelinde yeniden ör
gütlemek için yönlendirebilselerdi, çalışmalan pratik ola
rak çok daha değeri! olurdu. Anarşistlerin Rus Devrimi’
nde bu anlamda yenilmiş olması, liberter düşüncenin 
de yenilgisi anlamına gelmez. Tam tersine Rus Devrimi, 
devlet ve devlet sosyalizmi fikrinin ve bunun bütün 
ekonomik, politik, sosyal, eğitime IHşkin ifadelerinin 
tümden ve ümitsizce iflasını gösterir.” Hayatının geri 
kalan bölümünü çeşitli Avrupa ülkelerinde geçiren, za
man zaman konuşmalar yapmaya devam etse de gide
rek karamsariaşan Emma Goldman, bir zamanlar, “ Ben 
Şaşa (Alexander Berkman) veya diğer kahramanlar gibi 
değilim. Ben, değişik dokularda ve tonlarda birçok iplik
le örülmüşüm. Hayatımın sonuna kadar da, kişisel bir 
hayat özlemi ile İdealim uğruna her şeyimi vermek ara
sında parçalanacağımı biliyorum” diye tarif ettiği kimli
ğini, ancak yaşadıklannın dökümüyle ortaya koyabile
ceğini düşünerek hayatını yazmaya başladı. 1940’da 
öMü.
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gerisinde hüküm süren umutsuz durumu şöyle dile getiriyordu; “Devletin kökleri çürüyor... bu 
çürüme sizin cephedeki kahramanlıklannızı, incelikli stratejinizi felakete mahkûm ediyor... bu 
hükümetin başmdaki Stürmer henüz hain değilse de ihanete hazır... Anavatmımızm kaderi 
herkesi endişeye sevkediyor... Yapabileceğiniz bir şey var mı bilemiyorum?”

Bu açık darbe davetiyesi general Alekseyev’in reddetmesi üzerine amacına ulaşmadı ama, darbı 
girişimlerinin arkası kesilmedi. General Alekseyev, bu kez Prens Lvov’la Çariçe’nin elinden 
Çar’ı kurtarmak ve Rasputin kliğinin saraydaki hakimiyetine son vermek için anlaşmaya 
vardılar. Cepheden dönen her generalle birlikte yeni bir darbe planı gelmesine rağmen hiç 
kimse eyleme geçmek için kıpırdamıyordu. Sonunda darbe tasarlayıcılan arasına Çar ailesinin 
fertleri de karışmaya başladılar. Grandüşes Maria Pavlovna Vladimir, sarayına davet ettiği 
Duma başkanı Rodziyanko ile Çariçe’yi ortadan kaldırmak gerekliliğini konuşmaya girişti. 
Ardından Çar’ın kardeşi Dük Mihayil Aleksandroviç Rodziyankoy’la Çar ve Çariçe’nin akıbetle! 
hakkında tartışmaya girişti.

Yabancı diplomatlar, İngiliz ve Fransız elçileri de darbe girişimlerini yakından izliyorlardı. 
Fransız elçisinin günlüğüne 28 Aralık 1916’da şunlar yazılmıştı; “Devrim havaya sinmişti.
Tek bilinmeyen nokta bunun yukandan mı aşağıdan mı geleceğiydi. Bir saray darbesinden 
açıkça sözediliyordu. Elçilikteki ziyafette hükümette yüksek görevleri olan bir dostum, artık 
sorunun yalnızca Çariçe’nin mi yoksa Çar’la Çariçe’nin birliktfe mi katledileceği olduğunu 
söyledi.”

Ancak, toplumsal bunalımın bir darbe tasarlamaya yönelttiği büyük sanayiciler, generaller ve 
aristokratlar, darbeyi yalnızca konuştular ama hiçbirisinin elleri darbeyi kotarmaya varamadı. 
Sonunda darbenin bir karikatürü gerçekleşti. 17 Aralık 1916’da Prens Feliks Yusupov ve 
Grandük Dmitriy Pavloviç, Rasputin ve monarşist Duma milletvekili Pruşkeviç’i öldürdü. Ama 
bu ölümler sanıldığı gibi bunalımı atlatmaya değil derinleştirmeye yol açtı. Grandüklerin bile 
Çar’a karşı ayaklanma halinde olduğunu farkeden halk, rejim üzerindeki baskısını artırdı. 
“Yönetenler eskisi gibi yönetemiyor, yönetilenler eskisi gibi yönetilemiyordu.”

1917 Şubat-Ekim Devrimieri
Çarhk Rusyası, girdiği savaşın yarattığı koşullar ve etkilerle birlikte nesnel olarak hızla bir 
devrimci durumun eşiğine doğru yaklaşmaya başlamıştı. Çarlık ordularının cephede uğradıkları 
başarısızlıklar ve bunun sonucunda karşılaşılan insan kayıplan, cephe arkasında da ciddi bir 
açlık ve sefalet dalgasının yükselmesi ile birlikte gelişiyordu. Artan sorunlar Çar ailesi dışında 
aristokrasi ve burjuvazinin belli kesimleri arasında kaygı yaratmakla birlikte, bu kesimlerin 
çözüm önerileri üretmelerine yol açmıyordu. Yaşanmakta olan bunalımın bir yönü savaştan 
bunalmış olan ve gittikçe yoksullaşarak yaşamak zorunda kalan ezilen sınıfların bu durumdan 
duydukları rahatsızlığın had safhaya varmış olmasıydı. Bunalımın diğer yanını ise egemen 
smıflann egemenliklerini sürdürmekte zorlanmalan ve hatta sürdürememeleri oluşturuyordu. 
1915-1917 arasında bir dizi hükümet değişikliğinin yaşanmasının bunalımı azaltmaması, hatta 
Çar’m beceriksizliklerine karşı başansız saray darbelerinin planlanması bu duruma ilişkin 
işarerieri oluşturuyordu. Lenin’in deyişiyle “egemen sınıflar için, bir değişikhk yapmadan 
egemenliklerini sürdürmelerinin mümkün olmadığı” noktaya hızla yaklaşılıyordu.

Bolşevik etldsinin özeililde güçlü olduğu Viborg semti işçileri, 23 Şubat’ta bir genel grev çağrısı yayınlanmasını 
önayak olmuşlardı. 25 Şubat'ta genel grev bir gerçeklik halini aldı ve silahlanan Viborg işçileri milisler oluştun 
ve polis karakollarını basmaya başladılar. Girdikleri karakollarda vilayetler olan telefon bağlantısını kesiyor ve 
polisleri silahsızlandırıyorlardı. Flesimde ortada görülen, halk milislerinin refakatinde götürülen eski polislerdir.



Kasimir Maleviç’in 1912'de yaptığı Bileyici tablosu. 
1910’lar, Avrupa'daki bütün sanatçılar gibi Rus 
ressamları için de yoğun bir araştırma ve deney 
dönemiydi. Alman ekspresyonistlerinden etkilenen 
Kandinskiy, kübistierden ve özellikle fütüristierden 
etkilenen Tallin ve Maieviç gibi ressamlar, gayn-insani 
ve akıldışı buldukları bütün tarihsel geleneklerden 
kopmaya, maddîlikten tamamen kurtulmuş bir sanatın 
temellerini atmaya çalışıyorlardı. Buna rağmen, 
özellikle Maieviç, bu resminde de görüldüğü gibi, 
geleneksel emek süreçlerine yoğun bir ilgi duyuyor, 
zanaatkârlarla üretim araçian arasındaki ilişkiyi idealize 
ediyordu. 1915'te kübo-tütürist diye adlandırdığı bu 
resimdeki üslubu terkederek, süprematist diye anılan 
ve yalnızca geometrik biçimlerden yararlanan yeni bir 
tarz geliştirmeye koyuldu. Süprematizm daha önceki 
“arts and crafts" (Bkz.13; Emperyalizm; ve art 
nouveau hareketlerinin kaygılarını paylaşıyor, sanatla 
zanaatlar arasındaki mesafeyi kapatmaya çalışıyordu, 
ilk süprematist ürünler Maleviç'in köylü zanaatkârlarla 
birlikte ürettiği, eşarp, atkı gibi giyim eşyalarıydı, 
t^aleviç de diğer öncü ressamlar gibi, devrimi 
coşkuyla karşıladı ve 1917-1922 yıllan arasında yeni 
rejim için çalıştı. Ancak 1921-22 yılları bir dönüm 
noktası oldu. Rejim öncü sanatı giderek kuşkuyla 
karşılar oldu. Kandinskiy çeşitli görevlerinden ayrılarak 
dönmemek üzere Rusya’yı terketti. Eski fütürist 
saflarda ise bir tıöiünme yaşandı. Maieviç çevresinde 
bir kısmı süprematist ideallere bağlı kalırken, özellikle 
Tatlin çevresindeki bir grup, konstrüktivizm diye 
andıkları bir tarzı benimseyerek mühendisliğe ve 
endüstri tasarımına yöneldi. Giderek ön plana çıkan 
kalkınmacı ideoloji ile çok daha büyük bir uyum 
içinde olan konstrüktivizm resmi destek görürken, 
Maieviç ve süprematizm giderek unutuldu. Maieviç 
1935'de yoksulluk içersinde öldü.

Savaş Sanayi Komiteleri ve İşçi Hareketi

1915 yazı ile birlikte yeniden grevler yaşanmaya başladı. Çünkü savaş yılları boyunca 
şehirlerde yaşayanların ve özellikle de işçi sınıfının durumu kötüleşmişti. Nominal ücretler 
1913-1917 arasında üç kat artarken, para değerinin düşmesi ile birlikte gerçekte yüzde 50’den 
daha fazla düşmüşlerdi. 1915 yazında “toplumsal yardımlaşma örgütleri” olarak adlandınlan 
Savaş Sanayi Komiteleri kuruldu. Üretimi yükseltmek ve Çarlık bürokrasisinin ellerinden 
kurtarmak hedefi ile örgütlenen bu komiteler, İlerici Duma Bloku adı altında birleşmiş olan 
Kadetler ve Oktobristler tarafından teşvik ediliyordu. Petersburg Savaş Sanayi Komitesi’nde 
işçilerin özel bir seksiyon kurma haklan oluştu. Aynca yerel komisyonlarda da 
bulunma hakkIan vardı. 1905’deki Sidlovskiy Komisyonu’nda olduğu gibi, fabrika işçileri 
yetkili ikinci seçmenleri ve bunlar da işçi gruplanna girecek olan delegeleri seçeceklerdi.

Sağ Menşevikler koşulsuz olarak bu komitelere katılma yönünde bir karar aldılar. 
Entemasyonalist Menşeviklerin çoğunluğu ise savaşta kaybedilmiş olan işçi merkezlerinin 
yenilenmesi için iyi bir fırsat sağlaması nedeniyle bu komitelerdeki işçi gruplanna katılma 
taktik adımını öne çıkararak bu öneriye yaklaştılar. Bu komiteleri kullanarak önemli sanayi 
merkezlerinden delegelerin katılacaklan genel Rus işçi kongresini örgütleyebileceklerini 
düşünüyorlardı. Bu, Menşeviklerin 1905’deki Şidlovskiy Komisyonu veya Petersburg Sovyeti 
aracılığı ile bir genel işçi kongresi düzenleme görüşlerinin bir kez daha ortaya çıkmasıydı. 
Bolşevikler ise işçilerin bu organlara katılmalanna, onlann “emperyalist gerici savaşı teşvik 
etmeleri” nedeniyle karşıydılar. Bokeviklerin boykot taktiği Petersburg’daki ilk seçimlerde 
başanlı oldu. Ancak yenilenen seçimler sonucunda çoğunluk katılmadan yana oy kullandı ve 
delegelerini işçi gruplanna seçti. Petersburg ve diğer şehirlerdeki seçim kampanyası savaş 
«resince ilk kez işçi gösterileri yapma imkânını sağladı. Çoğunluğunu sağ Menşeviklerin 
oluşturduğu işçi gruplan, ücret talepleri, pahalılık ve konut sorunlan vb. konularla ilgilendi.
,şçi gruplannm seçimi için işyerlerinde seçilen yetkililer bir anlamda 1905’deki Petersburg 
Sovyeti'nin delege sistemini oluşturan temelin devamıydı. O nedenle tüm şehrin işçi 
emsilcileri konseyi fikrinin tekrardan canlanması pek de şaşırtıcı değildi. Hatta bu kez bu 
ikri işleyenler Bolşeviklerdi. Devrimci bir yükseliş anında seçilmiş yetkililerin işçi temsilcileri 
ovyetini oluşturmalannı önerdiler. 1916 sonu ile 1917 başında Petersburg’daki merkezî işçi 
pubu artan siyasal huzursuzluklar nedeni ile (Rasputin’in öldürülmesi, Çar’ın Duma’yı tatil 
İtmesi, Kanlı Pazar’ı anma gösterileri) gittikçe devrimci bir yön tutturdu. Petersburg 
)roletaryasmı Duma’nın yeniden açılışı gününde kitlesel gösterilere çağıran ve tutuklanmalarına
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Büyük Petro döneminden beri tamamen devlet 

denetimindeki Bir meclis tarafından yönetilen Rus 
Ortodoks Kilisesi, zaten sıradan halkın gündelik 

hayatına ve vicdanına nüfuz edemiyordu. Rasputin 
döneminde yönetiminin tamamen saray entrikalarına 

tâbt hale gelmesi Kilise'nin daha da itibar 
kaybetmesine yolaçtı. Ancak Şubat 1917'ye 

varıldığında Kilise yönetimindeki Çar'ın kendi adamlan 
bile Otokrasi ile aralarına mesafe koymaya özen 
gösteriyorlardı. O kadar ki, II. Nikola'nın tahttan 

çekilmesini önceleyen günlerde Kilise meclisi, Çar'a 
sadakat çağrısı yayınlamayı reddetti. Şubat 

Devrimi'nden sonra da Kilise ile geçici hükümet 
arasındaki ilişkiler son derecede uyumlu oldu. 

Özellikle kendiliğinden oluşan ı̂ e ruhbanlarla 
müminleri biraraya getiren yerel Kilise kurullan, daha 

f^art'ta, geçici hükümeti destekleyen bildiriler 
yayınlamaya başladılar. 4 Ağustos'ta da Kilise meclisi 
demokratik devrimi “ Rusya’nın genel özgürlük saati" 
olarak öven bir bildiri yayınladı. Kilise’yi asıl tedirgin 

eden Bolşeviklerin yaygınlaşmakta olan etkisiydi. Ekim 
Devrimi’ni izleyen günlerde Kilise’nin yerel kurullardan 
oluşan demokratik örgütlenmesi terkedildi ve 1700'den 

beri ilk kez bütün Kilise'nin yöneticisi olarak bir 
“patriyark" seçildi. Patriyark Tihon 1 Şubat 1918‘de 

Bolşevik hükümeti lanetledi, iç savaş yıllarında, Kilise 
resmen tarafsızlığını ilan etse de, artık açıkça silahlı 

bir taraf olmuştu. 1930’da yapılmış olan yandaki afiş, 
iç Savaş yıllarına ait bir görüntüyü Şubat 1917’ye

atfediyor.

Eylül 1915'te Çar, Duma için süresiz tatil ilan ettikten 
sonra neredeyse tamamen Rasputin adında Ortodoks 
Kilise'den bağımsız bir keşişin etkisine girmişti. 
Rasputin, hemofili hastalığı çekmekte olan küçük 
Çareviç Aleksey’in acılarını dindirerek, öncelikle 
Çariçe'nin gönlünü kazanmıştı. Faaliyetlerini Tann’nın 
inayetine günah işleyerek kavuşulabileceği iddiasıyla 
temellenen bir din anlayışı çerçevesinde yürütüyordu. 
Sarayda, bu inançla meşrulaştırdığı çeşitli seks 
skandallanna karışmıştı. Rasputin, birbirinden çok 
farklı kesimler için. Çar otokrasisinin en kötü 
yönlerinin bir sembolü haline geldi. Hükümet 
çevresinde yer alan eski soylular kadar, Duma'daki 
İlerici Blok'un temsilcileri de ona karşıydı. Ancak 
resmî bütün kanalların tıkanmış olduğu koşullarda, her 
türden iletişim de, cinsel tercihler, mistik özlemler ve 
siyasal yakınmaların içiçe geçtiği alabildiğine bulanık 
bir hal almıştı. Neredeyse herkes, birden fazla komplo 
ve entrika içersindeydi. Sonunda 30 Aralık 1916'da 
Rasputin’i öldüren Prens Yusupov çevresi, zaten 
ötedenberi Alman yanlısı olan ve savaşı bir an önce 
sona erdirmeyi uman soyluları içeriyordu. Diğer 
yandan Duma içersinde Rasputin’e aynı derecede 
karşı olan bir başka klik de, bir saray darbesi ile 
Çar’ı tahttan indirmenin ve hatta gerekirse öldürmenin 
planlarını yapıyordu. Ancak her ne kadar her iki 
komplo bazı ortak üyeler içeriyorsa da, Duma içindeki 
burjuvazinin temsilcileri, savaştan besledikleri 
umutlardan vazgeçmemiş olduklarından, bu koşullarda 
bir barışa yanaşmıyorlardı. Ama 30 Aralık’ta 
Rasputin’in öldürülmesinden sonra artık ikinci bir 
komploya zaman kalmamıştı.

yol açan bildiri bunun bir örneğini oluşturdu. “Mutlakiyetin köktenci bir biçimde bertaraf 
edilmesi ve ülkenin tamamen demokratikleştirilmesi, bir an evvel gerçekleştirilmesi gereken 
görevlerdir” diyen bu bildiri, işçilere hemen birbirleri ile ilişkiye geçebilecek ve güçlerini 
birleştirecek olan fabrika komiteleri seçmenlerini öneriyordu. 27 Ocak 1917’de merkezî işçi 
grubunun üyelerinin tutuklanması devrimin patlamasına yol açacak olan olaylara bir geçişi 
oluşturuyordu.

Şubat Devrimi

Artık halkm yoksulluğu göze batar bir hale gelmişti. Bu duruma kış aylarının dayanılmazlığı 
ve sertliğinin de eklenmesi, ekmeğin yanısıra kömürün de bulunmazlar listesine katılması 
koşullan iyice çekilmez kılıyordu. Bunun karşılığında ise her savaşta olduğu gibi bu işten 
sermayelerini oluşturan ve geliştiren savaş zenginlerinin gösterişleri son derece ciddi bir 
karşıtlık yaratıyordu. Adeta bir sefahat alemi yaşanıyordu. Gece eğlenceleri, şık lokantalar, 
patlayan şampanyalar bu görüntünün parçaları idi. Tüm bunlar bir toplumsal bunalımın 
işaretlerini oluşturuyorlardı.

Siyasal açıdan yaşanmakta olan bunalımın boyutlan da gelişmişti. Çar’ın bakanlanndan olan 
Krivoşin yaşanmakta olan kaosu “Öyle bir düzensizlik var ki, insan tımarhanede sanıyor 
kendini” diyerek tarif ediyordu. Genel yıpranmanın yaşandığı dönemlerde egemen sınıflar 
arasından yükselen eleştiri sesleri bile Çarlık rejiminin aldırmazlığı karşısında öfkeli çıkışlar 
olmaktan öteye geçemiyor, aksamakta olan işleyişin düzeltilmesi için adım atılamıyordu. Çar 
Nikola için ise ortada gittikçe büyüyen bir sorunlar yumağı yoktu. Hatta onun için söz 
konusu olan kendi deyişi ile “bir imparator olarak ulusunun güvenini yeniden kazanmak



değil, bütün Rusya’nın Çar’ı olarak kendi uyruklanna güvenip güvenemeyeceği” idi. Savaşın iki 
buçuk yılı boyunca dört başbakan, 1915-1916 sonbaharlan arasında ise üç savaş bakanı 
değişmiş, birbiri ardından içişleri bakanlan atanmıştı. Bu başdöndürücü hızdaki değişiklikler 
Çar’ı bile kendi ifadesi ile “yann bakanlannm kimler olacağını akşamdan bilemediğinden, 
onlarla nasıl bir çalışma düzeni kuracağını da bilemez” hale getiriyordu. Egemen blok içindeki 
reformcu liberal çevreler yaklaşmakta olan ulusal ve toplumsal bir felaket olarak niteledikleri 
gelişmeleri engellemek için çaba göstermek istiyorlardı. Özellikle böylesi bir gelişmeyi 
engellemek için kamuoyunda şekillenmekte olan reform eğilimlerini ve taleplerini karşılamak 
gerektiği fikri yayılmaya başlamıştı. Çünkü Ekim 1916’da Petersburg polisi tehdit dolu 
bunalımın olgunlaşmakta olduğuna işaret ederken, 1905’de yaşanmış olanlann, yaşanan 
olaylann yanında çocuk oyuncağı gibi kalacaklarını da belirtiyordu.

Tüm bu gelişmelerin ortasında 1917’de Kanlı Pazar’ın yıldönümünde Petersburg’da 
düzenlenen geleneksel greve her zamankinden fazla olarak 145 bin işçi katıldı. 13 Şubat’ta 
Viborg’da düzenlenen bir başka yürüyüşe 500 bin işçi katıldı. Savaş karşıtı sloganlann atıldığı 
bu yürüyüşü, 14 Şubat’taki Nevskiy gösterisi izledi. Bölge askeri yönetiminin ekmeği karneye 
bağlaması karan, 16 Şubat’ta dükkanlann önünde uzun kuyruklann oluşmasına yol açtı. Kısa 
sürede her şey tükenmişti. Petersburg’un öfkeli sakinleri dükkanlara saldırmaya başladı. 1905 
Devrimi’nde olduğu gibi 1917 Şubat Devrimi de Petersburg’daki Putilov işçilerinin 18 Şubat’ta 
ücrederine zam taleplerinin reddi üzerine başlatılan bir grev ile ivme kazandı. 21 Şubat’taki 
lokavt karan 30 bin Putilov işçisini sokağa döktü. 23 Şubat’ta kadın işçilerin Uluslararası 
Kadınlar Günü’nü kutlamak üzere başlattıklan hazırlıklar grev karan ile biçimlendi ve kadın 
işçiler “ekmek” sloganını haykırarak sokaklara döküldüler. Dokuma işçiliği yapan kadınlann 
gündelikleri genel ortalamanın da çok altındaydı. “Çocuklanmız açlıktan ölüyor”, “yiyecek tek 
lokmamız yok” sloganlarının çınladığı Petersburg sokaklan gittikçe artan kalabalıklarla 
doluyordu. “Kahrolsun otokrasi” pankartlan ise ortaya çıkmakta gecikmedi. Viborg bölgesinde 
başlayan greve ilk gün 87 bin işçi katılıyordu. 24 Şubat’ta ise sürmekte olan gösterilere 
katılanlann sayısı 200 bin işçiye ulaşmıştı. Gösteriler artık daha çok hükümete yönelmeye, 
asker ve polisle küçük çatışmalar yaşanmaya başlamıştı. İşçi mahallelerini şehrin merkezinden 
ayıran Neva nehri üzerindeki köprüler kolluk güçleri tarafından korunuyordu. Ancak nehrin 
donmuş olması işçilerin köprüleri kullanmadan evlerin ve resmî dairelerin bulunduğu 
mahallelere girmeye başlamalanna yol açtı. Artık “kahrolsun savaş” sloganlan da yükselmeye 
başlamıştı. Bu gelişmeleri engellemeye çalışan kolluk güçlerine karşı taş ve buz parçalan 
yağmaya başlıyordu. Ancak kolluk kuvvetleri arasında polise karşı olan saldınlann askerlere 
olandan daha yoğun gerçekleşmesi sonraki günler açısından önemli olacak bazı gelişmelerin 
ilk işarederini veriyordu. 25 Şubat’ta fiilen genel grev başlarken göstericilerle polisler arasında 
çatışmalar da artıp sertleşti. Öğrenciler de okullanndan çıkıp sokaktaki gösterilere katılmaya 
başladılar. Petersburg’da tramvaylar işlemez, gazeteler çıkmaz oldu. En önemli işçi 
bölgelerinden olan Viborg, ayaklanmış olanlann elinde bulunuyordu. Polisler karakollara 
sığınmış, karakollar ise kalabalıklar tarafından kuşatılmıştı. 26 Şubat önemU gelişmelerin ilk 
işarederini verdi. Askeri birlikler içinde ilk ayaklanmalar görüldü. Ancak bu ayaklanma Çar’a 
bağlı olan birliklerce bastınidı. Petersburg’da 160 bin kadar yedek asker vardı. Aynca yeni 
askere alınmış olan onbinlerce genç cepheden uzak tutulmakta, bunlar cepheye gönderilme 
kuşkusu içinde işsiz güçsüz sürünmekte ve son derece kötü günler geçirmekteydi. Bu 
üniformah kalabalığın Petersburg’da yarattığı sonuçlar gösterilerle birlikte onaya çıktı. İlk 
büyük gösterilerle birlikte, işçilerle askerler ilişki kurmaya başladılar. Göstericiler sorunlarını ve 
dertlerini askerlere anlatıyorlar ve onlan kendi yanlanna çekme çabası veriyorlardı. Öte 
yandan Çar, gösterilerin şiddede bastırılmasını talep etti ve göstericilerin üzerine ateş açılmaya 
başlandı. Polisler ve atlı polisler büyük bir vahşilikle kalabalıklara saldınyorlardı. Ağır 
makinelilerle silahlanmış olan polisler evlerin damlannda mevzilenerek gösteri yapan işçi 
gruplanna ateş açıyorlardı. İşçiler arasında 40-50 kişi öldü. Ancak göstericilerin şehrin 
kenarlanndan merkeze doğru akın akın gelmeleri engellenemiyordu. Halkın öfkesi artmış, 
çekingenlik iyice kınimıştı. İhtiyat olarak şehirde hazır tutulan iki Kazak atlı alayı ise 
çekingen bir tutum içindeydi. Bu gelişme, yeni bir eğilimin hızlanmasına yol açtı. Askerler 
saflannı değiştirmeye ve yavaş yavaş işçilere katılmaya başlamışlardı. 26 Şubat’a kadar gittikçe 
yükselen mücadele, bir dönüm noktasına gelmişti. Her iki taraf da yâ geri çekilecek, ya da ileri 
atılacaktı. Bu noktada artık silahlannı ellerinde tutan askerlerin kitlesel olarak oynayacaklan 
rolün gündemdeki önemi arttı. Ya halka ateş açılacaktı, ya halktan yana bir tutuma 
girilecekti.

Çarhk ordusu 26’yı 27’ye bağlayan gece devrimden yana oldu. Katerina kanah kenannda 
polislerin silahsız göstericileri taramalan karşısında o anda 'orada bulunan askerlerin silahlannı 
polislere çevirmeleri başlangıcı oluşturdu. Kışlasına dönen bu birliğin diğer birliklere de 
ayaklanma çağnsı yapmaya başlaması askerler arasında bir çatışmaya yol açtı. 26 Şubat’ta 
başbakan olan Prens Golitsin Duma’yı kapatma karan verdi. Çarlık tüm olaylara rağmen 
herhangi bir taviz vermeye yanaşmayacaktı. Duma Başkanı olan Rodziyanko “Hükümeti 
ülkenin güvenini kazanmış kişilerin eline vermek gerekir. Her gecikme ölüm demektir...Hemen 
tedbir almak gerekir, çünkü yann çok geç olabilir” derken durumu özetliyordu.

Duma Komitesi

Kendiliğinden gelişmiş olan kitlesel devrimci harekete örgütlü bir biçim vermeyi hedefleyen

Ekim Devrim i^nin  
M e ş ru iy e ti Sorusu

Ekim Devrimi, dönemin II. Enternasyonal partilerine 
egemen Mari(sizm yorumu tarafmdan peşinen mahi(ûm 
edilmiştir. Gerelcçe şuydu: sosyalist devrim için Rusya’- 
nm icoşuiian henüz oluşmadı, bunun için çol< daha ileri 
bir sanayileşme düzeyi önşarttır. Maricsizmin işaret ettj; 
ği tarihin gelişme yasaları bunu öngörür. Ei<im Devrimi 
bu yasaları çiğnediğinden, tarihen meşru olmadığı gibi 
amacını gerçeideştirmesi de sözIconusu değildir.

l.enin bu suçlamanın birinci derecede muhatabıdır. 
Çüni(ü Elcim Devrimi’nin önderi, olayları bu devrime 
doğru zorlayan örgütün -Bolşevik partinin- icurucusu, 
teorisyeni ve o parti üzerinde olağanüstü nüfuza sahip 
bir yönlendiricisidir.

O elbette bu suçlamayı kesinlikle reddeder. Ona göre 
bir Marksist hareket, Şubat 1917’deki durumda olayları 
tam da bir sosyalist devrimle sonuçlanacak tarzda etki
lemek, müdahale etmekle yükümlüdür.

Bu yargıyı paylaşan başkaları da vardır. 1919’da III. 
Enternasyonal çatısı altında toplanan birbirinden göre
ce farklı “devrimci Marksist” eğilimlerin ilk ortak payda
sı Ekim Devrimi'nin meşruiyetidir. Troçki ve Rosa Lux- 
semburg’un temsil ettiği eğilimler örneğin.

Bilindiği gibi Troçki, RSDİP'ye ilk katıldığı yıllarda 
sıkı bir Lenin yandaşıyken sonra onun parti görüşüne 
karşı çıkmış, muhalefetini uzun yıllar çeşitli konularda 
göstermiş, Şubat Devrimi ertesinde Lenin’e ve Bolşevik 
partisine iltihak etmiş, Lenin’ie birlikte Ekim Devrimi'
nin önde gelen iki liderinden biri addedilmiştir. Troçki 
ayrıca 1905'ten beri özgün “Sürekli Devrim” tezini ge
liştirmiş ve bu teorinin perspektifi içinde Şubat Devri- 
mi’ni haber aldığında, duraksamaksızın onun bir sosya
list devrime dönüştürmek gerektiği sonucuna varmıştır.

Tam bu sıralarda Lenin partisini aynı sonuca ikna 
edebilmek için ciddi uğraş vermektedir. Şubat Devrlmi'- 
nden beri Lenin ile irtibatı kesik olan Bolşevik MK'sı 
ve parti organı PravĞa'y\ yönetmekte olan Stalin, parti
nin 1905'teki politikasını yeniden ilan etmişlerdir. Rus
ya'ya gelir gelmez ünlü Nisan Tezleri’ni ortaya atan 
Lenin, parti yöneticilerinin bu tutumunu kınayarak sert 
İkazlarla onları kendi doğrultusuna çekmeye çalışmak
tadır. Üzerlerindeki büyük nüfuzu ile kısa sürede bunu 
sağlamış, parti böyiece olayları Ekim Devrimi'ne götüre
cek rolünü oynamaya başlamıştır.

Troçki gibi, başta parti olmak üzere bazı önemli konu
larda Lenin'I eleştirmiş Rosa Luxemburg da Ekim Devri
mi'ni başından itibaren desteklemiştir. Devrimden he
men sonraki evrede Bolşevikler’in kimi politikalarını, 
özellikle “ proletarya diktatörlüğü” anlayışlarını eleştir
mek ve ciddi uyarılar yapmakla birlikte Ekim Devrimi'nin 
meşruiyetini tartışmasız saymıştır.

Ekim Devrimi'ni destekleyen bir diğer eğilimden de 
söz etmek mümkün. Lenin’in “sol komünizm” adı altın
da tanımladığı bu eğilimler grubunun ortak özelliği, Ekim 
Devrimi'ni Bolşevik partinin eylemine indirgemek ve 
bundan bir “devrim modeli” çıkarmaktır. Sorunu yalnız
ca partinin iktidarı ele geçirmesi çerçevesinde düşünen 
ve Bolşevik partinin sioganlannı, özellikle de sertlik 
ve uzlaşma kabul etmezllkle nitelenen tutumiannı adaji- 
te etmekle “başarı”ya ulaşacaklarını sanan bu eğilimle
re karşı Lenin dostça ama sert eleştirilerde bulunur. 
Devrim sorununun parti ve tutumu ekseninde değil, 
asıl olarak geniş yığıniann eylemlilik durumları ve bura
daki devrimci yönelimler planında konulması ve çözüm
lerin burada bulunması gerektiğini vurgular Parti bu
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zemindeki nesnel olgulara dayanarak politikalarını çiz
mek zorundadır ve bu politikalar kitlelerin eylemli katılı
mını güçlendiren, zenginleştiren nitelikte olmalıdır.

Lenin’in Ekim Devrimi’ni tarihen meşru sayan özgün 
yaklaşımının ipucu da buradadır. Onu -Rosa Luxemburg 
iıariç- yukarda değinilen öteki eğilimlerden ayırdeden 
işte bu “devrimin imkân ve ufuklarını kitlelerin eylemli
lik durumlarında arama” özelliğidir. Bu sıradanmış gibi 
gözüken ilke, Lenin için hayatın bütün alanlarına yöne
lik derin bir ilgi, hiçbir ön tespit ve kalıba tâbi olmadan 
yapılan bir keşif faaliyetidir. Nisan TezlerI'nI partisine 
kabul ettirmeye çalışırken bundan dolayı Goethe’nin 
çok sevdiği sözünü yine hatırlatır; “Teori gridir dostla- 
nm, hayat ağacı ise her zaman yeşil.”

TROÇKİ VE STALİN’İN EKİM DEVRİMİ’NE BAKIŞI

Troçki'nin “Sürekli Devrim” tezi, tarihsel gelişimin, 
belirli bir anda ileri konumda olan ülke(ler) üzerinden 
devam etmediği, geri sayılan bir toplumun gerçekleştir
diği bir atılımla bu kez ileri konuma onun geçmesiyle 
sürdüğü yolundaki bir teoriden yola çıkar. Bu nedenle 
20. yüzyıl başlarının geri Rusya’sı, sosyalizm) gerçek
leştirme koşulları itibarıyla da ileri sayılan batı (Avrupa) 
toplumlarından önce devrimi gerçekleştirip daha ileri 
konuma sıçrayabilir, bu atılımıyla dünyayı genel bir sos
yalist devrime götürecek süreçleri başlatıp hızlandırabilir.

1917 Şubat Devrimi’nde Troçki, öncelikle bu imkânın 
fiilen ortaya çıkışını görmüştür. Rusya çapında bir azın
lık olmalarına rağmen işçilerin bu devrim esnasında 
gösterdikleri mücadele gücü ve kararlılıktan da cesaret 
alarak, sürecin bir işçi sınıfı iktidarına, oradan da Avru
pa sosyalist devrimine doğru yönlendirilmesi gerektiği 
sonucuna varmıştır. Bu perspektif içinde Bolşevik parti
de ve Lenin'in yanında yer almıştır.

Topiumsal-siyasal olguları analiz ve muhakeme et
mekteki büyük yeteneğine rağmen, Troçki’nin davranı
şını belirleyen birincil öge bu değil, kurduğu teori ve 
onun dayandığı özgül tarih yasalarıdır. Olguları bu yasa
ların onlarda var veya mümkün saydığı sonuçları verebi
lecek gözüken yönleriyle tanımlamaktadır. O olgular o 
yönleriyle belli bir sonucu sağlamaya yetip, daha üst 
bir sonuç için yetersiz kaldıklarında, Troçki işte bu tarih 
yasaları adına o olguları sonuna kadar zorlamayı dene
yecektir. Brest-Litovsk'taki tavn bu tutumun küçük bir 
örneğidir. Ama asıl dram İç Savaş sona erdikten sonra 
su yüzüne çıkmıştır. 1. Dünya ve İç Savaş’ın harap 
ve yorgun bıraktığı devrimci Rusya ile kısmf devrim 
dalgalarının ezildiği Avrupa olguları karşısında Troçki, 
yine de inandığı tarih yasalarının hakkını vermek için 
her imkânı zorlamak yanlısıdır. Ama Lenin'den sonra 
partiye iyice egemen olan ve yukardaki olguları bir çeşit 
“ben-merkezci” lik psikozuyla teorize eden akım karşı
sında yenilip trajik biçimde tasfiye edilmiştir.

TroçkI’yI SSCB ve Bolşevik parti sahnesinden söküp 
atan akımın başında Stalin vardır. Bir bakıma “ kıdemli 
partililer” ekibini temsil eden Stalin Troçki’ye karşı bu 
yanını da bir koz olarak kullanmış ve yine bu sıfatla 
Lenin’in düşüncelerini “Leninizm” adı altında formüle 
etme hakkını kendinde görebilmiştir. Leninizmin llkele- 
ri’nde derlenen bu formülasyonlar, Lenin'den yapılmış 
alıntılara dayandırılmakla birlikte Lenin’in yaklaşımı ile 
esastan çelişen bir karaktere sahiptir. Çünkü, her şey
den önce “somut durumların somut analizi”ni onca 
vurgulayan Lenin, bu İlkeler kitabında belli olgu, durum 
ve sorunlara hangi hüküm kalıplarıyla bakılması gerekti
ğini öneren bir kanun koyucu kimliğine büründürülmüş- 
tür.

Örneğin Ekim Devrimi’nin meşruiyeti konusunda Sta
lin, Lenin’e malederek sunduğu “yasalar”dan sözeder. 
Ona ilk defa Rusya’da bir sosyalist devrimin olması 
işte bu yasaların gereğidir. Lenin gibi birinin neden

Lenin burjuva-demokratik devriminin sosyalist devrime doğru 
gelişme imkânına işaret eden Nisan Tezleri’ni anlatırken, 
Nisan Tezleri’ne en büyük itiraz aralarında Stalin ve 
Kamenev'in bulunduğu “ eski BolşevIk’Verden gelmişti.

Rusya’da ortaya çıktığı da dahil olmak üzere her şey, 
örneğin Şubat Devrimi’nin Ekim Devrimi’yle sonuçlan
ması, hem emperyalist sistemi belirleyen yasaliıklar hem 
de özel olarak Rusya’nın koşulları tarafından adeta ön
ceden kaçınılmaz kılınmıştır.

Hatırlanacağı üzere II. Enternasyonal'e egemen anla
yışın temelinde de benzer bir “yasa” mantığı vardır. 
Onlara göre, sosyalizmin mümkün ve zorunlu olabilme
si için o yasaların öngördüğü “nesnel koşullar” ın varol
ması gerekir. İnsanlar irade, bilinç ve eylemlilikleriyle 
sosyalizme ne denli yakın olurlarsa olsunlar eğer bu 
nesnel koşullar yeterince yoksa sosyalizm mümkün de
ğildir, çünkü “yasallık” henüz mevcut değildir. Stalin’in 
yaklaşımı da aynı niteliktedir. O da sosyalizmin insanla
rın istek, irade, bilinç ve eylemlilik kapasitelerinden ba
ğımsız, bunların üzerinde hüküm süren “yasallık” ların 
gerektirdiği “ nesnel koşullar” var ise gerçekleşeceğini 
söylüyor. Şu farkla ki, o ötekilerin bu konuda ileri sürdü
ğü yasaların değil başka yasaların sözünü ediyor.

Lenin şüphesiz bir Marksist olarak insanlığın tarihsel 
gelişiminin en genelde bazı “yasallık” lar uyarınca yol 
aldığına inanır. Ancak bu yasaları insanları çevreleyen 
ve aynı zamanda da insan eyleminin değiştirme nesnesi 
olan “ koşullar”a maletmez. Aksine bu “yasa” lar bizzat 
insanın eylemlilik durumundan çıkarılmışlardır ve dola
yısıyla o yasaların gerektirdiği hangi noktada olunduğu
nu bu eylemlilik durumunun kendisinde tesbit edebiliriz.

O nedenledir ki Lenin de, belirli bir tarihsel anın anali
zi, “nesnel koşullar’a, örneğin sanayileşmenin hangi 
evresinde olunduğu, bölge veya dünya ekonomik-siyasal 
sisteminin nasıl bir aşamayı yaşadığı vb. konulara yöne
lik olmaktan çok, bizzat bu koşullar içindeki insanların 
eylem, durum ve ilişkileri ile gösterdikleri değişim po
tansiyelleri ve bunun sunduğu imkânlar üzerine yönelir. 
Bu nedenle 1917 Şubat Devrimi’nin yarattığı ortama 
baktığında, yukardan beri adı geçen kişi ve eğilimlerin 
hiçbirinin özgünlüğünü keşfetmediği, olsa olsa yandaş 
bir organizasyon, bir siyasal güç olarak dikkate alabildi

ği “ işçi ve Asker Sovyetleri”nin devrimci önemini gör
müştür ilkin. Nisan Tezlerl'n\n hemen tek dayanağı işte 
bu Sovyet olgusudur. 1921'de Sol KomünIzm’I yazdığın
da, “ Rus halkının dehası sovyetlerl yaratmamış olsaydı, 
Ekim Devrimi bir hayaMİ” diyecektir. Lenin, özetle, Rusya 
halkı, özel olarak işçi ve köylüler, diyordu, eğer 1917 
sovyetlerl gibi bir kuruma hayat veren dolaylı, dolaysız 
ilişkiler düzeyini oluşturabilme olgunluğunu göstermiş 
ise, bu düzeye varmış bir toplumsal hareket, sosyalist 
devrimi gerçekleştirebilir ve gerçekleştirmelidir.

Lenin, Nisan 1917’de bu yaklaşımını öne sürerken, 
Menşevikler II. Enternasyonal çizgisinin takipçileri ola
rak Rusya’nın demokratik devrimi tamamlama aşama
sında olduğunu, o nedenle iktidarın burjuva partilerinin 
meşru hakkı olduğunu, ancak bu devrimi garanti altına 
almak için onlarla koalisyon yapmak gerektiğini savunu
yorlardı. Nitekim bunu yaptılar da. Bolşevik parti yöneti
minin çoğunluğu da benzer bir koalisyonu, köylülüğü 
temsil eden partilerle yapmak düşüncesinde idi. Lenin, 
bu koalisyonun, politik partiler düzeyinde değil ama, 
ondan çok daha derin ve içerikli biçimde “ Işçi-köylü- 
asker sovyetlerl ”nin şahsında zaten kurulmuş olduğu
nu söyler. Bu aşamayı kendiliğinden gerçekleştirmiş 
olan kitlesel hareket önünde Marksist, devrimci bir akı
mın görevinin, bu gerçeklikteki henüz ifade edilmemiş 
potansiyeli bilince çıkarttırmak olduğunu vurgular. Slo
ganı o yüzden, “ Bütün iktidar sovyetl«re”di'.

Stalin’in de yeraldığı Bolşevik parti yönetiminin ken
diliklerinden varamadıkları bir sonuç, çapraz kaldıkları 
bir yaklaşımdır bu. O nedenle önce direnirler. Lenin’in 
bunlara karşı söylediklerinden bir bölümü alıntı yapma
ya değer:

“Şimdi burada kendilerine ‘eski Bolşevikler’ demek
ten hoşlanan karşı-görüşlülerden yükselen itirazları du
yuyoruz: Her zaman burjuva demokratik devrimin ancak 
‘proletaryanın ve köylülerin devrimci demokratik iktidan’ 
ile son bulacağını söylemedik mi? Tarım devrimi, ki 
o da burjuva demokratiktir, o da sonuçlandı mı? Bu, 
tam tersine henüz başlamamış bir olay değil midir?

Cevap veriyorum; Bolşevikler'\n fikirleri ve sloganları, 
bütünü içinde, tarih tarafından tamamıyla doğrulanmış
lardır, ama somut realitede, olaylar, bizim önceden gö
rebildiğimizden başka şekilde cereyan etti, daha orjinai 
ve çeşitli olarak cereyan etti. Bunu bilmemek veya unut
mak, yeni ve canlı gerçeğin orjinalitesini incelemek yeri
ne ezberlenmiş bir formülü ahmakça tekrarlamak, parti
mizin tarihinde bir kere daha can sıkıcı tatsız rol oyna
yan bu ‘eski Bolşevikler’ gibi davranmak olurdu.”

Lenin “ can sıkıcı tatsız rol oynayan” , “eski 
Bolşevikler" demekle 1905 dönemini hatırlatmaktadır. 
Çünkü, o devrim durumunda Lenin, Bolşevik partiyi 
hareket halindeki yığınlara açan bir seri değişiklik öner
miş, parti tüzüğünün katı kurallarını çok büyük ölçüde 
demokratikleştiren hükümler getirmeye çalışmıştı. “ Es
ki Bolşevikler" ise bunlara karşı çıkmış, partinin “anlığı”- 
nın bozulacağından dem vurmuşlardı. Nisan 1917’de 
olduğu gibi o zaman da Lenin olağanüstü nüfuzunu 
kullanarak dediklerini kabul ettirmişti. Ama “eski 
Bolşevikler" ve onların düşünüş tarzı değişmedi ve par
tide kaldı.

1905’te Lenin bunlara “hiyerarşik komitelerinizi bir 
yana bırakıp yüzlerce ve yüzlerce merkezcikler kurunuz” 
diyor ve ekliyordu: “Aksi takdirde üzerinize vurulmuş 
resmî parti mühürünüzle birlikte, komite üyeciklerine 
tanınan şereflerinizle birlikte küflenip öleceksiniz” .

Lenin, onları küflenmekten kurtarmaya çalışırken, gün 
gelip onların küfleriyle kendisini sıvayacaklarını galiba 
düşünememişti.

ÖMER LAÇİNER



Krupskaya anılarında Şubat Devrimi'ni izleyen aylarda 
İsviçre'den Rusya’ya dönme yollarını araştıran Lenin’in 
sabırsızlığını şöyle anlatır: "Ingiltere ile Fransa 
Bolşeviklerin Rusya'ya geçmelerine dünyada izin 
vermezlerdi. (...) Legal bir yol olmadığına göre, illegal 
yollarla seyahat etmek gerekiyordu. Devrim haberi 
geldiğinden beri llyiç uyumamıştı ve her gece 
inanılmaz jjlan la r kuruyorduk. Uçakla gidebilirdik. Ama 
böyle şeyler ancak gecenin ileri saatlerinin yarı-rûya 
hallerinde düşünülebilecek şeylerdi. Söze dökmek 
planın uygulanamazlığını kavramak için yeterliydi. 
Tarafsız bir ülke pasaportu edinmek gerekiyordu, 
tercihan daha az kuşku uyandıracağı için bir İsveç 
pasaportu. İsveçli yoldaşlardan bu edinilebilirdi ama 
İsveççe bilmiyor olmamızın oluşturduğu engel de 
vardı. Belki birazcık İsveççe yeterdi. Ama insanın 
kendini ele vermesi öyle kolay olurdu ki, iğneleyerek 
ona 'sen uykuya daldığında rüyanda Menşevikleri 
görüp küfretmeye, alçaklar, alçaklar diye bağırmaya 
başlar,, bütün komployu ele verirsin’ diye 
takılıyordum. ”

iki merkez oluştu. Bunlardan birisi Duma Komitesi, diğeri ise sovyet kurumu idi. Duma 
Komitesi Çar’m 27 Şubat’ta Duma’yı feshettiğini bildiren kararnamenin yaymlanmasmdan sonra 
Duma üyeleri tarafından geçici olarak oluşturuldu. Bunların arasında Milyukov ve Rodziyanko 
gibi Kadetler ve Kerenskiy gibi Trudovikler de yer alıyordu. Ne Çar’ın fesih karanna açıkça 
karşı çıkılmış, ne de bu karara boyun eğilmişti. Duma salonlarında ne toplantı yapıldı ne de 
dağılındı. Kerenskiy daha sonralan Çar’m fesih karanna karşı çıkılmamasını ve böylelikle 
devrimin resmî merkezi olarak ulusul alanda onaylanan önder olunamamasını Duma’nın “en 
büyük ve en kaba yanlışı” olarak tanımladı. Geçici Duma Komitesi, görevlerini, “Başkentte 
düzeni yeniden kurmak, kamu örgütleri ve kurumlanyla ilişkiye geçmek” olarak tanımladı. 
Duma Komitesi’nin aynı günlerde oluşan diğer örgütlenmeden daha yüksek bir meşruiyete 
sahip olmadığı da görülüyordu. 27 Şubat’ta Volinyi alayı “Biz artık halka ateş açmayız” 
diyerek gelişmeler karşısında tavır belirlemişti. Askerler, kışlalanndan çıkarak kamyonlara 
bindiler, ağır makineli silahlarla şehrin bir ucundan öbür ucuna kadar dolaştılar. 25 binin 
üzerinde asker işçilerle ilişkiye geçti. Öğleden sonra ise hapisaneler basılarak bütün 
mahkûmlar. salınıyordu. Öte yanda ise ayaklanmanın 5. günü olan 27 Şubat’ta Petersburg’da 
385 bin işçi greve çıkmıştı. Aynı günün akşamı Rodziyanko, Duma’nın önünü doldurmuş olan 
kalabalığa “Karar verdik, iktidan ele alıyoruz” diyordu. Rodziyanko daha sonra “Duma bu 
sorumluluğu üstlenmeseydi, tutuklanacak ve üyelerinin tümü ayaklanan askerler tarafından 
öldürülecekti” diyordu. Geçici olan Duma Komitesi böylelikle işbaşında kalıyor ve sabah 
saptadığı görevini daha cüretli bir biçimde “düzenin yeniden kurulması ve halkın taleplerini 
karşılayacak ve onun güvenini kazanabilecek bir hükümetin oluşturulması” olarak tanımlıyordu. 
Böylelikle Şubat-Ekim arasındaki süreçte ikili iktidar durumu olarak adlandırılan yapıların esas 
olarak burjuvazinin çıkarlannı savunacak olan tarafı kendini şekillendirmiş oluyordu.

Sovyet’in Doğuşu

Diğer merkezi ise, İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti oluşturuyordu. Duma Komitesi ile aynı 
süreçte oluşan bu kurul devrimci kökeni nedeni ile kitleler nezdinde daha büyük bir



Ekim Devrimi

KERENSKIY, ALEKSANDR 
FYODOROVİÇ (1 8 8 1 -1 9 7 0 )

Şubat Devrimi’nden sonra kurulan burjuva hükümet
lerinde görevler alan, Ekim Devrimi'nden önceki son 
hükümette ise başkan olan Aleksandr Fyodoroviç Ke
renskiy 4 Mayıs 1881'de aynı zamanda Lenin’In de do
ğum yeri olan SImbirsk'de doğdu. Soylu bir aileden 
gelen KerenskIy’In babası İlse müdürü İken Lenin’In 
de velisi İdi.

İlk ve orta öğrenimini Taşkent’te bitiren Kerenskiy, 
Petersburg’da üniversitede okurken devrimci hareketle 
tanıştı. Bu yıllarda Narodriklere karşı olan sempatisi 
onun siyasal davaları savunan bir avukat olarak ünlen
mesini sağladı. 1905 Devrlml’nin yenilgisi bir ölçüde 
devrimci hayallerinin de yıkılmasını getirmişti. Bu yıllar
da radikal görüşlerini yavaş yavaş terkeden Kerenskiy 
Trudovikler’m görüşlerini benimseyerek 1912'de Du
ma’ya milletvekili seçildi.

1917'de Şubat Devriml’nden hemen sonra oluşturu
lan Petersburg İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyetl'n\n 
yürütme kuruluna girerek başkan yardımcılığına getiril
di. Bu arada Trudoviklerden ayrılarak Sosyalist Devrim- 
cller’e katıldı. Aynı zamanda da Prens Lvov'un baş
kanlığında kurulan geçici hükümette adalet bakanlığını 
üstlenen Kerenskiy, bir süre sonra hükümetteki Dışişle
ri Bakanı Mllyukov'la anlaşmazlığa düştü. Milyukov’un 
savaşı sürdürerek yeni topraklar elde edilmesi İçin öne 
sürdüğü gerekçelerinin kabul edilmemesi üzerine İstifa 
etmesi Kerenskiy'İn savaş bakanı olmasına neden oldu. 
Temmuz 1917’de başbakan olan Kerenskiy, bundan son
ra Bolşeviklere karşı acımasız bir siyaset izlemeye baş
ladı. Kendisinin genelkurmay başkanlığına getirmiş ol
duğu Komllov’un darbe girişimi İse Bolşeviklerin yardı
mıyla bastırılacaktı. Bu arada iktidarsız bir konuma dü
şen geçici hükümete karşı önemli başarılar elde eden 
Bolşevikler, Moskova ve Petersburg gibi büyük şehirle
rin sovyetlerinde çoğunluğu ele geçirdiler. Kerenskiy 
ise bir kurucu meclisin toplanmasından yanaydı. Ancak 
devrimi geriletmek İçin düşündüğü tüm formüller sonuç 
vermedi. Sonunda ayaklanan Bolşevikler İktidan ele ge
çirdi. 7 Kasım'da gerçekleşen devrimden sonra general 
Krasnov’la anlaşıp, İktidarı tekrar ele geçirme girişimi 
de başansızlıkla sonuçlanınca, bir süre saklanan Ke
renskiy, Mayıs 1918'de Sırp subayı elbisesi giyerek bir 
Fransız gemisiyle Londra'ya kaçtı. Ardından Paris'e yer
leşti ve Sovyet Devriml’ne karşı örgütlenen karşı dev- 
rimcllerie çalıştı. Yıllarca çeşitli Avrupa ülkelerinde ya
şadıktan sonra ABD'ye giden Kerenskiy öldüğü 11 Hazi
ran 1970'e kadar burada yaşadı.

popülariteye ve meşruiyete sahipti. Çünkü 1905 sovyetleri ve özellikle Petersburg İşçi 
Temsilcileri Sovyeti kısa dönemli varoluşlanna rağmen devrimci bir geleneğin hafızalarda ve 
bilinçlerde yer etmesini sağlamışlardı. İşçi hareketinin yeni bir yükselişinde. Savaş Sanayi 
Komiteleri'nin işçi gruplan için yapılmış olan seçimlerinde de görüldüğü gibi bir işçi konseyi 
fikri onaya çıkmıştı. Rus işçi hareketi içindeki akımlann çeşitliliğine rağmen sovyet 
örgütlenmesinin biçimi her türlü tartışmanın dışında kabul görüyordu. Petersburg’daki 
ayaklanmalann başlangıcında gerek grev yapılan yerlerde, gerekse devrimci çevrelerde sovyet 
kurma fikri de ortaya çıkmıştı. Bazı fabrikalarda 24 Şubat’tan itibaren kurulacak olan bir 
sovyet için temsilciler seçilmeye başlanmıştı. 23-25 Şubat’ta illegal sendikalann, işçi 
kooperatiflerinin, bazı sol Duma üyelerinin ve parti üyelerinin arasında gizli görüşmeler 
yapılıyordu. Sağ Menşeviklerden Çerevanin’in bir işçi sovyeti için işyerlerinde seçim yapılması 
önerisi kabul edildi, hatta sovyetin mekanı olarak da işçi kooperatiflerinin Petersburg demeği 
tespit edildi. Ancak aynı gece bu toplantıya katılanlann çoğu tutuklandı ve bu öneriler 
işçilere ulaşamadı. Petersburg Sovyeti’nin kurulmasına ilişkin en önemli girişim 27 Şubat’ta 
hapisaneden kurtanlan merkezî işçi grubunun üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Menşevik 
Gvozde’nin önderliğindeki işçi grubu, asker ve işçi kitlelerinin eşliğinde Duma’nın mekanı 
olan Taurid Sarayına (Kışlık Saray) gittiler. Menşevik Çekidze gibi bazı diğer Duma üyeleri V( 
24 Şubat gizli toplantısına katılanlar ile beraber İşçi Temsilcileri Sovyeti Geçici Yürütme 
Komitesi’ni oluşturdular. Komite hemen, her bin işçiye ve her bir bölüğe bir temsilci seçilme 
çağrısını yaptı.* Aynı akşam saat 7’de toplanma karan alındı. Ancak akşam saat 9’da 40-50 
kişiden fazla olmadığı görüldü. Çünkü sovyetin kurulmuş olduğu belli ki eskiden 
fabrikalannda seçilmiş olan temsilciler tarafından bile bilinmiyordu. Geçici Yürütme 
Komitesi devrimin yenilmesi ihtimaline karşı bir dizi önlem aldı ve kendini sosyalist 
partilerin üyeleri ile genişletti. Diğer şehirlerden gelebilecek olan askeri saldınlan karşılamak 
için devrimci askerlerden bir askeri kurmay oluşturuldu. Tek tek şehir bölgelerine komiserler 
gönderilmesine ve silahlı bir işçi milisi kurulmasına karar verildi. Edebiyat, mali ve ihtiyaçlaı 
karşılama komisyonlan gibi gövdeler oluşturularak görevler paylaştınidı. Bunlann her biri 
şehrin kendi kesiminde kamu yaşamını yeniden düzenlemekle görevli idiler. Sovyet 
toplantısına katılmış olanlar bir kanlanın ifadesi ile “kendilerine harikulade bir peri masalı 
anlatılan çocukların büyülenmiş haliyle” konuşulanlan dinliyorlardı. Böylelikle devrimci 
ayaklanmanın kazandığı zaferin ürünü olan yeni bir iktidarın ilk adımı atılmış, ikili iktidar 
döneminde esas olarak işçi sınıfının ve burjuvazinin karşısındaki bloğun çıkarlannı dile 
getirecek ve savunacak olan sovyet gövdesi kendini şekillendirmiş oluyordu. 28 Şubat’ta 
Petersburg İşçi ve Asker Sovyeti Temsilcileri'nin İzvestiya gazetesi Petersburg ve tüm Rusya 
halkına yönelen bir bildiri ile çıktı. “Demokrasinin çıkarlan için olan mücadeleyi başanlı bir 
sonuca ulaştırmak için halk kendisi kendi iktidar örgütlerini yaratmalıdır... İşçi Temsilcileri 
Sovyeti, temel görevi olarak: Halkın güçlerini örgütlemeyi ve Rusya’da siyasal özgürlüğü ve 
halk egemenliğini nihai olarak güvence altına almayı hedefler” denilen bildiride genel, eşit, 
doğrudan ve gizli seçim zemini üzerinde oluşacak olan bir ulusal kurucu meclis talep 
ediliyordu. 28 Şubat’ta ise Çara bağlı son birlikler de Peter ve Paul kalesinde teslim oldular 
ve Çar’ın bakanlan tutuklandı. Duma Komitesi çeşitli bakanlıklann dairelerini yönetmekle 
görevli komiserleri atamaya başladı. Petersburg ayaklanması sona ermiş ve Şubat Devrimi 
zafere ulaşmıştı. Resmî verilere göre 1315 kişi ölmüş veya yaralanmıştı. 28 Şubat’ta birçok 
fabrikada sovyet temsilcileri seçildi ve o gün temsilciler toplantısı yapıldı. Ancak kararlar 
henüz geçici yürütme komitesi tarafından alınıyordu. Hazırlanan geçici bir hükümet kurulmas 
yönündeki karar taslağı kabul edildi. Ancak 13’e karşı 8 oyla bu geçici hükümette yer 
alınması reddedildi. Bunun yerine sovyet temsilcileri Duma Komitesi’ne programatik talepler 
dizisi sundular ve burjuva hükümete verecekleri desteği bu koşullara bağladılar. 2 Mart’taki 
toplantıda Petersburg Sovyeti büyük oy çoğunluğu ile Sovyet Yürütmesi ile Duma Komitesi 
arasındaki anlaşmayı onayladı ve kendini devrimci demokrasinin kontrol organı olarak 
tanımladı.

Şubat Devrimi ve Partiler

1917 Şubat Devrimi tarihin kısa ama, olağanüstü dönemlerinden birini oluşturdu.
Tek tek bireylerden oluşan ve siyasal ekonomik gelişmelerin nesnesi olan kalabalıklar, tarihiı 
öznesi olma kaynaşmasını yaşadılar. Grevlerden başlayarak ayaklanmaya kadar varan beş 
günlük devrim mücadelesi kitlelerin kendi iç dinamikleri ile geliştirdikleri kendiliğinden bir 
süreçti. Parti merkezlerinin veya öne çıkmış olan ünlü şahsiyetlerin planlı bir yönetiminden 
söz edilemezdi. Her ne kadar devrim günlerinde çeşitli partilerin temsilcileri ve Duma 
milletvekilleri gizli toplantılarda gelişmeleri ele aldılarsa da hareketin gidişatı üzerine bunlanı 
herhangi bir etkisi olduğu söylenemez. Yaşanmış olan toplumsal sarsıntı, bunu gerçekleştirmi 
ofan proleter yığmlann doğrudan eseri oldu. Şubat 1917’de Putilov fabrikasında yaklaşık 150 
Bolşevik vardı. Petersburg’un sanayi bölgesi olan Viborg’da ise bu sayı 500 civanndaydı. 
Bolşevik işçiler ve öğrenciler diğer partilerin üyeleri ve partisizler gibi g'çsterilere ve sokak 
mücadelelerine aktif olarak katıldılar, grevler ve gösterilerde güçleri oranında yer aldılar. 
Bolşevikler bir parti olarak ayaklanmayı yönlendirmedikleri gibi partililer olarak parti 
merkezinin yönlendirmesinden de yoksundular. Viborg parti örgütünün yöneticilerinden olan 
Kayurov “Parti Merkezi’nden direktifler gelmiyordu... Merkez Komitesi’nin temsilcisi Yoldaş 
Şliyapnikov bir sonraki gün için talimatlar vermekten acizdi” derken bu gerçeği dile 
getiriyordu. Şliyapnikov’un kendisi de “Bizden hiç kimse (24 Şubat’ta) olmakta olan hareketi 
Çarlık rejimi ile son ve katî mücadele olduğuna inanmıyordu” derken bu durumu



vurguluyordu. Böylesi bir inanca sahip olunmaması, gelişen hareketlerin karşısmdaki tutumları 
da belirlemekteydi. 25 Şubat’ta Şliyapnikov “Nerede oluyor devrim? İşçilere bir somun ekmek 
ver, bak bakahm hareket kalıyor mu geriye” derken durumun tahlilindeki isabetsizliği ortaya 
koyuyordu. Kadınlar sokaklara döküldüklerinde Bolşevik partisi henüz bir tek bildiri bile 
yayınlamamıştı. Hatta Kayurov kadın işçilere aceleci davranmamalan gerektiğini söylemesine 
rağmen onlann bunu dinlememiş olmalarını ve parti bölge komitesi karannı çiğnemelerini 
eleştiriyordu. Şhyapnikov, Molotov ve Zalutskiy tarafından yönetilen partinin Rusya bürosu, 
parti tarafından yönlendirilmeyen bir hareketin zararlı olacağını düşünüyordu. Bir kez daha 
1905’in yanlışlan tekrarlanmaktaydı. İşçi semtlerindeki yerel örgütlenmeler, grevlerin ve sokak 
gösterilerinin içinde yer alırken, parti merkezi atıl davranıyor ve olayların gerisinde kalıyordu. 
Ancak kitlesel eylemlerin ve grevlerin yükselmesi Viborg ve diğer bölgelerdeki Bolşevikleri 
harekete geçirdi. Parti merkezinin müdahalesizliğinin en iyi örneği ilk bildirinin genel grev 
çağnsı ile 27 Şubat’ta yayınlanmış olmasıydı. Ancak Petersburg’un neredeyse bütün işçileri 
zaten 3 gündür ayaktaydı. İşçi sınıhnm ve devrimci ordunun görevini geçici devrimci 
hükümet ve yeni cumhuriyetçi bir rejim oluşturmak olarak ele alan bildiri, doğrudan, eşit ve 
gizli genel oyla bir meclis oluşturulmasını öneriyordu. Bu öneriler esas olarak Lenin’in 1905 
Devrimi sırasındaki tezlerini hatırlatmakta idi. Yeni durumun tahlil edilmesi konusunda da 
Petersburg’daki Bolşevik önderlik yetersiz kalmıştı.

Geçici Hükümet

Geçici Hükümet’in çoğunluğunu Anayasacı Demokratlar ile Oktobristler oluşturuyordu. Milyukov 
dışişleri bakam, Guçkov savaş bakanı, Kerenskiy ise adalet bakanı olmuştu. 2 Mart’ta Çar II. 
Nikola direnişin anlamsızlığını görerek ağabeyi Mihail’e tacı bıraktı. O da 3 Mart’ta Kurucu 
Meclis’in kararını alıncaya kadar taçtan vazgeçtiğini açıklıyordu. Böylelikle Çarlık Monarşisi’nin 
sonu gelmişti. Devrimin ilk evresi 1917 Mart’ımn ilk günlerinde tamamlanmıştı. Menşevik 
Dan’ın deyişi ile “Rus Devrimi savaş zemini üstünde patlamıştı. Rus Devrimi, devrimci kitleler 
için savaşın yokluklanndan, acılanndan ve yüklerinden kurtuluşun bir aracı” idi. 1918 Alman 
Devrimi’nde olduğu gibi Rus Devrimi de askerî yenilgilerin ve bunlann yol açtığı toplumsal 
şekilsizleşmenin sonucuydu. Öte yanda savaştaki başansızhklardan rahatsız olan yurtsever 
burjuva ve aristokrat çevrelerinin de savaşın bitirilmesi talepleri uzunca süredir tasarlanan bir 
saray darbesini olgunlaştınyordu. Sokak gösterileri işte bu plandan önce patlamıştı. Geçici 
Hükümet’in yapması gereken, ulusal bir devrim çerçevesinde ülke içinde bir demokratik 
yapılanmayı birlik içinde gerçekleştirmek ve dışa karşı kararlı bir savaş stratejisinden 
vazgeçmemekti. Devrimin zafer sarhoşluğu içinde sûren ulusal birlik havası kısa sûrede 
bozulmaya ve banşa duyulan özlem ağır basmaya başladı. Böylelikle geçici olarak Şubat 
Devrimi’nde birleşmiş olan toplumsal ve siyasal güçler arasındaki uzlaşmazlık açığa çıktı ve 
bu durum Ekim Devrimi’ne kadar sürdü.

Sovyet’in Yapısı ve Gelişmesi
Şubat Devrimi’nden sonra tüm Rusya’da sovyetlerin ortaya çıkışı kitlesel hareketin kendi 
gelişmesi içinde oldu. Bu kendiliğinden örgütlenme birbirinden bağımsız olarak ve herhangi 
bir teorik hazırlık olmaksızın o anın devrimci pratik ihtiyaçlarından ortaya çıktı. Basit 
araçlarla her tarafta, hızlı bir biçimde devrimci temsil organlannm oluşturulması fikri Rus 
işçileri ve askerleri için siyasal ve toplumsal dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde en uygun 
biçimin yaraalmasmın bir anahtan idi. İşçilerin burjuvaziye, memurlara ve işverenlere 
karşıtlıkları ve askerlerin eski subaylara duyduklan güvensizlik sovyetlerin geliştnesinin 
toplumsal psikolojik koşullannı yarattı. Bir diğer önemli faktör ise Rus işçilerinin hem 
1905’de hem de 1917’de kendilerini temsil edebilecek güçlü örgütlenmelere sahip 
olmamalarıydı. Gerek partiler gerekse sendikalar böylesi temsil görevlerini kitlesel olarak yerine 
getiremiyorlardı. O anlamda sovyetler eksik veya güçsüz olan örgütlenmelerin yerine geçtiler.

Petersburg Sovyeti

1917 Petersburg İşçi Sovyeti kendisini 1905 Sovyeti’nin mirasçısı olarak tanımlasa da, 
oluşumunun biçimi ve koşullan açısından birincisinden önemli farklılıklar taşıyordu. 1905 
Sovyeti doğrudan kitle grevinin içinden bunu sürdürmek ve yönetmek üzere çıkmıştı. 1917 
Sovyeti ise devrimci ayaklanmanın şehirde hakim olmasından sonra oluştu. 1905 Sovyeti ile 
karşılaştınidığmda İkincisinin kuruluşu esas olarak İşçi Grubu veya Duma üyeleri gibi siyasal 
önderlerin inisiyatifi ile gerçekleşmişti. Bu kişiler eski rejimin yıkılışı sırasında bir tür “yedek 
lükümet veya alt hükümet” oluşturmaya çalıştılar. Oluşumu ve bileşimi itibariyle sosyalist 
entelijansiyanın işçi ve asker temsilcileri üzerinde önemli bir etkisi vardı. Mart sonunda 
Yürütme Komitesi’nin 42 üyesinden sadece 7’si işçiydi. Yürütme Komitesi’nde ve İzvestiya’nm 
Yayın Kurulu’nda parti entellektüelleri yer alıyordu. 1905’in partisiz ve genel devrimci sovyeti 
yerine 1917’de siyasal akımlann yoğun tartışmalar sürdürdükleri bir sovyet kuruldu.

1905 ile karşılaştınidığmda 1917’deki Petersburg Sovyeti’nin en önemli farklılığı işçi ve asker 
temsilcilerinin ortak konseyi olmasıydı. Devrim günlerinde isyancı askerlerin oynadıklan 
önemli rol bunlann Sovyet’e dahil edilmeleri ile öne çıkanidı. Geçici Yürütme Komitesi’ndeki 
^enşenk üyelerin bir kısmı sovyetin saf proleter niteliğini korumak ve orduyu siyasal

KORNİLOV, LAVR GEORGİYEVİC 
(1 8 7 0 -1 9 1 8 )

Ust-Kamenogorsk'da (bugünkü Kazakistan) doğdu. Mi
hail Topçu Okulu'nu bitirdi ve Türkmenistan sınırında 
görev aldı. 1895-1898 arasında Genelkurmay Akademi- 
si’ni bitirdi. Orta Asya'ya geri döndüğünde, Asyalı görü
nümü ve dili sayesinde, İran ve Hindistan’da gizli ajanlık 
yaptı. 1904-1905 arası, Rus-Japon Savaşı’nda gösterdi
ği başarılardan dolayı Pekin'de askeri ataşeliğe atandı.
I. Dünya Savaşı’nda, Rus batı cephesinde piyade tüme
nine komuta etti. 1915’de AvusturyalIlara esir düştük
ten bir yıl sonra kaçabilmesi, askeri başarısının ötesin
de ona bir de kahramanlık payesi kazandırdı ve bir 
kolordunun komutanlığına getirildi.

Mart 1917’de, geçici hükümetin savaş bakanı Guçkov, 
Kornilov’u askeri bölge.komutanlığına atadı. Zora baş
vurarak dağılmış durumdaki orduyu toparlamaya ve katı 
bir disiplin altında tutmaya çalışması, hoşnutsuzluğa 
neden oldu ve tekrar cepheye gönderildi. Aimanlara 
yönelik olan Haziran saldırıları boyunca, VIII. Ordu’nun 
komutanlığını yaptı ve çok sınırlı başarılar elde etti. 
Alman saldırısı sırasında, 14 yağmacıyı öldürtüp, herke
se ikaz olsun diye onları teşhir etmesi, tekrar dikkatlerin 
ona çevrilmesine neden oldu. Komiser Savinkov tarafın
dan teşvik edilen Kornilov, ölüm cezasını yeniden gün
deme getirdi. 18 Temmuz 1917’de, geçici hükümet tara
fından rütbesi. Bütün Ordular Başkomutanlığı'na yük
seltildi. 3 Ağustos 1917’de, Petersbura’u ziyaret eden
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Ekim Devrimi

Napoleon savaşları sırasındaki Najde'da Druva 
birlikleri örneğinde olduğu gibi, Rusya’da kadınların 

askerliği gelenekselleşmişti. 1917’de, ‘gönüllü kadınlar 
taburu’ fikri, çavuş Maria Boçkareva tarafından 

örgütlendi. 300 kadar güçlü kadından oluşan bu birlik, 
esas olarak savaş sırasında cepheden kaçan erkekleri 

utandırmak için kuruldu. Güney Batı Cephesi’nde 
görev alan bu kadınlar, 2 bin kadar esir ele 

geçirdiler, fakat Bolşeviklerin düşmanlığına 
dayanamayarak dağıldılar. Daha sonra geçici hükümet 

tarafından kurulan kadın birlikleri, muhafızlık 
görevlerini Moskova ve Petersburg’da sürdürdüler. 

Kadın askerler birliği, Kerenskiy’in Kızıl Muhafızlar'a 
karşı varolan en son gücüydü, gerici askerler ve 

kapitalistler tarafından korunuyordu. Kışlık Saray’ın 
Bolşevikler tarafından ele geçirilmesinden önce, geçici 

hükümet kuvvetlerinden Sarayda kalan en son birlik I.
Kadın Bölüğü’ydü. Kadınlarla yanyana dövüşmeye 

alışık olmayan Kazak birlikleri, Kışlık Saray’ı silahlarını 
bırakarak terketti. Sarayın savunması böylece birkaç 

harb okulu öğrencisiyle, kadın birliğine kaldı; onlar da 
ilk ateş açılışından sonra teslim oldular. Yanda, 
çoğunluğu aristokratlardan oluşan, saçları kesik 

kadınlar teftiş sırasında.

Korniiov, cephede ölüm cezasmı yürürlüğe koydu ve 
fabrikalarla demiryoliarmı askerîleştirmeye çalıştı. Kor
nilov tarafından gelecek olan bir askerî darbeyi haik 
zaten beklerken, Kerenskiy ve yandaşları da ona karşı 
belirsiz bir güven duyuyorlardı. Bu arada Kornilov, ikili 
iktidara son vermeye, Bolşevik ve diğer sosyalist geliş
meleri önlemeye kararlıydı. Eylül başında kendisine bağlı 
birliklerle Petersburg üzerine yürüyüşe geçti. Bu hare
keti, Kerenskiy tarafından da karşı devrimci bir askerî 
darbe girişimi olarak değerlendirildi ve genelkurmay 
başkanlığından alınarak, Petersburg'a geri dönmesi is
tendi. Kornilov bu isteği reddetti, işçi ve Asker Sovyet
leri, Kornilov’un kurmaya çalıştığı diktatörlüğe karşı to
parlanmayı ve gelecek olan askeri darbeye karşı Ke- 
renskiy'e yardım etmeye karar verdiler. Bunun üzerine 
demiryolu işçileri, Kornilov’a bağlı kuvvetlerin Peters- 
burg’a ulaşmasını engelledi. Petersburg Sovyeti, işçile
re ve askerlere silahlanma ve darbeci birliklerle Peters
burg arasındaki bütün haberleşme bağlarının koparıl
ması çağrısında bulundu. Halkın bu düşmanca tavrı so
nunda, Kornilov’un girişimi engellendi ve 15 Eylül’de 
tutuklanarak, Bikov kentinde hapsedildi.

Ekim 1917 Devrimi'nden sonra, hapisten kaçırılan Kor
nilov karşı devrimci Beyaz Gönüllüler Ordusu'nu örgüt
ledi, 13 Nisan 1918’de de, Ekaterinodar’da sovyet biriik-

gelişmelerin dışmda tutabilmek amacı ile askerlerin Sov>-et'e almmalanna karşı çıktılar. Ancak 
çoğunluk, askerleri Sovyet’e dahil ederek orduyu devrim sallarına kazanmayı hedefliyorlardı.
İşçi Sovyeti için fabrikalarda yapılan temsilcilik seçimleri bu kez askeri birliklere taşındı ve 
100 bin kişilik asker kitlesi kısa zamanda devrimci saflara kazanılmış oldu. 1 Mart’ta asker 
temsilcilerinin girişimi ile yayınlanan 1 Numaralı Emir ile Sovyet’in askerler arasındaki 
otoritesi sağlamlaştı. Bu bildiride asker komitelerinin tüm askeri birimlerde aşağıdan yukarıya 
doğru seçilmeleri, birliklerin tüm siyasal konularda Sovyet’e tâbî olmaları isteniyor ve askerlere 
tüm burjuva yurttaşlık haklan veriliyordu. Duma Komitesi’nin atadığı askeri komisyonun 
emirlerine, ancak Sovyet’in emir ve kararları ile çelişki içinde bulunmaz ise uyulması 
kararlaştırılıyordu. Böylelikle Petersburg Sovyeti askeri garnizonun fiili yönetimini ele geçirmiş, 
askerler için yıllardan sonra ilk kez siyasal ve insani açılardan yaşanmakta olan haksızlıklar 
sona ermişti.

Petersburg Sovyeti’nin Siyasal Bileşimi

Askerlerin Sovyet’deki ağırlığı aynı zamanda Sosyalist Devrimciler’in de önemli sayıda temsil
edilmesi sonucunu doğruyordu. Duma fraksiyonunda, İşçi Grubu'nda ve kooperatiflerde etkin 
olan Menşevikler, işçi temsilcileri arasında da önemli bir desteğe ve delege sayısına sahiptiler. 
Petersburg Sovyeti'nde aynca Halkçı Sosyalistlerden, Plehanov'un çevresinde örgütlenen Edintsvo 
Grubundan, Troçki'nin geri dönmesi ile birlikte Bolşeviklere katılan Mezdurayonciy Grubu’ndan, 
Bund’dan, Polonyah ve Letonyalı sosyal demokratlardan temsilciler vardı. Ancak bunların 
etkileri son derece kısıtlıydı. Bolşeviklerin ilk aylardaki güçleri ise son derece zayıftı.
Petersburg Bolşevik örgütü tutuklamalar, sürgünler ve polisiye tahribatlar sonucunda son derece 
ani bir durumdaydı. İlk olarak 9 Mart’ta 2-3 bin temsilcili Sovyet içinde 40 tiyeli bir Bolşevih 
fraksiyonu kuruldu. Lenin’in geri dönmesinden sonra Sovyet içindeki faaliyederini artıran 
Bolşevikler, yeni seçimler talep ederek Mayıs ve Haziraıı’da fabrikalarda kendi adaylannı
tprrirmpvi basardılar. Temmuz avaklanması sırasında kendi verilenne pöre isçi kanadındaki



Bolşevik Ö nderliğ in  
Toplumsal K a ra k te ri

insanın yaptığı bir şeyi görmesi genellilde güzei bir 
duygu verir. Yapıian yeryüzünde bir lıacim (bazan da 
manevi anlamda) doidurmaidadır. Dünya artık onu da 
hesaba katmak durumundadır. Tarihin bazı ender ania- 
nndaysa insanlar neredeyse tarihi yaparlar. Gerçekten 
çok ender ortaya çıkan bazı dönemlerde, bazı insanlar, 
bir heykeltraşın tasarlayarak ve icra ederek bir heykeli 
ortaya çıkarması gibi, tarihin akışını biçimlendirdikleri 
bir konumda bulurlar kendilerini. Son analizde bu bir 
yanılsama, bir determinizmin özel bir gerçekleşme biçi
mi de olabilir. Ama bu konumda olma duygusu, öznel 
de oişa, yeterince gerçek'üt.

İngiltere’ye başkaldıran, bağımsızlık savaşını kaza
nan, sonra da yeni bir anayasa ile yeni toplumlarını 
kuran Amerikalılar bu anlatılana yakın bir konumdaydı
lar. Gene de, dünya tarihini değil kendi Amerikan tarih
lerini değiştirmenin bilincini taşımışlardı. Oysa onları 
kısa bir süre sonra izleyen Fransız devrimcileri, sonuçta 
Fransa’nın yapısına müdahale etseler de, aslında dün
yaya yeni bir tarih yapıyor olma bilinci zihinlerinde ege
mendi. Bunda çok haksız da sayılmazlardı.

1917 Ekim Devrimi de aynı yoğunlukta, aynı önemde 
bir olaydı. Her şeyin olabileceği son derece karışık bir 
ortamda, “bir avuç” denecek sayıda insan, olayların 
akışına yaptıkları müdahalelerle, sonuçta ortaya 1917 
Devrimin) çıkardılar. Bu bir avuç insanı Bolşevikler adıy
la tanıyoruz. Kimlerdi Bolşevikler? Nereden, nasıl bir 
araya gelmişlerdi? Bu olağanüstü işi nasıl yapabilmiş
lerdi? Olağanüstü İşleri de aslında olağan insanlar ya
par. Bolşevikler olağan insanlardı. Ama yaşadıkları ola
ğanüstü dönemin İnsanlardan talep ettiği özel davranış
tan yerine getirmeye karar vermiş ve bu yolda ciddi 
çaba harcamış “olağan" insanlardı.

Dışarıdan bakanlar açısından, Bolşevikler bir blok ha
linde hareket edebilmektedirler, içeriden bakanlar açı
sından durum hiç de böyle değildir. Her şeyin üstünde 
Lenin vardır. Varolan durumun dünyanın İlk proleter 
devrimine götürülebileceğini düşünen, bunun yapılması 
gerektiğine karar veren odur. Ama kendi partisinde onun 
bu kararının isabetine İnanmayanlar çoktur. Başta Ka- 
maııev ve Zinoviev girişime karşı çıkar, daha sonra da 
istifa ederler. Ama karşı çıkmayanlar arasında görünür
deki fikir birliği ne kadar gerçektir? TroçkI’nin devrim 
tarihinden kısa bir örnek: “ Petrograd komitesinin onbe- 
şindeki oturumunda Kallnin şöyle konuştu: ‘Merkez Ko
mite karan Merkez Komlte’de alınmış en iyi kararlardan 
biridir... Silahlı ayaklanma anına yaklaşıyoruz. Ama bu
nun ne zaman olacağı -belki bir yıl sonra- bilinemez.’ 
Merkez Komite ile bu çeşit ‘fikir birliği’, Kalinin’e çok 
uygun olmakla birlikte, yalnız ona özgü değildi.”

Ama bil gibi tavır farMılıklannın bir kısmının da sonra
dan abartıkJığı düşünülebilir. Kallnin, Stalin’e sadıktı, 
öyleyse TroçkI için bu aynntı anlamlı. Tablf, işin içinde 
ne kadar adam varsa, o kadar da öznellik var. Dolayısıy
la olayın o kadar yorumu var. Beş kişi bir araya gelip 
bir yemek pişirmeye kalkışsa, bunun nasıl yapılması 
gerektiği üstüne bir yığın değişik işlem önerilebilir. Ama 
yapılan bir devrimse, bunun sonuçlannın önemi çerçe
vesinde, her küçük ayrıntı kaçınılmaz olarak gözde bü
yür. Buna dayanarak, sonuçta gene dışarıdan görüle
nin, yani Bolşevlkler’<le olağanüstü bir ortak davranma 
yeteneğinin varlığının doğru olduğunu söyleyebiliriz.

Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partlsl'ni Bolşevik ve 
Menşevik fraksiyonlarına bölen sorun görünüşte çok 
da önemli değil gibidir: Yalnız profesyonel devrimcilerin 
parti üyesi olabilmesi kuralı. Aynca da, Iskra yayın kuru

lunun kimlerden oluşacağı gibi konular. Krupskaya, 
1903'te yapılan ikinci kongrede kimsenin bir bölünme 
beklemediğini yazar. Ama bölünme oldu. Burada Lenin 
seçilen öncülerin mantığını daha eksiksiz yerine getire
cek bir gelişmeden yanaydı: illegal öncü partinin gerek
tirdiği örgütsel ilkeler. Kimin haklı olduğu bugün de 
tartışılabilir (bu yazının bunu saptamak gibi bir sorunu 
yok); ama burada önemli olan kararlılık ve tutarlılıktı.

Böylece Martov ve Akselrod gibi Rus Marksizminin 
parlak temsilcileri Lenin’den ayrıldı. Plekhanov o aşa
mada Lenin’le kaldı (oysa Lenin her zaman kendini Mar- 
tov’a daha yakın hissetmiştir). TroçkI de Lenin’e tavır 
aldı ve Bolşevikler'öer\ uzaklaştı. Bu ayrılıklara geçen 
zamanın ardından bakıldığında, her şeyin öyle akla kara 
biçiminde yürümediği daha iyi görünür. Bazı Menşevlk-

munda bırakmaktadır. Hayatın, toplumsal ve politik dü
zenin bütün acılığını öğrenmişlerdir, çünkü her günleri
ni bunlarla yüzyüze geçirmek durumundadırlar. Gerçek 
hayatlarını birçok koruyucu katmanlann ardından, çok 
İçerilerde yaşamayı öğrenmişlerdir.

Binlerce Bolşevik vardır. Birçokları zamanla unutul
du. Tarihyazımı, herkese yeterince hakşinas davranmı
yor. Bu elemelerin ne kadar geçerli ölçütlere göre yapıl
dığı da tartışılır. Ekim Devrimi arefesinde seçilen son 
Merkez Komite üyelerinden Nogin, Lomov, Artem, Mili- 
utin v.b. bugünün Larousse’larında, Britannica’lannda 
“madde” olmaktan çoktan çıkmışlar. Zamanla, daha 
uzman işi yayınlarda da seyrekleşiyorlar.

HAlâ hatırladığımız, hakkında bilgi bulduğumuz Bolşe-

ler zamanla Bolşeviklere yaklaşmış, bazı Bolşevikler sık 
sık Uenşevlklerl andıran tavırlar almışlardır. Örneğin 
Dan gibi bir Menşevik önder, bütün devrim süreci bo
yunca Bolşeviklerle mücadele ettikten sonra, 1940’larda 
MenşevIzmI yadsımış. Rus Marksizminin meşru varisi
nin Bolşevlzm olduğunu kabul etmişti.

Bu gibi ilginç geçişler yalnız Bolşeviklerle Menşevik- 
ler arasında değil, solda yer alan bütün gruplar arasında 
karşılıklı olarak gerçekleşmiştir. Pyotr Arşinov Sosyal 
Demokrat Part/’dendir. Bolşevik olur. 1906’da Anarşiz
mi seçer. 1917’de Anarşistlerin önderlerinden biri olur. 
1921 ’de sürgün edilir. Ama Avrupa’da yeniden Bolşevik 
olmaya karar verir ve 1923’de Sovyetler Birliğine döner. 
Temizlik yıllannda o da ortadan kaybolur.

Bolşevikler, bütün bu değişimler, geçişler arasında 
gene de özel bir kimlikle davranabilirler. Kararlılıkları, 
bütün enerjilerini hedeflerinde yoğunlaştırabilmeleri bu 
kimliğin önemli bir parçasıdır. Seçilen zorlu mücadele
nin koşuları bu insanlara çelik sinirli olmayı öğretmiştir, 
içlerinde -bütün ciddi tedbirlere rağmen- tutuklanma
yan, hapis ve sürgün görmeyen yok glliidir. Çoğu, veri
len süreyi bitirmeden kaçmanın yolunu bulmuş, Avrupa, 
Amerika üstünden gerekli zamanda Rusya’ya dönmüş
tür. Bütün Rusyalılıkianna rağmen, bulundukları ülkede 
yabancılık çekmezler. Disiplinleri bir hayli sıkıdır. Yıllar
dır birbirini görmeyen iki arkadaş bir raslantıyla, sözge
lişi Beriin'de karşılaşsa, “ bir izleyen olabilir” düşünce
siyle hafifçe göz kırpıp geçeblllrier. Ama fırsatını bul
duklarında oturup hayatın tadını çıkarmasını da bilirier. 
Büyük bir iylmserilkleri, çok geniş kaynaklardan besle
nen neşeleri vardır. Açıkça olağanüstüdür varoluş tarz
ları. Buna alışmak, onları da olağanüstüleştirmiştir. Bir 
ortak özellikleri, becerilerinin şaşırtıcı çeşitliliğidir. Veri
len her görevi kabul ederier. Görevlerin niteliği çok 
farklı olabilir, ama Bolşevikler için bu farketmez. Temel 
çalışmaları gereği hepsi matbaacılıktan anlar, hepsi ajl- 
tatör ve psikologdur, iç savaş sırasında aynı adam bir
kaç aylık aralarla bir kamu görevini yürütüp bir gerilla 
birilğl örgütleyebilir ve sonra da bir fabrikada üretimi 
düzenleyebilir. Gerçekten eş düzeyde, ancak başka Bol- 
şevlklerle birtikte varolablllrier. En İyi blrtıirini anlarlar. 
Bireysellikleri gelişkindir. Çünkü her ne kadar ciddi bir 
kitlesel çalışmanın İçinde olsalar da, çalışma koşullan 
onlan en çetin koşullarda tek başına iş başarmak duru

vlklere (ya da RSDIP üyelerine) topluca baktığımızda, 
ilk göze çarpan olgulardan biri Yahudilerin çokluğu. 
Abramoviç (Menşevik), Azev (sosyalist devrimci polis 
a]anı), anarşist Bogrov da Yahudi ve ajan. Bir ara Vera 
Zasullç’le evli olan Deiç de Yahudi. Gots (sosyalist dev
rimci), Yotte (Bolşevik), Kosovskiy (Bund), Liber (Bund), 
Litvinov, Martov, Radek, Sverdlov, TroçkI, Uritskiy, Zi
noviev hep Yahudi. Şüphesiz, koca Rusya sınıriarı için
de varolan bütün milletlerden Bolşevikler var: Ermeni- 
ler. Gürcüler, Lltvanyalılar, UkraynalIlar v.b. ama Yahu
dilerin hareketli variiğı ülkedeki nüfuslanyla orantılı de
ğil, bunun bir hayli üstünde.

Yukarıda unutkanlığını andığımız tarih, Bolşeviklerin 
işçi kökenli üyelerine karşı daha unutkan davranmış. 
Parti tarihi içinde yükselmiş birkaç kişi var: Örneğin, 
bir ara, Stalln zamanında devlet başkanlığı da yapan 
Kalinin köylü bir aileden ve hayata işçi olarak başlıyor. 
Güvenilir bir militan, ama iddialı, özgün düşünceli biri 
değil, işçi kökenli bir başka önemli kişi Varoşilov. 1903’te 
genç yaşta Bolşevik oluyor, iç Savaş sırasında asker! 
alanda pariiyor. Ama, o dönemin çete savaşlarında ka
zandığı başpnyı, düzenli ordunun generali ve sonra ma
reşali olarak gösteremiyor. I. Savaş sonrasında Polon
ya’da, II. Savaş sırasında Leningrad’da ciddi başansız- 
lıklan var. Savaşa girerken ordunun üst kademelerini 
de temizleyen Stalin’in güvenilir “alaylı” komutanlann- 
dan (Budiyenin gibi). Yukarıda değindiğimiz AıTarşIst- 
Bolşevlk Arşinov da işçi. Bir de kadın işçi militan var: 
Klavdiya ivanovna NIkolayeva. Kollontay’ın arkadaşı, 
kadın kesiminin ilk işçi kökenli lıaşkanı. Tasfiyeye uğra
mamak gibi bir başka ilginç özelliğe de sahip. Yükselen 
bir işçi kökenli Bolşevik de KIrov. MK üyesiyken suikas
ta kurban gidince Stalln tarafından Troçkistlertn üstüne 
yıkıldı ve böylece bir temizlik dalgası başlatıldı.

Bugüne iz bırakan Bolşevik mllitanlann çoğu orta sı
nıftan. Öğrenciyken Marksizmle tanışıyoriar; aydın özel
likleri ağır basıyor. Dini okullarda okumuş olanlar da 
var: En başta Stalln. Tiflis’teki Ortodoks Hıristiyan semi
nerinde okurken sol düşünceleri öğreniyor. Gene Tif
lis’te bir Masturi ilahiyat okulu öğrencisi de, sonraki 
kuşaktan. Ermeni asıllı ve bir zamanın dışişleri bakanı 
Mikoyan. Dinî okulda okumayan, ama bir papazın kızı 
olan Samoilova var. Bir zaman Kollantay ile evlenen, 
İŞÇİ muhafeletinde yer alan, 1937’de hapiste can veren



Şliyapsikov da koyu tarikatçı bir ailenin çocuğu.

Bolşeviklere katılan köylü, kitlesel anlamda, pek yok, 
ama önemli işler başaran bireyler var. Bunlardan biri 
Romen asıllı, ama Kırgızistan’da doğan Frunze. Ancak, 
Bolşevik partinin başka birçok köy kökenli militanı gibi 
Frunze de öğrenci. Sosyalizmi, doğrudan Bolşevik ka
nada katılarak benimsiyor (1904). Tipik bir Bolşevik ola
rak çeşitli İşler yürüttükten sonra İç Savaş’ta Kızıl Or
du’nun başarılı bir komutanı olarak Kolçak’ı, Wrangel’i 
yenilgiye uğratıyor (ölümü 1925).

Latsis ve Peters Litvanyalı köylüler; Manuiiskl Ukray
na köylüsü. Gene bir Litvanya köylüsü, Stuçka, asıl 
formasyonunu okulda almış, devrim sonrasının ender 
ve önemli hukukçularından biri. 1932'de eceliyle ölmeyi

başanyor ve ancak dört yıl sonra Vlşinskiy onun “ ideo
lojik bakımdan zararlı görüşlerl”ne saldırmaya başlıyor.

Bolşevizme aristokrasiden gelenler de var. Krupskaya 
düşmüş aristokrat bir aileden. Ama Çiçerin, öyle böyle 
aristokrat değil. Bizans prensesi Zoe Paleologos'un so
yundan; Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe ve Sırpça 
biliyor. Hayatının mantığına uygun bir biçimde sosyaliz
mi Avrupa'da öğreniyor; İngiltere'de hapis yatıyor, 
1918'de Rusya'ya dönüyor, Sovyet devletinin ilk dışiş
leri bakanı oluyor. 1927’de bu görevi Litvlnov’a terket- 
tlkten sonra, 1936'da başına bir iş gelmeden ölüyor. 
Bir başka aristokrat Bolşevlk'\n, Tuhaçevskiy'nin hayat 
çizgisi bu kadar düzgün yürümüyor. Meslekten asker 
TuhaçevskIy ancak 1918’de Bolşevik saflarına katılır 
ve kısa zamanda parlar. Devrimin savaşla ihraç edilece
ğinin teorisini yapan TuhaçevskIy, Polonya yenilgisin
de, bunun pratiğini gerçekleştiremez. Kronştadt'ı bastır
mak gibi.talihsiz bir görev de ona verilir. Ama bu parlak 
asker, Oünya Savaşına iki yıl kala, Almanlarla işbirliği 
yaptığı gerekçesiyle mahkemesiz kurşuna dizilir.

Bolşevik olmuş başka askerler de vardır. Örneğin Mol
davyalI Lazo ve Novitskiy. İkisi de Kızıl Ordu'da (İç 
Savaş sırasında) önemli işler başarmışlardır. Antonov- 
Ovseyenko da bir asker çocuğu olarak askerî okula 
gitmiş, ama yemini reddettiği için kovulmuştu. Siyasete 
sosyalist devrimci olarak katıldı, sonra sosyal demokrat 
oldu ve yeniden askerî okula girdi. Birçok eyleme katıl
dıktan sonra Ekim Devrimi'ne doğru önce Mezrayanka 
sonra da Bolşevikler arasında girdi. MK üyesi olarak 
Kışlık Saray kuşatmasını yönetti. Kızıl Ordu’da çalıştı, 
jspanya’da Sovyetleri temsil etti. Temizlikte kaybolan
lardandır. Rus olmayan bir aristokrat daha Bolşeviklerle 
Rusya'da çalıştı: Bulgar soylu Rakovskiy. Ayrıca Bal
kanlarda da önemli işler yaptı. O da, 1941’de İdam edildi.

Bolşeviklerin arasında bir de ilginç iş adamı var: 
Krasin. Teknolojik Enstltü'den mezun, Marksizmi be
nimsemiş, bu arada Bakü elektrik santralını kurmuştu. 
Petrograd'a elektrik döşerken silahlı ayaklanmanın ye
raltı hazırlıklarını yapıyordu. Çeşitli kereler tutuklanma
sına rağmen Siemens’de beş yıl çalıştı. Savaş sırasında, 
savunma savaşını desteklediği için Bolşevlkleröen ayrıl
dı. Bu arada Rusya'nın Savaş Sanayi Komitesl’nde baş
kanlık, bir banka yöneticiliği ve cephane fabrikası yöne

ticiliği yaptı. Ama 1918’de onu Bolşevikler adına Brest- 
Litovsk'ta diplomatik görüşmeler yürütürken görüyoruz.

Başka bir İlginç “teknokrat” , Lyadov’dur. Bir ara Bog- 
danov'un grubuna da giren Lyadov petrol uzmanıdır. 
Bakü’de aynı zamanda hem petrol üretiminde resmî 
yöneticilik, hem de İşçiler arasında ajitasyon yapar. Türk- 
ler onu orada tutuklayıp Menşevik Gürcistan’a teslim 
edince istatistikçi olarak çalışır. Sonra, NEP zamanı, 
petrol alanında görevler alır. Moskova mahkemeleri sı
rasında azledilmekle birlikte canını kurtarır.

Bolşevikler ve genel olarak sol hareket içinde ilginç 
kadınlar da var. Başta Kollontay. Zengin bir burjuva 
ailesinden gelme Kollontay sosyalizmi (ilkin Menşevik'
ti) feminizmle birleştiren ilk kadın militanlardandır. Uzun

Bolşeviklerin farklı dönemlerde önderleri arasında yer 
alanlar. 1) W.P. Nogin, 2) tA.J. Kalinin, 3) N.K. 
Krupskaya, 4) K.J. Voroşilov, 5) I.F. Armand, 6) G.B. 
Krasin, 7) A.A. Bogdanov, 8) G.K. Ordshonikidse, 9) 
A.W. Lunaçarskiy, 10) I^.M. Litvinov, 11) A.J. 
Badayev, 12) M.W. Frunze.

zaman (devrim dönemi dahil) MK'da bulunan Kollontay 
1952'de eceliyle öldü. (BIrara evli olduğu, Temizlik’te 
yokolan denizel Dybenko'dan farklı olarak.) 1920’de ölen, 
Lenin'in yakını, Fransız asıllı İnessa Armand da komü
nizm ve feminizm için mücadele etmişti. Sonra, kadın 
hakları İçin mücadele etmiş, Boçkareva, Breşkovskaya, 
Kuskova gibi kadınlar, ayrıca parti İçinde alçakgönül
lü ve fedakâr çalışmalarıyla bilinen Samoilova ve 
Stasova gibileri ve tabiî eski kuşaktan Zasuliç var. Splri- 
danova ilginçtir. Polis müfettişini öldürür, ağır işkence
ye uğrar ama bu iç ve dış kamuoyunu Çarlık aleyhine 
etkiler (1906'da). Onbir yıl hapisten sonra geldiği Pet- 
rograd'da, sol adayı olarak Bolşevikler de onu önerirler. 
1918'de yeniden Bolşeviklere karşı çıktığı İçin tutuklanır 
ve hapsedilir. 1941 'de Rakovskiy İle birlikte kurşuna dizi
lir (Almanların eline geçmemesi gerekçesiyle.)

Bolşeviklerle İlişkiye geçen Türk ve Müslümanların 
yapıları da, kaderleri de benzeşir. Hemen hemen kural 
olarak önce milliyetçi, sonra sosyalisttir. Sosyalizmi da
ha çok, ülkelerinin kalkınma yolu olarak görürler. Bolşe- 
vlklerle uzlaşmış, ama bütünleşmemişlerdir. Kazaklar
dan Baytursun, Bukeyhanov, Ryskulov, Dulatov, Tatar
lardan İbragimov ve İbrahlmov, Özbek Khodzayev ve 
tabiî Sultangaliyev hepsi Temizlik’te giderler.

Bu “Temizlik” sözü biraz sıkça geçmeye başladı. As
lında bu kısacık yazıda bile görüldüğü gibi RSDİP bir 
yana, genel sol bir yana, Bolşevikler arasında da görüş 
ayrılıklarının, çizgi değiştirmelerin ardı arkası gelmemiş
tir. En iyi geçinenler en sert kavgalara girmişlerdir; ama 
en hasmane tavırlar alınırken o hasma karşı sevgi ve 
saygının eksilmediği de görülmüştür (Lenin'in Martov'a 
tavrı gibi: “ Vladimir llyiç ciddi hastayken bana acıyla, 
‘Martov da ölmek üzereymiş diyorlar' demişti.” Krups
kaya). Örneğin Lenin Bogdanov'la teorik düzeyde kıya
sıya çatıştı. Ama her türlü güce sahipken ona karşı 
baskıcı bir davranışa girmedi (bunu zaten kimseye yap
madı). Lebedev, Lunaçarskiy, Lyadov, ManulIskIy, Mer- 
zinskiy, Pokrovskiy, Skvortsov-Stepanov ve daha bir
çokları Bogdanov'la birlikte oldukları halde her fırsatta 
önemli görevlere getirildiler.

Temizlik, aslolarak, Stalih'ln eylem biçimidir. Bir gün 
Merkez Komite'de Buharin sorunu gündeme getirir. Ara
larındaki çatışmaların sertleşmesi durumunda ne olaca

ğını, bunu düzenleyen bir hukuka ihtiyaç duyulup du
yulmadığını sorar. Karşı çıkan bizzat Lenin'dir: “ Bizim 
İçimizden biri öbürlerini temizlemeye kalksa, bunu hiç
bir hukuk durduramaz” der, İş anlayışa, iyi niyete bırakı
lır. Lenin kendi açısından haklıydı. O zaman bir hukuk 
oluşturulsaydı, varolan koşullarda bu da Stalin'i durdu
ramazdı. Ama Buharin de haklıydı. Çiğnenmesi kaçınıl
maz dahi olsa bir hukukun varlığına gerek vardı. Devrimi 
yapan Bolşeviklik ruhu ilelebet t>öyle gidemezdi. Olayın 
formelleşmesi (olumlu anlamda) gerekiyordu.

Bu noktada bazı kaçınılmaz spekülasyonlar akla geli
yor. Neredeyse bütün parti üyelerini şahsen tanıyan, 
olağanüstü enerjik, olağanüstü örgütçü Sverdlov yaşa- 
sa, büyük ihtimalle genel sekreter olur, tarih böyle ge
lişmezdi. Bunu düşünenler var. Lenin'in vasiyeti ortaya 
çıkabilseydi, açıkça Troçki işaret edilmişti, gene böyle 
olmazdı diyenler de var. Ama tarih de bu kadar raslantı- 
ya bağlı olmasa gerek. Aslında Lenin, vasiyetinde gene 
eski bir Bolşevik alışkanlığı uygulamış, “ ko-optatlf” bir 
tavırla ve partinin tartışılmaz önderi olarak, kendinden 
sonra ne olmasını İstediğini belirtmişti. “Ko-optasyon”, 
İlkesel olarak, yeterince demokratik değildir. Ama daha 
demokratik olan seçim, genel sekreterliğe Stalin'i getirdi.

Lenin’in sağlığında, gönülsüzce de olsa, ÇEKA kurul
muştu. Kuran, Polonya asıllı CerJinskIy idi. Troçki’nin 
aktardığı, Lenin’le Cerjinskiy arasındaki bir “ kavga” 
hem Bolşeviklik geleneğinin, hem de Bolşeviklerin en- 
ternasyonallst formasyonunun ilginç bir kanıtıdır: Rus 
Lenin, PolonyalI Cerjinskiy'e, Polonya halkına Rus şo
venizmi uyguladığını söyler. Polonyah 
Cerjinskiy de, Rus Lenin'i, Polonya şovenizmine taviz 
vermekle suçlar. Bu Bolşevikler Çeka'yı kurdu ve başı
na bu Cerjinskiy getirildi. Gelgelellm, örgütlerin, aygıtla
rın, hedefleriyle belirlenen pratikleri ve onun ürettiği 
bir iç mantık vardır. “Devlet güvenliğr'ni koruyan aygıt, 
zamanla her yerde devlete karşı tehditler bulmaya baş
lar. Çeka’nın İleri gelen kadrolarını da Bolşevikler oluş
turdular. Örneğin Kedrov gaddar bir Çeka’cı oldu. Lit
vanya köylüleri Latsis ve Peters de ondan aşağı kalmı
yor. PolonyalI Unşlikt, Troçki'nin arkadaşı ve devrimde 
MK üyesi UritskIy hep Çeka'dan. Suikastle öldürülen 
Urltskiy dışında bütün bu Çeka’cı Bolşevikler (bir de 
eceliyle ölen PolonyalI Menzinskiy dışında) Stalin’in te
mizlikleri sırasında İdam ediliyorlar.

İşler bu noktaya geldiğinde, intihar ederek İdamdan 
-veya yaşayarak olanları onaylamak durumundan- kur
tulan birkaç Bolşevik de var. Devrimin MK’sından Yoffe 
bunlardan biri. Petrograd ayaklanmasının ve İç Savaş’ın 
kahramanlarından Laşevlç bir başkası (Ordzhonikidze 
için de aynı şey söylenir, ama kanıtlanmamıştır).

Ekim Devrimi’nden önce Merkez Komite'ye seçilenler 
şunlar: Lenin, Zinoviev, Kamenev, Troçki, Nogin, Kol
lontay, Stalin, Sverdlov, Rykov, Buharin, Artem, Urlts
kiy, Yoffe, Mlllutin, Lomov. İlkin (33 yaşında) Sverdlov 
öldü. Lenin, Kollontay hastalanarak, Stalln de eceliyle 
öldü. Yoffe intihar etti. Urltskiy suikaste uğradı, Troçki 
Meksika'da öldürtüldü. Zinoviev, Kamenev, Buharin ün
lü mahkemelere çıkarılıp idam edildiler. Rykov İdam 
edildi. Lomov'un ne kadar iyi bir adam olduğunu Kruş- 
çev anlatıyor: "Hâlâ öğrenmek mİ istiyorsunuz? Nerede 
şimdi bu Lomov? Cevap vuruldul Lomov yok artık."

Bunlar MK'dekiler. Devrim kahramanlarından Radek, 
son MK'deki Pyatakov, ilk Politbüro'daki Sokolnlkov, 
önde gelen militanlardan Bazarov, Türkiye’de diploma
tik görev yapan Ermeni Karahan ve daha yüzlerce Bol
şevik Temizlik’lerde gitti. Demek kİ bu ölüm biçimi de 
Bolşeviklerin çoğunun ortak bir özelliğidir. Onlar ölür
ken, başta Yagoda, Yezhov ve Berla olmak üzere, MIko- 
yan, Malenkov, Bulganin, Kaganovlç gibi 1917 sonrası 
üyeleri partide yükselmeye başladılar.

MURAT BELGE
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temsilcilerin yaklaşık yansına, asker kanadındaki temsilcilerin ise yaklaşık dörtte birine 
sahiptiler.

Sovyet’in İşleyişi

Petersburg Sovyeti’nde delege sayısı Martin ilk haftasında 1200 iken, Mart’ın ikinci yarısında 
bu sayı 3 bine ulaşıyordu. Bunlardan yaklaşık 2 bini asker. 800’û işçiydi. Petersburg’da işçi 
sayısının garnizondaki askerlerin iki-ûç katı olmasına rağmen ortaya çıkmış olan bu 
eşitsizliğin nedeni en küçük askeri birimin bile delegelerini So\yet’e göndermiş olmasıydı. Bu 
bileşimin sonucu olarak hem askerlerin hem de işçilerin katıldıkları Sovy'et ın genel 
toplantıları daha çok gösterilere veya halk toplantılarına benziyordu.

Nisan ortasında Menşevifelerin ve Sosyalist Devrimdler'in ortaklaşa verdikleri bir karar taslağı ile 
Sovyet’in işleyişi düzenlendi ve alman örgütsel önlemler sonucunda Sovyet yavaş yavaş daha 
belirli ve düzenli bir biçime kavuştu. Askerlerin ve işçilerin kendilerini ilgilendiren sorunları 
tartıştıkları bağımsız seksiyonlan vardı. Siyasal sorunlar ise her iki seksiyonun da katıldığı 
toplantılarda ele alınıyordu. Her iki seksiyonun da kendi seçilmiş Yürütme Komisyonları vardı 
ve her ikisi birlikte Sovyet Yürütmesi’ni oluşturuyordu. Ayrıca her iki Sovyet’in üyeleri de 
birbirlerinin toplantılarına oy hakkı olmadan sadece konuşma hakkı ile katılıyorlardı. Gündelik 
sorunları ele almak üzere ise yaklaşık 600 kişiden oluşan, işçilerin ve askerlerin eşit 
ölçülerde temsil edildikleri bir küçük Sovyet oluşturuldu. Pratik faaliyetin ağırlığı önceden 
olduğu gibi Yürütme Komitesi’nde idi. Burada siyasal kararlar alınıyor ve bunlar daha sonra 
geniş Sovyet toplantısına onaylanmak üzere sunuluyordu.

Sovyet’in Örgütlenmesi

Çözülmesi gereken sorunlann fazlalığı Yürütme Komitesi içinde gittikçe detaylı bir işbölümüne 
yol açıyordu. İlk günlerde oluşturulan çeşitli komisyonlann sayısı süreç içinde 15’e 
yükseldi. Bu komisyonlara So\yet’in dışından uzmanlar, memurlar ve daktilocular alındı. En 
önemli üç komisyonu asken işler, ihtiyaç maddelerinin temini ve çalışma işleri oluşturuyordu. 
Çalışma işleri komisyonu sendikalann kurulmasından, işçi ve işveren anlaşmazlıklarının 
çözülmesinden sorumluydu Uluslararası komisyon ise diğer ülkelerdeki sosyalist partilere 
yönelik savaşa karşı propaganda yapıyordu. Rusya’da da ajitasyon ve propagandadan sorumlu 
olan bir komisyon her tarafa konuşmacılar gönderiyor, broşürler ve bildiriler basıyor ve 
Sovyet’in iki yayını olan İzvestiya ve Golos Soldata’yı çıkanyordu. Ancak mali işleri yürüten 
komisyon ve şehir içi ve şehir dışı Sovyetlerle ilişkileri yürüten iki kom isyon daha vardı.

Sibirya sürgününden dönen çeşitli devrimci önderler (kısa zamanda Komite’nin başını çekmeye 
başlayan Menşevik Çeretelli, Bolşeviklerden Kamenev, Stalin gibi) nedeniyle Yürütme Komitesi 
genişletildi. Mart sonunda Sovyet Başkanı Çeidze ve onun iki yardımcısı Skobelev ve 
Kerenskiy ile birlikte Komite’nin 42 üyesi vardı. Yürütme Komitesi’nin toplantılanna aynca 
konuşma hakkı sahibi olarak sendikalann temsilcileri, Duma’daki sosyal demokrat 
fraksiyonlann üyeleri, bölge konseylerinin temsilcileri, İzvestiya yayın bürosu ve Sovyet 
tarafından atanmış olan komiserler katılıyordu. İlk önceleri toplantılann gündemi yoktu.
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Aralarındaki ciddi görüş farklılıklarına rağmen 
Bolşevikler, Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler 
Uluslararası Kadınlar Günü’nü ortaklaşa anmak 
amacıyla aralarında anlaştılar. 9 IVlart 1917’de bu 
amaçla Petersburg’da bir gösteri düzenlendi. 7 Mart 
günü kentin en büyük fabrikası olan Putilov fabrikası 
belirsiz bir zamana kadar işçileri kapı önüne 
koymuştu. 20 binden fazla işçi böyiece işini 
kaybetmişti. Böylece 8 Mart günü yapılan gösteri, 
Putilov fabrikası işçilerinin de katılımıyla daha da 
önem kazanmıştı. Ekmek yokluğuna bir de sıfırın 
altında yirmi derece koşullarında yakacak sıkıntısı 
eklendiğinden, kadınlar yığınlar halinde eyleme 
katıldılar. Kısa süren bir çatışma sonunda bir kadın 
öldü. 9, 10 ve 11 Mart’ta tekrarlanan gösteriler, ateş 
emri alan askerlerin ondan fazla kişinin ölümüne yol 
açmakla birlikte, çoğunluğunun göstericilerle 
kardeşleşmesiyle 14 Mart’ta II. Nikola’nın tahttan 
feragat etmesiyle sonuçlandı.

Geçici hükümetin yığmlann barış, toprak ve ulus 
sorununa çözüm getirmekten uzak tutumu şehirlerdeki 

tansiyonu artırdı. Bolşeviklerin özellikle askerler 
arasında sürdürdüğü ajitasyon ve propaganda oldukça 

etkiliydi. Petersburg Sovyeti 1 Temmuz 1917'de 550 
bin kişinin katıldığı büyük bir gösteri düzenledi. 

İşçiler, Bolşeviklerin “ Kahrolsun kapitalist bakanlar", 
“ Yaşasın barış" sloganlarını çoşkuyla haykırdılar. 

Ancak Krenskiy'in emriyle göstericiler zorla dağıtıldı.
17 Temmuz'da Tavride Sarayı önünde yeni bir gösteri 

düzenlendi. Göstericiler üzerine açılan ateş sonucu 
onlarca kişi öldü. Üzerinde yoğunlaşan baskılar 

nedeniyle Bolşevikler Lenin’in yeraltına girmesini 
düşündüler. Önce asker! örgütlenme sekreteri 

Salimova’nın daha sonra Stalin’in kayınpederi olacak 
Alliluyev’in evinde bir süre gizlenen Lenin, daha 

sonra Finlandiya'ya gitti.

Katılan temsilciler kendi sorunları hakkında uzun uzun konuşmalar yapıyorlar ve ilk defa 
elde ettikleri konuşma haklannı doyasıya kullanıyorlardı. Troçki’nitı deyişi ile “toplantılar 
başıboş akan, kıyılan olmayan, taşmış bir nehir gibiydi. Sovyet kendi coşkunluğunda 
boğuluyordu. Devrim kudretli fakat hâlâ bir çocuk kadar saftı”. Aynca Mart ortasında 
gündelik işleri halletmek üzere Yürütme Komitesi Bürosu adı altında 7 kişiden oluşan bir 
kurul oluşturuldu. 12 Nisan’da ise bu büro aynı zamanda çok acil durumlarda daha sonra 
Yürütme’nin onayına sunulması gereken bağımsız kararlar alabilme yetkisine sahip oldu. Mart 
sonu Nisan başındaki Genel Rusya Sovyet Konferansı’ndan sonra 16 taşra temsilcisi de 
Yürütme Komitesi’ne alındı. Büro ise 24 kişiye yükseldi. Büro her gün, Yürütme Komitesi ise 
haftada üç gün toplanıyordu. Haziran 1917’de Yürütme Komitesi üyelerinin yüzde 37’si aydın 
mesleklerine sahip olanlar, yüzde 52’si ise işçi idi. Sovyet delegelerinin ise sadece yüzde 4’ü 
aydın meslekleri kategorisinde iken, yüzde 83’ü işçi idi. Delegelerin yüzde 11’ine karşılık, 
Yürütme Komitesi’nin yüzde 54’ü orta veya yüksek öğrenim görmüşlerdi.

Böylelikle Petersburg Sovyeti iki ay içinde geçici bir devrimci organ olmaktan çıkıp, nisbeten 
iyi örgütlenmiş bir yönetim aygıtı olmuştu. Gündelik işlerin yürütülebilmesi için yüzlerce 
çalışana ihtiyaç vardı. Ancak Sovyet’in böylesi bir işleyişe kavuşması aynı zamanda kitleler ile 
arasındaki mesafenin artmasına yol açtı. İlk haftalarda her gün yapılan genel toplantılar 
gittikçe azalmaya ve temsilciler tarafından daha az ziyaret edilir olmaya başladı. Böylelikle 
Sovyet Yürütmesi temsilcilerin kontrolü altında olsa da süreç içinde kendini bağımsızlaştırmaya 
başladı. Sovyet’de bin işçiye bir delege seçiliyor, binin altında işçinin çalıştığı fabrikalar da 
bir delege gönderiyordu. Ancak bu durum önemli bir eşitsizlik yaratıyordu. Çünkü 400’den 
fazla işçinin çalıştığı fabrikalar tüm Petersburg’un işçilerinin yüzde 87’sini oluştururken ve 
bunlar Sovyet’e 424 delege gönderirken; 400’den az işçi çalıştıran fabrikalarda başşehir 
işçilerinin yüzde 13’ü bulunuyor ve bunlar da yaklaşık aynı sayıdaki delegeyi Sovyet’e 
gönderiyorlardı.

İşçi ve Asker Sovyetleri’nin oluşması ile eşzamanlı olarak tek tek şehir bölgelerinde ilk Bölge 
Sovyetleri kurulmaya başladı. Birkaç hafta içinde bütün şehir bölgeleri kendi mahalli (yerel) 
sovyetlerini kurmuştu. Bu sovyetlerde ilgili bölgeden Genel Sovyet’e seçilmiş olan delegeler ve 
küçük fabrikaların temsilcileri yer alıyordu. Bölge Sovyederi’nde ilgili bölgenin özel sorunları 
ele alınıyor ve Sovyet’in kararları yerine getiriliyordu. Ancak bunlar kimi konularda bağımsız 
davranabiliyorlardı. Bolşeviklerin Bölge Sovyetleri’ndeki etkileri şehir Sovyet’inden çok daha hızlı 
artıyordu. Haziran’da Bolşeviklerin girişimi ile Bölge Sovyetleri Konferansı toplandı. Bu sov\'eder 
Menşevik-Sosyalist Devrimci Petersburg Sovyet’ine karşı bir denge unsuru olmaya başladı ve 
özellikle Temmuz ayaklanmasından sonra Bolşeviklerin hareket noktasını oluşturdular.

M oskova Sovyeti

Moskova’da 25-27 Mart arasında yapılan Moskova Bölge Sovyetleri Konferansı’na 70 işçi 
sovyeti ile 38 asker sovyeti katıldı. Petersburg’daki gelişmelere ilk tepkiyi gösteren Moskova'da 
Bolşevik Merkez Komitesi’nin şehir bürosu işçileri, temsilcilerini seçmeye çağırdı. Aynı günlerde 
şehir Duma’sının solcu üyeleri. Zemstvo ve Şehir Birliği temsilcileri, İşçi Grubu ve diğer 
kamu örgütleri bir Geçici Devrim Komitesi oluşturdular. Bir gün sonra 28 Şubat'ta ise bu 
Komite işçileri, askerleri ve diğer ücretli çalışanları temsilcilerini seçmeye çağırdı. 1 Mart'ta 
fabrikalarda temsilci seçimleri, ardından Moskova İşçi Sovyeti’nin ilk toplantısı yapıldı. 30 
kişilik bir Yürütme Komitesi ve Petersburg Sovyeti’ne gönderilecek delegeler seçildi. 
Petersburg’un aksine Moskova’da işçilerin ve askerlerin ortak bir sovyeti kurulmadı. Askerler



kendi sovyetlerini kurdular, işçi şovyeti ile birlikte çalıştılar ancak örgütsel olarak bağımsız 
kaldılar. Moskova İşçi Sovyeti'nt 1 Haziran’da katılan 700 temsilcinin 536’smı fabrikalardan 
gelen işçiler oluşturuyordu. Yürütme Komitesi 75 üyeliydi. Bolşevikler 19 Mart’ta kurduklan 51 
üyeli fraksiyonlannı, Haziran’da 205 üyeye yükselttiler. Ancak Sovyet içinde 172 Menşevik, 34 
Bideşik Sosyal Demokrat, 110 Sosyalist Devrimci, 54 partisiz ve diğer küçük grupların 
karşısında azınlığı oluşturuyorlardı. Moskova Sovyeti’nde de çok sayıda komisyonlar oluştu ve 
yönetim aygıtı kısa zamanda genişledi. Moskova’nın değişik bölgelerinde kısa zamanda Bölge 
Sovyetleri kuruldu. Bolşevikler Petersburg’da olduğu gibi, Moskova’da da Genel Sovyet’te 
çoğunluğu sağlamadan önce Bölge Sovyetleri’nin önemli bir kısmında çoğunluğa sahip oldular. 
Moskova Sovyeti’nde küçük fabrikalar büyükler karşısında daha avantajlı bir durumdaydılar. Bir 
fabrikadan en çok 3 delege seçilebildiği ve 500 işçiye bir delege düştüğü için, 1500 işçinin 
çalıştığı bir fabrika ile 7000 işçinin çalıştığı bir fabrika aynı delege oranlanna sahip oluyordu. 
Bu temsil sistemi tek tek sovyetlerin sayı açısından güçlerini de belirliyordu. Örneğin 
Moskova şehir bölgesi dahilinde kalan Tula’da 350, Orel’de 162, Voronez’de 140, Tver’de 89 
delege vardı.

Taşrada Sovyetler

Petersburg’dan tüm Rusya’ya yayılan devrimin zafer dalgası Çarlığın yıkılmasına yol açarken, 
i aynı zamanda Finlandiya’dan Okyanus’a kadar Rusya’nın tüm şehirlerinde devrimci bir 
örgütlenme faaliyetine ve bunun cisimleşmesi olan sovyetlerin kurulmasına yol açtı. İlk olarak 

j Mart ayı boyunca güçlü sanayi proletaryasının ve. büyük askeri gamizonlann olduğu büyük 
taşra şehirlerinde sovyetler ortaya çıktı. Az sayıda işçi ve askerin bulunduğu küçük şehir ve 
kasabalarda ise sovyetlerin daha geç ortaya çıktıkları görüldü. Petersburg ve Moskova’nın 
aksine taşrada ortaya çıkan sovyetler devrimin ilk haftalannda ve aylarında siyasal olarak 
aynşmamışlardı. Temsilcilerin çoğunluğu partisizdi, İşçiler sovyetlere daha çok siyasal 
görüşlerini ön plana çıkarmaksızm tanıdıklan ve güvendikleri kişileri seçiyorlardı. Adaylann 
devrimci oitnalan herhangi bir partiye dahil olmalanndan önemliydi. Temsilci olarak 
seçilenlerin arasında partilerden, sendikalardan, kooperatiflerden, eski İşçi Grupları’ndan 
gelenler de vardı.

Mart ortasında Donebeken’de gerçekleşen bir konferansa ise 48 sovyetin temsilcileri katıldı. Kiev’de ist 
Nisan’da toplanan Bölge Kongresi’nde. 80 sovyetin temsilcileri biraraya geldi. Yerel sovyetleri 
kurma girişimi daha çok fabrikalardaki işçilerden, İşçi Grubu üyelerinden, çeşitli parti 
örgütlerinden veya askerlerden geliyordu. Sovyetler ya Petersburg ya da Moskova örneğine 
göre örgüdeniyorlardı. Krasnoyarsk, Saratov, Kronstadt gibi şehirlerde ortak İşçi ve Asker 
Sovyetleri kuruldu. Yekaterinoslav’da ayrı ayn oluşan İşçi ve Asker Sovyetleri daha sonra 
birleşti. Harkov, Odessa, Kiev gibi şehirlerde ise ayn kurulup ayn kaldılar. Birçok işçi 
temsilcisi kendi Sovyetlerinin sınıfsal saflığını korumak istiyor ve işçi sovyederinin köylü 
kökenh askerlerle dolmasından çekiniyordu. Öte yanda özellikle subayların etkisi altında olan 
askerlerin bir kısmı bağımsız asker sovyetlerini korumak istiyorlardı. Bazı asker sovyetlerinde 
ilk günlerde subaylar da yer alıyordu. Örneğin Yekaterinburg’daki Asker Sovyeti’nin Yürütme 
Komitesi’nde 17 askere karşılık 10 subay vardı. Odessa’da Asker ve Denizci Sovyeti Yürütmesi 
4 subay, 8 asker ve 2 subay adayından oluşuyordu. Hatta Kursk’da devrimin ilk günlerinde 
subay temsilcilerinden oluşan bir sovyet kurulmuştu. Asker sovyetlerindeki subaylann etkileri 
devrim sürecinde askerlerin ağır basması ile kınidı. İşçi ve asker birleşik sovyerierindeki 
askerler lehine olan ağırlık, Petersburg’da olduğu gibi varolan temsilci seçme sisteminden 
kaynaklanıyordu. Örneğin Saratov’da 350 işçiye 2 delege. 250 kişilik bir askeri bölüğe de iki 
delege düşüyordu. Tula’da 500 işçiye, İvanova-Voznesensk’de 500-1000 işçiye bir delege, buna 
karşıhk bir askeri bölüğe de bir delege düşüyordu.

Taşra sovyetlerinde siyasal partiler süreç içinde taraftar ve üye kazanmaya başladılar,
Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler, partisiz sovyet üyelerini de kendi taraflanna çekerek 
Bolşeviklerin karşısında önemli bir güç elde ediyorlardı, Donebeken’de kurulan Sovyet’te 300 
temsilciden 20’si Menşevik, 4’ü ise Bolşevik'ti. Yekaterinoslav’da 14, Saratov’da ise 15 Bolşevik 
vardı, 444 üyeli Kiev Sovyeti’nde ise Eylül’e kadar 62 Bolşevik ve 131 Menşevik yer alıyordu, 
Bakü’de ise 300 temsilciden 20-25 kişisi Bolşevik idi, Kronstadt’ta ise Mayıs’da 112 Sosyalist 
Devrimci, 107 Bolşevik, 97 partisiz ve 30 Menşevik yeralıyordu.

Cephede Asker Sovyetleri

Bağımsız asker Sovyetlerinin kurulduğu haberi kısa zamanda cepheye de ulaştı. Askerler kısa 
zamanda sovyetler oluşturmaya başladılar, Komutanlann ilk günlerdeki karşı çıkışlan kısa 
zamanda değişmek zorunda kaldı. Birkaç hafta sonra Geçici Hükümet’in izni ve Petersburg 
Sovyeti’nin baskısı ile bu gelişme yasallaştı. Cephenin en yüksek rütbeli komutanı 
Alekseyev’in karan ile üç asker ve bir subaydan oluşacak Birlik Kurullan kurulmaya başlandı. 
Bunlar birlik ile komutan arasındaki ilişkiyi kuracaklar, izin ve bakım konulannı 
düzenleyecekler, askerlerin kültürel ve siyasal eğitimleri ile ilgileneceklerdi. Bunun yanısıra tek 
tek ordulann ve cephelerin delegelerinden oluşacak bir kongrenin yapılması ve bu kongrede 
11 subay ve 22 askerden oluşacak bir Merkezi Konsey seçilmesi öngörüldü. Bu belirlemeler 
ile asker sovyederinin kendiliğinden olan gelişimi bir sisteme bağlandı ve böylece sovyetlerin 
ilk özellikleri önemli ölçüde bozuldu.

SVERDLOV, YAKOV 
MİHAYLOVİÇ (1 8 8 5 -1 9 1 9 )

Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nde başından iti
baren Bolşevik Icanatta yeralan ve parti içinde aktif bir 
örgütçü olarak görev yapan Yakov MIhayloviç Sverdlov, 
1885'te oymacılıkla geçinen Yahudi bir ailenin çocuğu 
olarak doğdu. Henüz onyedi yaşındayken devrimci ha
reketle tanıştı. 1903’te parti içindeki tartışmalarda Bol
şevik kanadın en ödürtsüz savunucusu olan Sverdlov, 
ilk kez 1903’te tutuklanarak babasının evinde göz hap
sinde tutuldu. Sverdlov özellikle 1905 Devrimi sırasında 
gençlik arasında çalışarak ajitasyon ve örgütlenme ça
balarında büyük başarılar sağladı. Sverdlov, çok güçlü 
bir hatipti. Haziran 1906’da karısı Klavdiya ile birlikte 
tutuklanan Sverdlov, tutuklu kaldığı üç yıl boyunca parti 
örgütünün işleyişi üzerine çok geniş bilgiler edinerek 
gizli örgütlenmenin temel ilkelerini kavradı. Kasım 
1910’da Sibirya'da Narym'de sürgüne giden Sverdlov 
burada İlk kez Stalin'le tanıştı. Daha sonra sürgünden 
kaçıp, Petersburg'a geldi ve partinin Rusya Bürosu'nda 
Merkez Komitesi üyesi olarak yeniden göreve başladı. 
Bir kez daha tutuklandığı Şubat 1913’e kadar Pravda'tSa 
çalışan Sverdlov, 1917 Şubat Devrimi’nde Petersburg’a 
dönerek Nisan Konferansı’nm düzenlenmesini sağladı, 
ardından yeniden merkez komitesine seçildi. Ekim Dev
rimi sırasında Lenln’in yanında yeralan Sverdlov bütün 
gücüyle ayaklanmanın başarıya ulaşması için çatıştı. 
TroçkI onun devrimdeki rolünü partinin “ resmi olmayan 
ama gerçek genel sekreteri” olarak tanımladı. Devrim
den sonra da bütün enerjisini devrimin sağlam bir teme
le oturması için harcayan ve Lenin’in parti içindeki 
etkinliği sayesinde Merkez Yürütme Komitesi’nin baş
kanlığına getirilen Sverdlov, bu görevi yaparken MYK 
ile parti sekreterliğinin birlikte yürütülmesini gerçekleş
tirdi. Ağustos 1918'de yapılan 5. Sovyetler Kongresi'n- 
de parti adına izlemiş olduğu etk<n .e ödünsüz tavrı 
Bolşeviklerin kesin egemenliğiyle sonuçlandı. Ancak, 
bütün bu mücadeleci yaşam süreci, zaten zayıf olan 
vücudunu yıpratmıştı. Sağlığı iyice bozulan Sverdlov 
yakalanmış olduğu İspanyol nezlesinden kurtulamaya
rak 16 Mart 1919’da öldü.

Bolşevik önderler arasında Lenln’in en çok takdir etti
ği ve her zaman birlikte çalıştığı Sverdlov’un ölümü 
sosyalist devrim için büyük bir kayıp olmuştur. Çünkü 
Bolşevik partisi içinde Lenin’le bu kadar uyumlu çalışan 
bir başka öndere rastlanmamıştır. Kimi tarihçilere göre 
LenIn’In teorik olarak çerçevesini çizdiği her şeyi sezgi
siyle hemen pratiğe döküp uygulayabilen tek kişi Sverd
lov olmuştur. Hatta birçok Marksist düşünür, Sverdlov’- 
la Lenln’in bir süre daha yaşayıp, birlikte çalışmış olma
ları halinde Bolşevik partisi içindeki aynlıkların başgös- 
termeyeceğinl ve sosyalizmin daha sağlam bir zemine 
oturabileceğini öne sürmüşlerdir.
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8 Kasim 1917’de Bolşevik partisi Lenin ve Troçld 
tarafından imzalanmış olan bir barış genelgesi 

yayınladı. Genelgede iltıaksız ve tazminatsız 
demokratik bir barış, açık diploması ve gizli 

anlaşmalara son verilmesi çağrısında bulunuluyordu. 
Lenin, Stalin ve Krilenko, Sovyetler Merkez 

Komitesi'nin onayını beklemeksizin ceptıedeki askerlere 
"taburlar, bölükler ve mangalar" halinde Alman 

askerleriyle kardeşleşmelerini bildiren bir emir 
yayınladılar. Birçok Bolşevik önder bunun Rusya’nın 
savaş kapasitesini azaltarak Almanların barış teklifini 

geri çevirmesine yol açacağı endişesiyle 
rahatsızlıklarını ileri sürdüklerinde Lenin, “ Biz ordular 

halinde değil tümenler halinde kardeşleşme çağrısında 
h‘ilunduk. Bu çağrıda bulunurken böyle bir 

kardeşleşmn kesinlikle mümkün olduğunu söyleyen 
Krilenko’nun tecrübesine dayanıyorduk,.’ ’ demişti. 
Lenin ve Krilenko, bu yargılarında hiç de haksız 
değillerdi, çünkü Şubat Devrimi’nin ardından Rus 

ordusu askerleri asker Sovyetlerinde birleşerek, barış 
taleplerini doğrudan doğruya gerçekleştirmeye 

girişmişler, devrimci Alman askerlerinin de eşlik 
etmesiyle, birçok yerde kendiliklerinden silah bırakarak 

ve cephe sınırlarını belirleyen bariyerleri kaldırarak 
kardeşleşmeyi kendiliğinden ve aşağıdan 

gerçekleştirmeye girişmişlerdi. Bolşevikler iktidara 
geldiklerinde, tıpkı yeni devletin biçimi sorununu 

işçilerin yarattıktan sovyetler hareketine dayanarak 
çözdükleri gibi, barış sorununu da askerlerin 

geliştirdiği kardeşleşme hareketine dayanarak çözmeye 
girişmekle, politikalan için en meşru kitlesel dayanağı 

edinmeyi başarıyorlardı. Resimde Rus ve Alman 
askerlerinin Sovyetler iktidarının barış genelgesinin 

ardından cephede kardeşleşmeleri görülüyor. Böylesi 
sahneler, emperyalist savaşa karşı halkların barış 

talebinin cisimleşmesi olarak Şubat 1917’den Brest 
barışına kadar sık sık görülecekti.

Devrimin ilk günlerinde isyan eden askerler sevilmeyen subaylara karşı şiddet eylemlerinde 
bulunuyor ve onların yerine yenilerini seçiyorlardı. Özellikle Petersburg ve diğer bazı 
şehirlerde ve donanmada yaşanan bu durum sovyetler içindeki Menşevik ve Sosyalist Devrimci 
çoğunluğu ürkütüyordu. Petersburg Sovyeti hemen 2 Numaralı Emri çıkararak, 1 Numaralı 
Emrin, komitelerin bütün birUklerin subaylarını seçmeleri gerekliliğini öngörmediğini belirtti. 
Subaylann seçimi ordunun kökten olarak dönüşmesine ve askeri disiplinin yıkıirnasma, 
ordunun kendi kendini yönetmesine yol açabilirdi. Savaşın devamından yana olan Menşevik ve 
Sosyalist Devrimci çoğunluk için bu yanlış bir adım olurdu.

Asker komitelerinin engellenmesi mümkün olmadığı için, ordu üst yönetiminin tek 
yapabileceği bunlann yetkilerini kısıtlamak ve belirlemekti. Asker komitelerinin askerleri yeni 
bir yurttaşlık ve siyasal bilinç için eğitme görevleri kaçınılmaz olarak siyasal propaganda ve 
ajitasyonun önünü açıyordu. Bu durum başlangıçta Menşevik ve Sosyalist Devrimcilerdin yaranna 
olsa da süreç içinde Bolşevikler’in savaş konusundaki tutumlannm yaygınlaşmasının zeminini 
oluşturdu. Kurulan komiteler Bolşevikler’in görüşlerini desteklemedikleri sûrece, ordunun 
başlamış olan çözülme sürecinin bir sonucu, ama aynı zamanda da bu sürecin önüne 
geçmenin araçlan oldular.

Köylü Sovyetleri

Şubat Devrimi’ne esas olarak köylüler katılmamışlardı. Köylü hareketi, 1905 Devrimi’nde 
olduğu gibi, bu kez de işçi hareketinin ve şehirlerdeki gelişmelerin gerisinde kalmıştı. Rus 
köylüleri 1917 Devrimleri öncesinde şehirli işçilerden çok daha az örgütlüydü. Ancak Şubat 
Devrimi’nin genel örgütlenme girişimleri Zemstvolar’m, kooperatiflerin, köylerdeki öğretmenlerin, 
ziraatçılann aracılığı ile köylere de ulaştı. Kurulan tanm veya köylü komiteleri eski yerel 
yetkililerin yerine geçmeye başladı. Nisan ortasında alınan bir kararla resmî olarak Geçici 
Hükümet’in organlan haline getirilen tanm komiteleri, fiilen köylü ayaklanmasının araçlan 
olarak iş görmeye başladı.

İlk köylü sovyeti kurma girişimi Moskova’da üniformalı köylüler olan askerlerden geldi. 6 
Mart’ta sovyetlerin talebi üzerine komşu köylerden gelen bazı köylü delegelerle yapılan 
görüşmelerin ardından, 18 Mart’ta Moskova Kooperatifler Birliği'nin çağnsı üzerine bir Köylü 
Temsilcileri Sovyeti kuruldu. Böylelikle ilk köylü sovyetleri köylerde değil de şehirlerde 
kurulmaya başladı.

Petersburg’da Nisan ortasında Petersburg Garnizonu Köylü Temsilcileri Sovyeti kuruldu. Asker 
köylüleri temsil eden bu Sovyet büyük toprak sahiplerinin karşılıksız olarak 
mülksüzleştirilmelerinin propagandasını yapma karan aldı. Luga Asker Sovyeti de Mart’ta 
delegelerini köylere göndererek tanm komitelerinin kurulmasına yardım etmeye başladı. Ve 
Luga Sovyeti ile birleşme karan alan Köylü Kongresi ilk İşçi Köylü ve Asker Sovyeti’nin 
kurulmasını sağladı.



Sovyetlerin Birliği

Petersburg Sovyeti’nin tüm Rusya’ya yayılan bir anlamı vardı. Diğer şehirlerden işçi ve asker 
delegeleri Petersburg’a geliyor ve gelişmeleri izliyorlardı. Mart’ta daha sonra düzenli işçi ve 
asker sovyetleri kongrelerine dönüşecek olan ilk Vilayet ve Bölge Konferanslan Moskova ve 
Saratov’da yapıldı. 70 işçi ve 38 asker sovyetinin temsil edildiği Moskova Konferansı’nda her 
iki kategoriyi de kapsayacak bir bölge bürosu kurulma karan alındı. Aşağı Volga ve
Urallar’dan 18 sovyetin temsil edildiği Saratov Konferansı’nda ise bu şehir sovyetinin bölge
bürosu gibi davranması karan alındı. Böylece diğer sovyetler arasında da ilişkiler kurulmaya 
başlandı. Benzer gelişmeler asker sovyetleri arasında da yaşanıyor, askerler cepheye delegeler 
gönderiyor, kara ve deniz birliklerini ziyaret ediyorlardı.

Böylelikle, aşağıdan yukarıya gelişmekte olan sovyetlerin birleşme dinamiği 29 Man-3 Nisan
1917’de gerçekleşen I. Tüm Rusya İşçi ve Asker Sovyetleri Konferansı'nda örgütsel ifadesini 
kazandı. İlk olarak en büyük 50 sovyetin görüş alışverişi olarak düşünülen bu konferansa 
Petersburg Sovyeti’ni, 138 yerel İşçi ve Asker Sovyeti’ni, 7 ordu, 13 cephe gerisi birliği ve 26 
özel cephe birliğini temsilen 480 delege katıldı. Askerlerin çoğunlukta olduğu bu konferans 
Petersburg Sovyefi’nin Geçici Hükümet’i destekleme kararını onayladı. Bu karar Menşevikler’i ve 
Sosyalist Devrimcileri sevindirdi. Konferans aynca devrimci savunma savaşının sürdürülmesi 
karannı aldı. Taşrada yeni sovyetlerin kurulmasının, ayrı duran İşçi ve Asker Sovyetleri’nin 
birleştirilmesinin ve köylü örgütlenmeleri ile ilişki kurulmasının önerildiği Konferans’ta 10 
taşra ve 6 ordu delegesinin Petersburg Sovyeti’ne dahil edilmesi kararlaştınidı ve böylece bu 
Sovyet, geçici olarak tüm Rusya temsilciliğini yapmaya başladı.

Bolşevik Partisi ve Sovyetler

Şubat Devrimi başladığında Boişevifeier’in, gericilik yıllarının ağır tahribatı sonucu 23.600 üyesi 
kalmıştı. Partinin Petersburg’da 2 bin, Moskova’da ise 600 kadar üyesi vardı. Üyelerin yüzde 
60.2’si işçilerden, yüzde 7.6’sı köylülerden, yüzde 25.8’i beyaz yakalı işçilerden, yüzde 6.4’ü 
ise diğerlerinden oluşuyordu. Şubat Devrimi günlerinde parti büyümeye başladı. Nisan ayında 
toplanan 7. Konferans’ta partinin 79 bin üyesi vardı. Bunlann 16 bini Petersburg örgütü, 23 
bini Moskova bölge örgütü üyesiydiler. Nisan sonunda Bolşevik Partisi Merkez Komitesi, tamamı 
Bolşeviklerden oluşan 163 komite ile ilişkiye sahipti.

1905’de olduğu gibi 1917 sovyetleri karşısında da Bolşevikler farklı tutumlar takındılar. 1905
sonrasında Çarlığa karşı mücadelede Bolşevifekr’in sloganı “İşçilerin ve Köylülerin Devrimci 
Demokratik Diktatörlüğü”ydü. 1. Dünya Savaşı yıllannda ve 1917 Devrimi’nin patlak vermesi 
ile birlikte devrimin seyri hakkındaki görüşlerini önemli noktalarda değiştirmeye başlamış olan 
Lenin’in aksine, Rusya’daki Bolşevikler anın dinamiğini yakalamakta güçlük çekiyorlardı. 1917 
öncesindeki Bolşevik devrim tasanlannda işçi sovyetleri fikri merkezi bir öneme sahip değildi. 
Lenin’in 1905 Devrimi sırasında Petersburg Sovyeti hakkındaki, bu örgütlenmenin geleceğin 
devrimci iktidannın nüvesi olarak sahip olduğu öneme ilişkin ifadeleri, aradan geçen yıllarda 
Bolşevik devrim stratejisi ve taktiği üzerinde çok derin etkiler bırakmadı. Parti, sovyetleri 
sadece grev ve ayaklanmanın organlan olarak görüyordu.

1917 Şubat Devrimi’nin başlamasından hemen önce Şliyapnikov’un deyişi ile “ülkede varolan
devrimci ve sosyalist (Bolşevikler, Menşevikler, Sosyalist Devrimciler) partilerin anlaşmaları zemini 
üzerinde duracak olan devrimci demokratik iktidar” fikri kabul görüyordu. Bu tasan 
Menşevikler’in ve Sosyalist Devrimcilerdin işçi ve asker sovyetleri biçimi altında burjuva 
siyasetçileri ile bir Geçici Hükümet kurmalan noktasında ciddi sorunlarla karşı karşıya geldi. 
Bu durumda Rusya’daki Bolşevikler’in yeni bir devrimci taktik geliştirmeleri ve bunu 
uygulamaya sokmalan gerekiyordu, ancak 1905’deki devrim stratejisinin etkisinden halen 
kurtulunulmamıştı. Lenin’in geri dönüşüne kadar geçen sûre o açıdan parti içi tartışmalar ve 
yalpalamalarla doluydu ve bu durum Bolşevikler^in hareket yeteneğini ve siyasal önerilerini 
önemli ölçüde zayıflatıyordu.

28 Şubat’a kadar Bolşevikler’in hiçbir açıklamasında bir işçi temsilcileri sovyeti kurma çağnsı 
bulunmadığı gibi, o günlerde kurulmakta olan Sovyet üzerine de herhangi bir görüş yoktu. 
“Bilinçli olarak yan kendiliğinden hareketin yönetimi için herhangi bir partisiz organın 
kurulması üzerine bir sloganımız yoktu” diyen Şliyapnikov bu tutumu sürdüren bir parti 
yöneticisiydi. Keza partinin Merkez Komitesi tarafından yazılmış olan ve 28 Şubat’ta 
yayınlanan, Molotov’un redakte ettiği bildiride de Sovyet üzerine tek bir kelime yoktu.

Sonraki günlerde sovyet ile Geçici Hükümet arasındaki ilişki üzerine ortak bir görüşe sahip 
olabilmek için sürdürülen çabalann pek başanlı olduklan söylenemez. İlk olarak Merkez 
Komite Bürosu ve Petersburg Parti Komitesi’nin bir kısmının desteğine sahip olan Şliyapnikov, 
Sovyet’in Yürütme Komitesi üyesi olarak Sovyet içindeki partilerden oluşturulacak bir devrimci 
hükümeti önerdi. Öte yanda ise Viborg parti örgütü 1 Mart’ta “Petersburg Sovyeti’nin kendisini 
geçici devrim hükümeti ilan etmesini” talep ediyordu. Bir gün sonra da Viborg Bölge 
Komitesi yayınladığı bildiride “Kurucu Meclis’in toplanmasına kadar bütün iktidar tek devrimci 
hükümet olarak İşçi ve Asker Sovyeti’nin elinde toplanmalıdır. Ordu ve halk sadece İşçi ve 
Asker Sovyeti’nin kararlannı uygulamalıdır..İşçi ve Asker Sovyeti yeni bir devlet anayasası

Lenin'i “ ikili iktidar" diye andığı durum, daha 
devrimin birinci gününde, Petersburg Sovyeti’ran aske 
kesimış "1 No.lu Kararı”  yayınladı. Kışlık Saray 
salonlannda bu kararın yayılanmasıyla sonuçlanan 
olaylan Menşevik Suhhanov şöyle anlatır: “ 1 Mart 
sabahı, sarayın koridorlarından birinde, Sovyet'in bir 
başka lideri Sokolov, önünde bir yığın kağıt, bir 
masada oturuyor. Etrafı, kimi ayakta, kimi oturmuş, 
kimiyse masaya yaslanmış kalabalık bir grup askerle 
çevrili. Bu askerler, henüz şekillenmekte olan 
Sovyet'in birçok komitesinden birini oluşturuyorlar. 
Bazıları konuşuyor, öğütler veriyor ya da Sokolov'a n 
yazması gerektiğini doğrudan söylüyorlar Sonunda 
kağıda, 1 No.lu karar diye başlık atılıyor. Şubat 
Devrimi'nin belki de en önemli belgesi, henüz devam 
eden ayaklanma atmosferinde ve bir halk yaratımı 
olarak işte böyle doğdu." Bu belge her şeyden önce 
silahlı kuvvetlerin Sovyet'e tabi kılınmasını 
sağlamlaştırıyor, gerçek gücün yalnız Sovyet'lerde 
olduğunu onaylıyor ve aynı zamanda askeri 
bölümlerde seçim ilkesini getiriyordu. Kararın 
hükümleri uygulanmaya başlayınca, subayların hemen 
hemen hepsi birliklerini terkederek kaçtı. O günlerin 
haberleri, gecenin ortasında düzgünce gruplanmış am. 
kesinlikle kumandansa silahlı bölüklere rastlayan 
insanların tanıklıklarıyla doludur. Petersburg'da Rus 
ordusuyla bağlantı subayı olarak bulunan Ingiliz 
general Knox, askerlerin işgal ettiği sokaklarda nasıl 
tüm subayların ortadan kaybolduğunu anlatırken 
sözlerini şöyle bitirir: “ Sanırım Petersburg'da kılıcını 
bırakmayan bir tek ben vardım." Kerenskiy'nin 
“ imzalamamış olmak İçin hayatımdan 10 yıl 
verebilirdim" dediği belge sayesinde, Geçici 
Hükümet'in temsilî iktidarına karşı, Sovyetler 
sokaklarda kurmuş olduklan fiili iktidan koruyabildiler. 
Sağdaki resim ise ikili iktidar döneminden tipik bir 
görüntünün bir çocuk tarafından algılanışı. Bu resim 
Moskova Tarih Müzesi'ne o dönemde resim 
öğretmenliği yapmakta olan Vasiliy Voronov tarafından 
bağışlanmış 2 bin çocuk resmi içeren koleksiyonun 
parçalarından biridir.
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hazırlanması ve savaşın sona erdirilmesi sorunlarını çözecek olan Kurucu Meclis’in 
toplanmasını sağlamalıdır” diyordu. Böylelikle Bolşevikler ilk kez Sovyet İktidanna ilişkin bir 
tutum alıyorlardı. Ancak çağrı bu komitenin üstündeki Petersburg Parti Komitesi tarafından 
engelleniyordu, çünkü bu arada Duma Komitesi ile Geçici Hükümet konusunda anlaşmaya 
vanidı ve Sovyet, iktidan almaktan vazgeçmişti. Viborg Komitesi Petersburg’un en yoğun, en 
mücadeleci ve en aktif işçilerinin bulunduğu bir işçi merkezinde faaliyet sürdürüyordu. Şubat 
Devrimi günlerinde oynadığı önemli rolü ve sınıfın ruh halini ve şekillenişini bilmesinden 
ötürü tutumunda ısrar ediyordu. 4 Mart’ta aldığı “1. Günün görevi işçilerin, köylülerin, 
askerlerin temsilcilerinin bölgesel Sovyetlerinin bütün Rusya çapında birleştirilmesi üzerinde 
yükselecek olan bir geçici devrimci hükümetin kurulmasıdır. 2. Merkezi iktidann ele 
geçirilmesi için; a) İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyetleri’nin iktidannın güçlendirilmesi, b) 
görevleri halkı silahlandırmak, orduyu demokratik ilkelerle örgütlemek, toprağı müsadere etmek 
ve asgari programın bütün ilkelerini yerine getirmek olan işçilerin köylülerin, askerlerin 
temsilcilerinin Sovyetlerinin eski iktidann bölgesel organlannın yerine geçirilmesi ve bölgesel 
olarak iktidann ele geçirilmesine doğru ilerlenmesi gereklidir...Geçici Hükümet sadece işçilerin, 
köylülerin, askerlerin temsilcilerinin sovyetleri tarafından devrimci bir hükümet oluşturuluncaya 
kadar desteklenecek ve bu destek işçi sınıfının ve geniş demokratik yığmlann çıkarlanna 
tercüman olunduğu sürece devam edecektir” karan da bunun bir göstergesi idi. Viborg 
Komitesi’nin tutumunu gösteren bir diğer gelişme ise 5 Mart günü Petersburg Sovyeti'nin aldığı 
1700’e karşı 30 oyla greve son verilmesi karanna karşı çıkması ve gösteri düzenlenmesini ve 
mücadelenin yükseltilmesini önermesi idi.

Ancak Merkez Komite Bürosu’nun sözcüsü olan Molotov, Geçici Hükümet’in kurulmasından 
sonra da sosyalist partilerin temsilcilerinden oluşacak bir devrimci hükümet ajitasyonunun 
sürdürülmesini, “şu anki Geçici Hükümet büyük burjuvazinin ve aristokrasinin temsilcilerinden 
oluştuğu için özü itibariyle karşı devrimcidir. O nedenle onunla hiçbir anlaşma 
yapılmamalıdır” diyerek talep ediyordu. 1 Mart’ta toplanan Sovyet Yürütme Komitesi’nin 11 
üyesi Bolşevik’ti. Bunlardan üçü, yani Molotov, Zalutskiy ve Şliyapnikov Petersburg’un en 
yetkili üç Bolşevik’i idiler. Bu toplantıda Menşevikler’in ve Sosyalist Devrimciler’in iktidarı Geçici 
Hükümete teslim etmeleri önerilerine itiraz edilmedi. 2 Mart’taki Sovyet genel toplantısında 
ise 4 Bolşevik delegeden sadece 15’i iktidarın devredilmesine karşı oy kullandılar. Bu ise 
Bolşevik temsilcilerin çoğunluğunun Sovyet hükümetinden yana olmadıklanm gösterdi. Aynı 
gün toplanan Petersburg Parti Komitesi ise Geçici Hükümet’e alınan kararlar çerçevesinde karşı 
konulmamasmı istiyordu. Komitedeki iki üye, daha sonra Lenin’in önerilerini andıran bir 
karar taslağında sovyet iktidan kurulmasını talep ediyorlardı. Ancak bu taslak reddedildi. 
Oylamaya katılan ve Geçici Hükümet’in desteklenmesine karşı çıkan üç üyenin de (Kalinin, 
Tolmçev ve Sutko) Viborg örgütünden olmalan ilginç idi. Petersburg Komitesi’nin son bileşimi 
çoğunluğu Şubat Devrimi’ne katılmamış ve bir kısmı da hapiste olmaları nedeniyle işçi 
hareketinden uzak kalmış üyelerden oluşuyordu.

Partinin Rusya Bürosu ise yayınladığı Manifesto’da Geçici Hükümet’in desteklenmeyeceğini 
açıklıyor ve geçici devrimci hükümet çağrısı yapıyordu. Geçici Hükümet’e karşı aynı görüşü 
savunmalanna rağmen, Viborg Komitesi geçici devrimci hükümetin Sovyet tarafından 
kurulmasını öneriyor, Rusya Bürosu ise partinin çağrısını öne çıkarıyordu. Rusya Bürosu’nun 
bu tavrı Mart’ın sonlanna doğru değişerek, sovyetlerin yeni iktidarın embriyonu olduğu fikrine 
doğru evriliyordu.

Sürgünden Dönenler

Mart Ortasında aralarında Kamenev, Stalin, Muranov, Rikov ve Nogin’in de bulunduğu bir 
grup Bolşevik sürgün Petersburg ve Moskova’ya geri döndüler. Son ikisi Moskova örgütünün 
yönetimini üstlendi. Stalin ve Kamenev sürgünden önce Merkez Komitesi üyeleri idiler. Ancak 
Rusya Bürosu Kamenev’in parti kararlanm çiğneyen savunması nedeniyle Merkeze alınmasına 
karşı çıktı. Stalin ise sadece söz hakkına sahip olacaktı. Öte yanda Stalin ve Muranov Pravda 
Yazı Kurulu’na girdiler, Kamenev ise gazetede isimsiz yazılar yazabilecekti. Pravda kısa 
zamanda 1905’in “eski Bolşevik” çizgisinin üzerine oturdu.

Pravda’nın Yazı Kurulu da Geçici Hükümet’i desteklemişti. Ancak Kamenev imzasıyla
yayınladığı ilk yazısında Petersburg Sovyeti gibi koşullu olarak Geçici Hükümet’i destekledi ve 
Rusya Bürosu’nun kararlarına karşı çıktı. Kamenev’in şardı destekten vazgeçip. Geçici 
Hükümet’e tam destek verilmesi önerisinin Petersburg Komitesi tarafından savunulması üzerine, 
tabandaki işçi üyeler, Pravda Yazı Kurulu’nun partiden atılmasını istediler.

Lenin ve Sovyetler

1917’de İsviçre’de sürgünde bulunan Lenin Mart’ta 5 ayrı mektup yazarak görüşlerini dile
getirdi. Birinci mektupta savaşın yarattığı koşulllar ve Rus Devrimi’nin üzerinde duran Lenin,
Geçici Hükümet’i sert bir dille eleştiriyor ve Petersburg Sovyeti üzerinde duruyordu. “Bu 
hükümet ile ...yan yana proletaryanın, şehir ve kır nüfusunun bütün yoksul kesiminin 
çıkarlannı temsil eden gaynresmi, henüz tam gelişmemiş ve öbürü ile kıyaslandığında zayıf 
olan işçilerin hükümeti yükseldi. Bu Petersburg’daki İşçi Temsilcileri Sovyeti’dir... İşçi 
Temsilcileri Sovyeti işçilerin bir örgütüdür, embriyon halindeki işçi hükümetidir . Bizimki bir



buquva devrimidir diyoruz biz Marksisder, bu yüzden işçiler buıjuva politikalarının 
aldatmacasına karşı halkın gözlerini açmalıdırlar, onlara bu sözlere inanmamalannı bütünüyle 
kendi güçlerine, kendi örgütlerine, kendi birliklerine ve kendi silahlanna bağımlı olmalannı 
öğretmelidirler... OktohristleAn ve Kadetler’in, Guçkovlar’ın ve Milyukovlar’ın hükümeti samimi 
olarak istese bile halka ne banş, ne ekmek ne de özgürlük veremezler,” diyen Lenin 
proletaryanın müttefiklerine değiniyor ve en ivedi görev olarak tanm işçileri Sovyetlerinin 
kurulmasını ve mülksüz ve yoksul köylülerin iyi halli köylülerden ayn örgütlenmesinin 
önemini vurguluyordu. Rus proletaryasının ikinci müttefiki olarak da savaşan ve bütün 
ülkelerin proletaryasına değinen Lenin, ancak bu müttefiklerle sosyalizme ilerlenebileceğini 
söylüyordu. Geçici Hükümet’i eleştiren ve Kurucu Meclis’ten sözetmeyen ve Aleksandra 
Kollontay’m yerine ulaştırdığı bu mektuplardan birincisi Pravda’da kısaltılarak yayınlandı.

9 Mart’ta yazılan ikinci mektupta Lenin, “Kırlann işçileri, köylerin ve şehirlerin en yoksul 
kesimi tarafından desteklenen bir proletarya cumhuriyeti barışı getirebilir, ekmek, düzen ve 
özgürlüğü sağlayabilir” diyerek proletaryanın potansiyeline işaret etmekteydi. Hem ikinci hem 
de üçüncü mektupta Lenin somut bir biçimde işçi sovyetleri hükümetini önermemekte, ancak 
işçi sovyetlerinden sözetmekte, sovyetlerin Rusya’da yapmaya başlamış olduğu eylemleri, 
farkında olmadan 11 Mart’ta İsviçre’de kaleme almaktaydı. 12 Mart’ta yazılmış olan dördüncü 
mektupta ise “eğer siyasal iktidar Rusya’da İşçi , Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri’nin 
elinde olsaydı bu sovyetler ve onlar tarafından seçilen Bütün Rusya Sovyeti partinin banş 
programını hayata geçirebilirdi” diyerek iktidar sorununu dile getirmeye başlar. 26 Mart’taki 
son mektup ise o ana kadar yazılanlan bir ölçüde özetler. İkinci ve daha sonraki mektuplar 
ise hiç yayınlanmadı ve 1949’a kadar gün ışığına çıkamadı. Sorun sadece mektuplardaki Stalin 
ve Kamenev’in Pravda’daki en hararetli destekçileri olduklan. Geçici Hükümet ve Menşeviklerle 
yapılan işbirliğine karşı bir yaklaşımın bulunması değildi. Kamenev, daha ileri giderek savaşın 
sürdürülmesi için gerekçeler ileri sürüyor, “ordular karşı karşıya geldiğinde bu ordulardan 
birine silahlannı indirerek eve dönmesini söylemek saçmalıktır” diyerek vatan savunmacı 
çizginin güçlenmesine yol açıyordu. Aynı eğilimler Rusya’daki bütün örgütlere aşağı yukan 
hakim gibiydi. Harkov, Moskova, Krasnoyarsk, ve Bakü’de çıkan yayın organlannda da geçici 
Hükümet’in desteklenmesi çağnian yer alıyordu.

Bolşevik Konferansı

Mart sonunda Petersburg’da Bolşevik Partisi’nin Tüm Rusya Konferansı toplandı. 58 parti 
örgütünün temsilcilerinin katıldığı konferansda Stalin ve Kamenev ile sol kanat önerileri 
arasında bir mücadele sürdü. Sol kanat önerileri Lenin’in daha sonra açıklayacağı Nisan 
Tezleri'ne daha yakındı. Konferansa Stalin ve Kamenev çizgisi hakim oldu ve “sürmekte olan

1917 yazı boyunca Geçici Hükümet'in ordu ve halk 
üzerindeki nüfuzu azalmaya devam etti. Nisan 
sonundan başlayarak çözülmeye başlayan orduda 
asker Sovyetlerinin kuruluşu giderek hızlandı. Savaşın 
bir an önce sona ermesini isteyen askerler kitle 
halinde ordudan kaçmaya başladılar. Petersburg'da 
kaynaşma giderek arttı. Haziran başında Petersburg'da 
toplanan bir fabrika işçileri konferansında Bolşevikler 
Geçici hükümet karşısında ilk kez resmi bir kurulda 
çoğunluğu elde ettiler. Haziran ortasında da ilk Tüm 
Rusya Sovyetler Kongresi toplandı. Toplam 822 
temsilciden 105'i Bolşevik, 248'i Menşevik, 285’i 
Sosyalist Devrinfici geri kalan 195’i ise ya küçük 
gruplara bağlı ya da bağımsızdı. Bu sayılar büyük 
kentlerdeki güç oranlarını yaklaşık olarak 
yansıtmaktaydı. Kırlarda desteği nisbeten az olan 
Bolşevikler "aşağıdan birlik" için yürüttükleri 
mücadeleye rağmen, ayrışma siyasetinin sonucunu 
yukarıda daha çok yandaş kazanarak elde ediyorlardı. 
Bu ilk Sovyet toplantısı (altta), Lenin'in ilk kez ulusal 
ölçekte bir önder olarak belirmesine de tanık oldu. 
Toplantıda Sosyalist Devrimciler’/n önderi Çeretelli, 
Geçici Hükümetin tek alternatifinin anarşi olduğunu 
vurgulayarak, "Rusya'da ‘İktidan bize verin ve çekilin 
yerinizi alacağız' diyecek tek bir siyasal parti yok" 
deyince, arka sıralardan birinde oturan Lenin ayağa 
kalkarak, "Evet böyle bir parti var-Bolşevikier” , 
demişti. Tutanaklara bakılırsa temsilcilerin çoğu 
Lenin'in bu sözlerini gülerek karşılamışlardı. Ancak 
Lenin'in sözlerinin doğruluğunu bizzat onaylamalan 
için yalnızca dört ay geçmesi yetecekti.
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CERJİNSKİY, fELlKS 
EDMUNDOVİÇ (1 8 7 7 -1 9 2 6 )

Sovyetler BlrlIğl'nln Ekim Devriml’nden sonra kurdu
ğu İlk karşı devrimle mücade örgütünün sorumlusu olan 
Fellks Edmundovlç Cerjinskiy 11 Eylül 1877’de o yıllarda 
Rus Çariığı'nın topraklarında bulunan Vllna’da soylu 
t)lr ailenin çocuğu olarak doğdu. 1895'te Vllna'da Lit
vanya Sosyai Demokrat Partisl’ne girerek fabrika İşçileri 
arasında profesyonel devrimci olarak mücadeleye başla
dı. Hemen ardından tutuklanarak Sibirya’ya sürüldü 
(1897). 1899’da Sibirya’dan kaçtıktan sonra Rosa Lux- 
emburg'la birilkte Varşova’da dağıtılmış olan Poionya 
Krallığı Sosyal Demokrat Partisl’nin tekrar örgütlenmesi 
İçin çalıştı. Bu arada yeniden tutuklanarak Sibirya’ya 
sürüldü, buradan kaçtıktan sonra 1903’te Beriln’de ya
pılan Polonya ve Litvanya Krallığı Sosyal Demokrat Par- 
t/sf’nln kongresinde merkez komiteye seçildi. Bundan 
sonraki siyasal yaşamında oldukça aktif görevlerde bu
lunan Cerjinskiy, ilk kez 1906’da Rusya Sosyal Demok
rat İşçi Partisi’n\n Stockhoim’dakl IV. Kongresi’nde Le- 
nin’le tanıştı, Polonya ve Litvanya Krallığı Sosyal De
mokrat Partisl'nln RSDİP'si ile birieşmeslnde önemli 
bir rol oynadı.

Bundan sonra tekrar tutaklanan Cerjinskiy tam 11 
yılını cezaevinde ve Sibirya’da sürgünde geçirdi. 1917 
Şubat Devrimi’nde sert>est kaklıktan sonra aynı yılın 
Temmuz ayında Bolşevik partisinin meriıez komitesine 
seçilerek, ölümüne kadar bu görevde kaMı. Ekim Devri
mi sırasında oklukça etkin görevler yürüten Cerjinskiy, 
1917’nln Aralık ayında kurulan Vserossıyskaya cerezv- 
ycaynaya Komissiya Po Borbe Kontrrevolyutlsyoy I 
Saljotazhem-Veceka’nm (Tüm Rusya Sabotaj ve Karşı 
Devrimle Mücadele Olağanüstü Komisyonu) başına ge- 
tiriMI. Devrime karşı otan unsuriann geriletilmesinde 
önemli bir rol oynadı. Aynı dönemde Polonya'da kuru
lan devrimci komiteye atandı. Kızıl Ordu’nun Polonya’
dan çekilmesinden sonra tekrar Sovyetler’deki çalışma- 
lannı sürdürdü. Mart 1918’de Çeka’OaU görevinin yanı- 
sıra jçişleri Halk KomiserilğI’ni (NKVD), Nisan 1921’de 
Ulaştırma Halk Komiseriiği’nI yürütmeye başladı. Aynı. 
dönemde Çeka’mn Obyedinyonnoye Gosudarstvenno- 
ye Polltlçeskoye Upravleniye'ya (GPU) (Devlet Siyasal 
idaresi) dönüşüp, NKVD ile birieştirilmesinden sonra 
bunun da sorumluluğunu yürüttü. Lenin’in ölümünden 
sonra Yüksek Ekonomik Konsey’in başına getirilen Cer
jinskiy bu dönemde Stalin’in destekçisi oklu. 20 Tem
muz 1926’da bir merkez komitesi toptantısında geçirmiş 
okluğu kalp krizi sonunda ökiü. Siyasal yaşamının önemli 
bir bölümünü sürgün ve hapiste geçiren Cerjinskiy, dev
rimin ilk yıltannda da önemli görevlerde bulunmuş bir 
Bolşevik liderdir.

devrimde işçi smıfınm ve köylülüğün taleplerini gerçekleştirdiği ölçüde Geçici Hükümet’in 
desteklenmesi” karan almdı.

Konferansta son olarak tartışılan konuyu ise birlik sorunu oluşturuyordu. Pani içindeki bir 
kanat Menşeviklerle koşulsuz birliği savunurken, Stalin birlik görüşmelerinden yana davranarak, 
sadece Zimmerwald ve Kienthal çizgisindeki bir birliğin olabileceğini savunuyordu. Konferansta 
Menşevıkkrie görüşmeler yapma ve birlik sorununu incelemek üzere komisyon kurma karan 
alındı. “Kişisel olarak partimiz içinde Kereskiy ve şürekasının sosyal yurtseverliğine, Çekidze 
ve şürekasının Kautskyci sosyal pasifizmine prim verenlerle derhal aynlmayı tercih ederim” 
diyen Lenin’in Rusya dışında kendilerine karşı mücadele yürüttüğü ne kadar eğilim varsa, 
Rusya Bürosu durmaksızın bunlarla uyuşan kararlar alıyordu. Lenin’in Rusya’ya gelmesinden 
birkaç gün önce toplanan bu konferansta ahnan kararlar ve bunlan önermiş olan Stalin- 
Kamenev çizgisi ile Lenin’in Uzaktan Mefefuplan arasında son derece ciddi farklıhklar vardı,

Lenin Rusya’da

Lenin Şubat Devrimi’nden beş hafta sonra 3 Nisan’da, Kerenskiy hülcümeti tarafından “Alman 
casusluğu” ile suçlanmasına yol açan karmaşık güç ilişkileri çerçevesinde, “mühürlü vagon” ile 
Almanya üzerinden Rusya’ya döndü. Petersburg’da kendisini karşılayan kalabahk işçi 
topluluğuna karşı yaptığı konuşmada Lenin “Gerçekleştirdiğiniz Rusya Devrimi yeni bir çağı 
açtı. Yaşasın dünya sosyalist devrimi!” diyerek devrimin enternasyonal karakterini 
vurguluyordu. Petersburg’daki ilk parti toplantısına kanlan Lenin, Geçici Hükümet’i “işbaşındaki 
emperyalist burjuvazi” olarak tanımlıyordu. “Bizim parlamenter bir cumhuriyete, buıjuva 
demokrasisine ve İşçilerin, Askerlerin ve Tanm İşçileri Temsilcilerinin Sovyetlerinden başka bir 
hükümete ihtiyacımız yok!” diyerek Parti Konferansı’na sunacağı Nisan Tezleri’nin ilk 
işaretlerini veriyordu.

Nisan Tezleri

“Bizim Bolşevikler’imiz bile hükümete bir ölçüde güven gösterdi. Bu sadece devrimin 
zehirlenmesiyle açıklanabilir. Bu sosyalizmin ölümüdür...Pravda hükümetten ilhaklan 
reddetmesini istiyor. Kapitalist bir hükümetten bunu istemek saçmalıktır ..Yoldaşlar, sizin 
hükümete güvenen bir tutumunuz var. Eğer böyleyse yollanmız aynhr. Ben azınlıkta kalmayı 
tercih ederim” diyen Lenin’in bu sözleri son konferansta alınan kararlarla büyük bir aynlığı 
dile getiriyor ve Bolşevikler üzerinde şok etkisi yapıyordu.

4 Nisan’daki toplantıda Lenin ünlü Nisan Tederi’ni okudu. Nisan Tezleri, Şubat’tan Ekim’e 
kadar süren devrim sürecinin belki de en tayin edici sonuçlara yol açan belgesi oldu. Lenin, 
Tezler’inde, 1905 Devrimi’nde ileri sürdüğü “işçi sınıfı ve köylülüğün devrimci demokratik 
diktatörlüğü”nden “kesintisiz devrim” ile sosyalizme geçiş projesini derinleştirip 
somudaşnnyordu. Kendisi dışında tüm Bolşevik önderliğin bir kurum olarak anladıklan “işçi 
sınıfı ile köylülüğün devrimci demokratik diktatörlûğü”nü, bir sınıf ilişkisi biçimi olarak 
çözümleyen Lenin, bu diktatörlüğün Sovyetlerde gerçekleşmiş olduğuna ve bu üsten hareketle 
proletaryanın iktidan ele geçirmek üzere yeni bir hamle yapması gerektiğine dayalı Tezlerinde 
şunlan ileri sürdü: 1) “Devrimci savunmacıhk”ın reddi; 2) İktidann buıjuvaziden proletarya ve 
köylülüğün en yoksul kesimlerine geçirilmesi; 3) Geçici Hükümet’in desteklenmesine son 
verilmesi; 4) Bütün iktidann İşçi Temsilcileri Sovyeti’ne devri için propaganda sürdürülmesi;
5) Tüm ülkede parlamenter cumhuriyete son verilerek, polis, ordu ve bürokrasinin 
lağvedilmesi; 6) Tüm çiftliklere el konulması, tüm topraklann millileştirilmesi; 7) Tüm 
banicalann tek bir ulusal bankada birleştirilmesi; 8) Derhal sosyalizmi “getirmek” değil, 
toplumsal üretim ve dağınmı İşçi Temsilcileri Sovyeti’nin denetimine sokmak; 9) Parti 
kongresi toplamak, parti programını değiştirerek, devlet ve minimum program üzerine olan 
bölümleri yeniden düzenlemek; 10) Yeni bir enternasyonal toplamak.

Bolşevik önderlik, Lenin’in Tezleri’ni hemen kabul etmedi. Tezler 1 Nisan’da Pravda'da basıldı 
ve Yazı Kurulu’nun notunda “Lenin’in genel şeması buıjuva demokratik devrimin tamamlandığı 
ve sosyalist bir devrime geçişi önerdiği için bizce kabul edilemez görünüyor” deniyordu. 
Kamenev, bu Teflerin “somut yönergeler içermediğini”, Şliyapnikov, “pratik sloganlar 
sunmadığım”, Stalin, “hiçbir olguya dayanmayan bir şema” olduğundan “doyurucu 
bulunmadığım” düşünüyorlardı. Sonunda Petersburg Parti Komitesi, 8 Nisan’da 2’ye karşı 13 
oyla Lenin’in Nisan Tezleri'ni reddetti. Lenin Menşevikler ve Sosyalist Devrimdler’in yanısıra 
birçok Bolşevik tarafından da “anarşist” olarak nitelendiriliyordu.

Ancak Lenin, kısa zamanda parti çoğunluğunu çevresinde toplamayı başardı. 14-22 Nisan 
arasında toplanan I. Petersburg Şehir Konferansı’nda Lenin’in Geçici Hükümet’e karşı tavır 
önerisi 6’ya karşı 33 oyla kabul edildi. Kamenev’in önerisi ise 20’ye karşı 6 oyla reddedildi. 
Konferanstan sonra seçilen yeni komiteye eskilerden sadece bir kişi girebildi.

18 Nisan’da Dışişleri Bakam Milyukov, müttefiklere gönderdiği bir mesajda Rus Devrimi’ni 
gerçekleştirmiş olan halian dünya savaşını bir zafere götürmek niyetini dile getiriyordu. Buna 
karşı duyulan tepkiler ile 20 Nisan’da Petersbuıg’da “Kahrolsun Geçici Hükümet” ve 
“Kahrokun Savaş” sloganlan ile büyük gösteriler yapılmaya başlandı. Bolşevik işçiler,
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D evlet ve D evrim

Marksist literatürün başlıca kaynakları arasında yer 
alan pek az eserin konusu Devlet ve Oevrfm’inki kadar 
içinde yazıldığı koşullarla örtüşmüş olabilir. Lenin ilk 
kez 1918’de yayımlanan Devlet ve DevrIm'I Ağustos- 
Eylül 1917’de Finlandiya’da saklandığı sırada yazmıştı. 
Kamenev’e Temmuz'da yazdığı bir mektuptan iki satır, 
bu şartları kavrayabilmek için başka bir açıklamaya ge
rek bırakmaz: "Entre nous (aramızda Fr.): eğer başıma 
bir şey gelecek olursa, senden ‘Devlet Konusunda 
Marksizm' defterimi (gelirken Stockholm'de kalmıştı) 
yayınlamanı istiyorum.”

Kitabın ilk baskısına 30 Kasım'da düştüğü notta ise 
şunlar yazılıdır; “ Yedinci bölüm olan, 1905 ve 1917 Rus 
Devrimleri'nin Tecrübesi'nin planını çıkartmıştım. An
cak başlık dışında bölüm için tek bir satır bile yazama
dım; bir siyasal bunalım -1917 Ekim Devrimi'nin arefesi- 
'kesinti'ye yol açtı (...) ‘Devrim tecrüt>esi'nden geçmek, 
devrim hakkında yazmaktan daha hoş ve daha yararlı.”

Bir devrim sürecinin orta yerinde, burjuva devletinin 
ölüm tehdidi altındaki bir devrim önderi olarak başladığı 
kitabını bitirdiğinde Lenin, bir işçi devletinin başınday
dı. Buna bakarak, kimsenin konusunu kendisinden daha 
iyi bilemeyeceği ileri sürülebilir. Ama Lenin’in yapıtının 
önemi, dolaysız tecrübenin ürünü olmasında değildir, 
hatta belki de bütün bu şartlardan ötürü kitabın, kapsa
dığı alan üzerinde yalnızca en temel olanı ele almakla 
yetinmek zorunda kaldığı söylenebilir; Sınıf egemenliği
nin siyasal düzeyi. Devletin ne iktisadi, ne de ideolojik 
aygıtları ve bunların işleyiş mekanizmaları; ne burjuva 
devlet biçimlerinin birinden diğerine geçişin diyalektiği; 
ne de devletin göreli özerkliği sorunu. Devlet ve Devrim’\n 
çözümlemeleri arasında önemli bir yer tutar.

Üstelik, Lenin’in kitabını ele aldığı dönemin atmosferi 
bütün bunlar üzerinde uğraşılmasını neredeyse gerek
siz kılar gibidir; Burjuva egemenliğinin ve kapitalizmin 
sonu gelmiş, savaştan bir dünya devrimiyle çıkışın im
kânları doğmuş bulunmaktadır. Bizzat Lenin, Devlet ve 
Devrim’in “önsöz”ünde Şubat Devrimi'nin “emperya
list savaşın yol açtığı sosyalist proleter devrimler! zinci
rinde bir halka” olarak kavranabileceğini yazar. Bu ba
kış açısından, artık tükenmiş, kendi zamanını doldur
muş olduğunun bütün işaretlerini vermekte olan bir 
üretim tarzının üstyapılarının işleyişi ile ilgilenmenin 
ne bir gereği ne de bir değeri olabilir.

Bugün, Ekim Devrimi’nin üzerinden 70’ten fazla yıl 
geçtikten sonra bile kapitalizmin dünya ölçeğindeki ege
menliğinin hâlA sürmekte olduğuna bakarak Lenin’in 
bu perspektiflerinin sahiciliğine karşı kuşkular ileri sü
rülebilir. Ne var ki, emperyalist savaşın devrimci bir 
bunalımın içine sürüklediği bütün Avrupa’da kapitaliz
min son bulmamış olmasının, bu devrimin imkân ve 
şartlannın II. Enternasyonal’e bağlı proleter kitle partile
rince İdrak edilmemiş olmasıyla çok yakın bir ilgisi oldu
ğu göz ardı edilmeksizin böyle bir hükme varılamaz. 
Ve zaten Devlet ve Devrim’in başlıca amaçlarından biri 
de gelişmekte olan devrim karşısında burjuva devletinin 
koruyuculuğunu üstlenen “ oportünisflerin devlet ve 
devrim bahsinde Marksizmle bir ilgilerinin kalmadığını 
sergilemek ve önderliğinin Rus proletaryasına düşeceği 
sezilen devrimin bilgisinin mülk edinilmesini sağlamaktır.

Devlet ve DevrIm'In birinci bölümü Maksizmin madde
ci tarih anlayışına dayanarak geliştirdiği devlete ilişkin 
görüşlerini bir arkeolojik kazı yapar gibi, kaynaklarına 
kadar giderek ortaya çıkartır ve bir araya getirir. Marx 
ve Engels'in devletin, toplumun sınıflara t>ölünmesinin 
sonucu olarak ortaya çıkan bir baskı aygıtı olduğunu 
ve sınıfların ortadan kalkmasıyla birlikte “söneceği”ne 
ilişkin düşüncelerini yeniden kurar. Çünkü, Marx ve 
Engels'in “söneceği”ni öne sürdükleri, yani ortadan 
kalkması için bir devrime gerek olmadığını düşündükleri
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devlet, proleter devriminden doğacak bir işçi devleti 
olduğu halde, II. Enternasyonal sosyaIfzmi, bir devrimle 
yıkılmasına gerek kalmaksızın burjuva devletinin de 
“ sönebileceği” düşüncesine gelmişti. Lenin, böyle bir 
yorumun eğer “devrimi inkar etmiyorsa bile, onun önü
nü karartan en kaba bir çarpıtma” olduğunu ortaya koyar.

İkinci bölüm, 1848-51 Avrupa devrimlerinin tecrübesi
nin Marx ve Engels tarafından çözümlenip yorumlanma
sına ayrılmıştır. Lenin, Marksizmin devlete ilişkin teori
sinin gelişmesini pratik tarihsel tecrübenin kavramlaştı- 
rılması süreci olarak İzlemeye başlar ve 1848’in “devlet 
olarak örgütlenecek” proletaryasının bulduğu biçimi, 
Marx’tan yeniden edinir: Proletarya diktatörlüğü. Ve bu
rada Kautsky'nin bir kere daha Marksizm! “çarpıttığı”nı 
belirler. Kautsky, proletarya diktatöriüğünün Marx’ta bir 
sınıf egemeniiği biçimi oiduğunu kabule yanaşmaz.

Üçüncü bölüm, 1871 Paris Komünü tecrübesinden 
Marx ve Engels’in çıkarttıkları sonuçlann biraraya geti
rilmesine, devlet ve devrim arasındaki ilişkinin belirlen
mesine ayrılmıştır. Birincisi, devrimin varolan “devlet 
makinesini olduğu gibi alıp kullanamayacağı, bu bürok
ratik askeri makineyi parçalaması” gerektiğidir. Bu ise, 
zora dayanan bir devrimi şart koşar. Lenin, burada yal
nızca Marx’i devralmakla yetinmez, militarizm ve bürok
rasinin her yerde devletin asli karakteri halini aldığı 
emperyalizm çağında artık egemen sınıfların banşçı yol
dan egemenliklerini devretme imkânlannın son buldu
ğunu belirler. İkincisi, bu parçalanmış makinenin yerine 
ancak “daha tam bir demokrasi”nln geçebileceğidir: 
Düzenli ordunun lağvı, görevlilerin seçimle gelmesi ve 
geri çağrılabilir olması. Burada devlet artık, “bir azınlı
ğın özel baskı aygıtı” olmaktan çıkar, büyük çoğunlu
ğun baskı aygıtına dönüşür. Burada artık^özei bir aygıta 
gerek yoktur. Böylece devlet sönmeye başlar. Üçüncü- 
sü, .bu yeni türden devlette parlamentarizmin son bul
masıdır.

Marx Paris Komünü’nün sonuçlarını özetlerken, üze
rinde en çok durduğu yönlerinden biri Komün’ün “ par
lamenter değil, çalışan bir kurul” , hem yasa yapan hem

Vasiliy Voronov'un Moskova Tarih Müzesi'ne 
bağışladığı çocuk resimlerinden biri. Voronov, çocuk 
yaratıcılığına ilgi duyan ilk araştırmacılardandı. 
Koleksiyondaki resimlerin nerdeyse hepsi devrimin 
tipik görüntülerinden birini yanısıtır. Ayrıntılar öylesine 
titizlikle resmedilmiştir ki, resmedilen konu neredeyse 
tarih ve saatına kadar tesbit edilebilir Resimlerin bir 
başka ilginç özelliği ise, çocukların devrimin amblem 
ve sloganlarına gösterdiği ilgidir. Buradaki resimde 
tankın üzerinde görülen harfler. Asker ve işçi 
Delegeleri Sovyeti’nin baş harfleridir. Konu ile ilgili 
olmayan resimlerde bu amblemlerin resmin bir yerine 
yerleştirilmeye çalışıldığı görülür. Bu koleksiyon, 
devrim sırasında görsel sanatlarda görülen yaratıcılığın 
yegâne ifadesinin süprematizm, konstrüktivizm gibi 
ünlü akımlar ya da Kandinskiy gibi ünlü isimler 
olmadığının, devrimin çok daha yağın bir yaratıcı 
enerjiyi açığa çıkardığının kanıtıdır.

de yaptığı yasaları yürüten bir kurul olmuş olmasıydı. 
Bütün Avrupa'da bunun anlamını Lenin’den daha iyi 
kavrayabilmiş bir başka Marksist’in bulunabileceğini dü
şünmek zordur. Çünkü 1905 Devrimi sayesinde Lenin, 
Komün’e yaklaşan bir gelişmeye, 1905-1907 Sovyetle
ri’nin imkânlarına ve bunlann kudretine tanık olabilmişti.

Lenin’in, Marx’la birlikte parlamentarizme itirazı, par
lamentonun temsili bir kurum olmasından kaynaklan
maz. Tersine, “ temsili kurumlar proletarya diktatörlüğü 
altında da vazgeçilmez”dir. kiraz, parlamentoların, yet
kilerini hükümetlere devrederek, çıkarttıkları yasaların 
yürütülmesi üzerindeki bütün denetimlerini fiilen yitir
meleri ve bütün iktidarın “ bürokratik-askert makine”yi 
elinde tutan güce aktanlmasınadır. Bu, en tam burjuva 
demokrasisinde bile demokrasinin bir hayale dönüşme
sinin başlıca nedenidir. Yasama ve yürütmenin birbirin
den ayrılması ve her ikisinin de toplum karşısında bir 
imtiyaz kaynağı haline getirilmesinin karşısına Komün, 
halk temsilcilerinin ücretlerinin sıradan bir işçinin ücre
tiyle aynı olacak şekilde belirlenmesini geçirir. Böylelik
le halka kendi üstünde durmayan, lafta kalmayan bir 
“ hizmetkâr” lık kurumu sağlanmış, daha doğrusu halkın
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gerçekten kendi kendisini yönetmesi ve lıöyleiikle yö
netenlerle yönetilenler arasındaki farklılaşmanın sona 
erdirilmesini sağlayacak bir mekanizma kurulmuş olur.

Böyiesi bir demokrasi, parlamentarizmin biçimsel de
mokrasisinden çok daha derine giden bir temsil imkânı 
sağlar. Çünkü birinci olarak o, işçilerin seçmeleri ve 
seçilmelerinin önündeki İlk engeli, kapitalist özel mülki
yet ortadan kaldırarak, ezilen sınıfı egemen sınıf haline 
sokan bir devrimin ürünüdür. İkincisi, yönetenleri halk, 
halkı yöneten haline getiren bir ilkeye dayanır: Temsilci
lere işçiler kadar ücret vermek, onları her an geri çağıra
bilmek. Bu parlamentarizm eleştirisinin eksenini parla
mentonun anti-demokratik karakterinin eleştirisi oluştu
rur. Demokrasiyi yönetilenler için bir hayale dönüştüren 
parlamentonun yerine, nüfusun asıl emekçi çoğunluğu
nun seçilmiş temsilcilerine dayalı meclisler işçi devleti
nin karakteristiğidir Lenln’e göre.

L.enin, Marx ve Engels’ten devraldığı çok daha önemli 
bir noktanın altını durmadan çizer. Geçiş döneminden 
sonra, proletaryanın diktatörlüğü “sönme”ye başlar. 
Özgür emekçilerin birbirleriyle ve bütün toplumla kur
dukları ilişki sınıflararası bir dolayımdan kurtulur, her 
bireyin birbiriyle ilişkisi toplum aracılığıyla olmaya baş
lar. Böylece devlet de onun bütün şekilleri de söner 
gider. Bu çözümleme demokrasinin fetişleştirilmesine 
de son verir. Özgürce birleşmiş emekçilerin özgür top- 
iumunda en demokratik olanı da dahil olmak üzere bü
tün devlet biçimleri “ tarih müzesine” kaldırılırlar. An
cak, Lenin bu arada önemli bir belirleme yapar, sınıfsız 
toplumun “sosyalizm” olarak adlandırılan alt evresin
de, yani sınıfsız toplumun kapitalizmden çıktığı şekliyle 
geliştiği evrede, “ henüz burjuva hukukunun dar ufku” 
içinde kalınır. “Tüketim mallarının dağıtımı bakımından 
buijuva hukuku kaçınılmaz olarak burjuva devletini şart

i koşar, çünkü hukukun standartlarına uyulmasını göze
tecek bir aygıt olmaksızın hukukun da anlamı olmaz.” 
Böylece, "sınıfsız toplumda bir zaman için yalnızca bur
juva hukuku değil, burjuvazisiz burjuva devleti de sürer.”

Şu halde devlet ne zaman söner? "Toplumun bütün 
üyeleri, ya da en azından geniş bir çoğunluk devleti 
kendileri yönetmeyi öğrendiklerinde, bu işi kendi elleri
ne aldıklarında, sayıları önemsiz kapitalist azınlık üze
rinde denetimi örgütlediklerinde, işte bu andan başlaya
rak herhangi bir hükümet biçimine duyulan ihtiyaç da 
ortadan kalkmaya başlar. Demokrasi ne kadar tam olur
sa, onu gereksiz kılan an da o kadar yaklaşır. Zor aygıtı 
silahlı işçilerden oluşan, artık ‘kelimenin alelade anla
mında devlet olmayan devlet’ daha çok demokratikleş
tikçe, her türden devlet biçimi hızla sönmeye başlar.”

Burada Lenin için demokrasinin ölçülebilir, nesnel 
bir tek temeli bulunmaktadır: Gittikçe daha çok sayıda 
işçinin, gittikçe daha çok devlete alt alana müdahale 
ederek kendilerini yönetmeye başlaması. İşçileri sınıfsız 
topluma götürecek tek devlet biçimi budur, Lenin’e göre.

Devlet ve Devrim’in yazılmasının üzerinden 70’ten 
fazla yıi geçti. Gene de Devlet ve Devrim, bir devrimci 
dönemin ortasında yazılmış olmasının dışarıda bırakıl
masına yol açtığı, devletin birçok veçhesine ilişkin bilgi 
ve deneyimin eksikliğine rağmen devlet, devrim ve sos
yalizm arasındaki temel bağlantıların daha mükemmeli 
yazılmış olmayan bir açıklanışıdır.

Devlet ve Devrim bugün de yaşanmakta olan sosya
lizm pratiklerinin bir değerlendirilmesi ve çözümlenme
si için kendi günündeki kadar önemli bir işleve sahip. 
Geçen zamanın toplumsal ilişkileri bütün ülkelerde daha 
karmaşıklaştırmış olmasına karşın devlet ve devrimin 
diyalektiği, kendilerine vücut veren şartlarla birlikte de
ğişmemiş olarak kalıyor. Belki de bu yüzden, bu karma
şıklık içinde görülmez hale gelen bütün temel ilişkileri 
tekrar ve tekrar hatıra getirdiği için Devlet ve Devrim 
bugün de en az kendi günündeki kadar önemli.

gösterilerin örgütlenmesine katıldılar. Bolşevik partisi Merkez Komitesi yayınladığı bildiride 
barışın sağlanmasını sovyetlerin iktidarına bağlayan bir bildiri yayınlamasına rağmen gösteri 
çağrısı yapmadı. Petersburg Komitesi Yürütmesi ise Geçici Hükümet’in hemen devrilmesini 
talep eden bir bildiri yayınladı. Ardından 21 Nisan’da sokak çatışmalan oldu. Petersburg 
Sovyeti gösterileri yasakladı. Bolşevik Merkez Komitesi’nin Lenin’in önerisi ile Petersburg 
Sovyeti’nin karannı desteklemesi parti içinde tepkilere yolaçtı. Ancak Lenin örgütlü bir 
çoğunluk desteği olmadan böyiesi talepleri ileri sürmenin maceracılık olduğunu savunuyordu.

24-29 Nisan arasında toplanan Parti 7. Tüm Rusya Konferansı’na partinin yaklaşık 80 bin 
üyesini temsilen 133 oy hakkına ve 18 söz hakkına sahip delege katıldı. Nisan Tezleri, 1 
çekimsere karşı oybirliği ile kabul edildi. Lenin’in teorik, siyasal mücadelesi ve işçilerin son 
Nisan gösterileri Bolşevikler’in çoğunluğunu bu Tezler etrafına toplamıştı. Bu süre içinde Stalin, 
Lenin’den yana geçmiş, Kamenev ısrarla Lenin’in karşısında durmuştu, ama sonunda her ikisi 
de Merkez Komitesi üyeliklerine yeniden seçildiler. Lenin’in daha önce Pravda'da savaşa karşı 
alınmış olan tutumla çelişen bir önergesi de kabul edildi. Yine Lenin’in “Bütün iktidar 
sovyetlere” diyen ve “proleter yığınlar arasında devlet iktidannın sovyetlere geçmesi için 
yaygın bir faaliyeti” öneren taslağı da kabul edildi. Nisan ayaklanmasındaki sol maceracı 
tutumu eleştiren Lenin bu önerisinde bir azınlığın iktidarı ele geçirmesinden yana olunmaması 
gerektiğini anlatırken, Blanquicilikle aralanndaki farkı ortaya koyuyordu. O nedenle, bütün 
iktidann sovyetlere geçmesi fikri sabırla işçilere anlatılmalı ve çoğunluk bu fikre 
kazanılmahydı. Sosyalist Devrimciler ve Menşevikler ile ilgili olarak alınan ve “devrimci 
savunmacılık” siyaseti izleyen partilerle birliğin imkansızlığını vurgulayan taslak onaylandı. Son 
olarak Rusya’da sosyalist devrime hazırlanılması gerektiğini öne süren Mevcut Durum Üzerine 
başlıklı karar taslağı 39’a karşı 71 oyla kabul edildi.

Böylece parti yeniden ve iktidarı Geçici Hükümet’ten sovyetlere devredecek ikinci bir devrim
için birleşmiş oldu. 1917’nin devrimci süreci içinde en hayati dönüm noktasından böylece 
geçilmiş oluyordu. Dünyanın kaderini değiştirecek bir ikinci Rus Devrimi için Bolşevikler irade 
birliğini sağlamışlardı. Böylece Bolşevikler"in karşılaştığı ilk olmayan ama en ciddi olan parti
içi kriz tartışma yöntemi ile aşılmış oldu. Artık sorun işçi sınıfının çoğunluğunu bu iradenin
yanına kazanmaya gelmişti.

Nisan Tezleri’nin parti tarafından kabul edilmesi süreci gerek Lenin’in gerekse partinin birçok 
özelliğinin ortaya çıkartan bir dönem oldu. Bu süreçte Lenin özellikle işçi yığınlanm Tezleri'ne 
kazanmak için mücadele etti. Eskiyi savunan pani önderleri ile aynşmaktan çekinmeyen Lenin 
esas olarak işçilerin durumunu ve eğilimlerini kavramanın verdiği avantajlara sahipti. Parti 
önderliği ise bu gelişme eğrisini yakalayamadığım Şubat günlerinden beri birkaç kez 
göstermişti. 7. Konferansa gelindiğinde Bolşevik partisi eski aylara göre binlerce yeni üyeye 
sahip olmuştu ve bu yeni Bolşevikler devrimin ortaya çıkardığı, doğrudan doğruya bu 
gerçekliğin şekillendirdiği bireylerdi. O anlamda eski Bolşevifeler’den daha dinamik bir 
durumdaydılar ve Lenin bu tartışma sürecinde bu potansiyele ulaşabilmeyi başardı. Hatta bir 
başka deyişle Lenin’in Tezleri tabandaki potansiyelin teorik bir ifadesi idi ve işçilerin 
desteklerinin ardında bu yatıyordu. Hükümeti sert bir dille eleştiriyor ve Petersburg Sovyeti 
üzerinde duruyordu.

Fablika Komiteleri

İşçi Temsilcileri Sovyeti’nin oluştuğu ve toplandığı Mart günlerinde işçi hareketinin en alt ve 
temel basamağını oluşturan fabrikalarda, yani doğrudan üretim birimlerinde fabriknozavodskye 
komiteti’le ıi (fabrika komiteleri) veya işyeri komiteleri adıyla anılan örgütlenmeler doğuyordu.
Bu tür fabrika kurullan Rus işçi hareketinin en eski örgütlenme biçimlerinden biriydi ve 
1905 Devrimi’nde de, hiçbir zaman yasal olmamakla beraber Sovyet’in kökünü 
oluşturmuşlardı. 1917 Şubat Devrimi bu tür fabrika örgüdenmelerinin önündeki engelleri 
temizledi. 5 Mart’ta Petersburg Sovyeti fabrika komitelerinin kurulması çağnsmı yaptı ve 10 
Mart’ta 8 saatlik işgünûnün geçerli olması ve Yaşlılar Kurulu’nun oluşturulması konulannda 
Sovyet ile işverenler arasında bir anlaşma sağlandı. 23 Nisan’da ise Geçici Hükümet fabrika 
komitelerinin kurulması ve görevleri hakkında kararlar çıkardı. Fabrika komitelerinin görevleri 
fabrikada çalışan işçileri ücretler, çalışma saatleri, fabrika içi düzen vs. konulannda fabrika 
yönetimine karşı temsil etmesiydi. Aynca işçilerin kendi aralanndaki ilişkileri düzenlemek, 
işçilerin çıkarlannı devlete ve diğer toplumsal kuruluşlara karşı korumak, işçilerin kültürel ve 
eğitimsel ihtiyaçlannı karşılamaktı. Fabrika yönetimleri ile fabrika komiteleri arasındaki 
anlaşmazlık durumunda ise devreye bir uzlaştırma komisyonu girecekti. Fabrika komiteleri 
sovyet örgütlenmelerinden bağımsız olan ve esas olarak fabrikaya ait. sorunlann ele alındığı 
yapılardı, ancak bunlar salt ekonomik örgütler değillerdi ve sovyetler daha çok siyasal 
sorunlarla ilgilenseler de aralannda böyiesi bir işbölümü bulunmuyordu. Bunlan daha sonraki 
yıllarda batı Avrupa’nın değişik devrimlerinde ortaya çıkan fabrika konseyleri ile karşılaştırmak 
doğru olur.

Mart ortalanndan itibaren fabrika komiteleri tüm Rusya’nın fabrikalanna yayılmaya başladı. 
Komiteler kimi fabrikalarda yönetimi üstleniyor, kimi fabrikalarda yöneticileri seçiyor, kimi 
fabrikalarda ise komite delegeleri eski yönetimden seçtikleri kişilerle yönetimi üstleniyorlardı. 
Petersburg’da oluşan fabrika komiteleri semt sovyetleri olarak örgüdendiler. Doğrudan üretim
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birimlerinde örgütlenmiş olmalan ve süreç içinde örneğin Petersburg Sovyeti’nin kirieler ile 
ilişkilerinin soğuması sırasında fabrika komitelerinin devrimci önemleri de arttı.

Bolşevikler, İşçi ve Asker Sovyetleri’nde olduğundan çok daha hızlı bir biçimde fabrika 
komitelerini kendilerine üs edinmeye başladılar. 28 Şubat’ta kurulan Putilov fabrika komitesiı 
seçilmiş olan 30 üyeden sadece 9’u Bolşevik’ken  Nisan ortasındaki seçimde ise 22 üyeden 6’sı 
Bolşevik, 7’si ise onlara yakın olan işçilerden oluşuyordu. 30 Mayıs-3 Haziran arasında 
yapılmış olan 1. Petersburg Fabrika Komiteleri Şehir Konferansı’nın^ en önemli tartışmasını 
Zinovyev’in fabrikalarda işçi kontrolü üzerine hazırladığı karar taslağı oluşturdu. Menşevik 
çalışma bakanı fabrikaların işçi kontrolüne devredilmesine karşı çıkarken, Bolşevikler bunu 
savunuyorlardı. Bu karar 297 lehte 21 aleyhte ve 44 çekimser oyla kabul edildi. Konferansta 
seçilen Petersburg Fabrika Komiteleri Merkez Konseyi’nde 19 Bolşevik, 2 Menşevik, 2 Sosyalist 
Devrimci ve 1 Mezhraiontsiy grubu üyesi ve bir sendikalist vardı.

Ekonomik mücadelede işçi komiteleri emek ile sermaye arasındaki çatışmanın esas 
taşıyıcılığını yapıyorlardı. Üretim sürecindeki gelişmelere doğrudan ve ciddi müdahalelerde 
bulunmaya çalışan fabrika komiteleri, çoğunlukla yasayla konulmuş sınırlan aşıyorlardı. Birçok 
fabrikadaki işçiler fabrika yönetimine ve teknik idareye kanşmaya, ustalan ve 
mühendisleri belirlemeye başladılar. Hatta sahipleri tarafından kapatılmak istenen fabrikalann 
yönetimlerini de fabrika komiteleri üstlenmeye başlamışlardı. Fabrika komitelerinin toplantılan 
çalışma saaderi dışında yapılıyordu. Aynca istendiği gibi çalışmayan komite üyeleri her 
toplantıda geri çağnlabihrdi.

Bolşevifeler’in işçi kontrolü önerileri yaşanmakta olan iktisadi sıkıntılara iktidann çözüm 
üretememesi sonucunda hareketlenmiş olan işçi kitlelerinin taleplerine bir cevaptı. Menşevikler 
ve sendikalar üretimin devlet tarafından denetlenmesi gerektiğini savunurken, fabrika komiteleri 
üretimin doğrudan fabrikalardan yapılmasını ve işçi özyönetimini savunuyorlardı. Fabrika 
komiteleri bulunduklan yer ve oluşumlan dolayısıyla tabandaki işçilerin taleplerini ve bilinç 
durumlannı sovyetlerden çok daha iyi yansıtıyorlardı. Taban örgütlenmeleri olmalan dolayısıyla 
da doğrudan proletarya arasındaki faaliyetin bir göstergesi idiler.

Sendikalar

Rusya’da sendikal hareket hiçbir zaman Avrupa işçi hareketi içinde olduğu ölçüde etkinliğe 
sahip olmadı. Avrupa’daki sendikalann mücadeleleri ve özellikle Almanya ve İngiltere’deki 
devasa örgütlenmeler koşullann farklılığı nedeniyle Rusya’da gelişemedi. 1917 Şubat Devrimi 
sırasında küçük, etkisi düşük ve yeraltında çalışan sendikalar vardı. Devrim sürecine girerken 
Petersburg’da 11 olan bu sendika sayısı, devrimci sürecin gelişmesi ile birlikte arttı ve kısa 
sûrede 30’a ulaştı. Sendikalar küçük işyerlerinde daha hızlı gelişiyorlardı. Bunun bir nedeni 
küçük işyerlerinin sovyete delege göndermelerinde ortaya çıkan sorunlardı. Bunu aşmanın yolu 
küçük işyerlerinin birleşmesiydi. Sendikalaşma birleşmenin bir yolu olarak doğdu.

Fabrika komitelerinin faaliyetleri, sendikalann gelişmesini etkiliyordu. Sağlam bir örgütlenme 
edinmeleri uzunca bir zamanı aldı. Fabrika komitelerinin aksine sadece işçilerin bir kısmını 
öıgûtleyebilen sendikalar, başlangıçta Menşevikler’in etkisi altındaydılar ve o nedenle üretim 
sûrecjne doğrudan ve radikal müdahalelerde bulunmaktan kaçınıyorlardı. Bolşevikler fabrika 
komitelerinde olduğu gibi sendikalarda da çalışmaya başladılar.

Mart 1917’de Petersburg’da düzenlenen toplantılarda tekstil, metal ve başka bazı işkollannda 
çalışan işçiler, temsilcilerini seçtiler. Değişik sendikalan temsil eden delegeler Mart ortasında 
yaptıklan bir toplantıda 4 Bolşevik, 4 Menşevik ve 1 sendikalistten oluşan Petersburg 
Sendikalar Konseyi Merkez Bürosu’nu seçtiler. Haziran’a kadar sanayi işçilerinin örgütlendikleri 
yaklaşık 30 küçük sendika bu konseye katıldı. Mayıs’da yapılan Konsey Merkez Bürosu 
seçimlerinde Bolşevikler çoğunluğu kazandı. Mayıs-Ağustos arasında ise Petersburg’daki bütün 
büyük sendikalann yönetimlerinde Bolşevikler kimi yerlerde Entemasyonalist Menşevikler’in 
desteği ile çoğunluğu oluşturdular.

İşçi Milisleri

Şubat 1917 Devrimi ile birlikte iki ayn milis gücü oluşturuldu. Birincisi, Geçici Hükümet’in 
denetiminde olan sivil milisler, İkincisi ise fabrikalarda kurulmuş olan işçi milisleri idi. Sivil 
milisler bölge ve alt bölge esasına uygun olarak örgütlenen bir tür polis görevini 
üstleniyorlardı.

İşçi milisleri ise Şubat Devrimi’nden sonra fabrikalarda örgütlenmeye başladı. Fabrika 
komiteleri kendilerine bağlı işçi milisleri oluşturuyorlardı. Görevlerini çalışma saatleri dışında 
yerine getiren bu milisler kimi kez seçiliyor, kimi kez gönüllülerden kuruluyorlardı. Mart 
başında Petersburg’daki bazı büyükçe fabrikalann işçi milisleri biraraya gelerek Viborg İşçi 
Milisleri Komiserliği’ni kurdular. Bunu diğer fabrikalar izledi. Menşevik ve Sosyalist 
Devrimci’lerin çoğunluğunu oluşturduğu Petersburg Sovyeti, Mart başında işçi milislerinin 
kendilerini dağıtmasını talep etti. İşçiler ve Bolşevik partisi bu talebe karşı çıktı.
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Gazeteci yazar John Reed, Kışlıl< Saray’ın zaptı 
sırasında, Petersburg Sovyeti’mn olağanüstü 

toplantısındaydı. Toplantının sonuna doğru, dışardan 
tel< tük top sesleri geliyordu. Toplantı bu seslere 

aldırış etmeksizin devam ediyor, Martov bu sırada, 
krizin barışçı yollardan çözülmesini savunuyordu. 

Toplantıdan ayrılarak saraya giden John Reed, Kışlık 
Saray’daki o geceyi şöyle anlatıyor: “ (...) Kargaşalıktan 

yararlanarak, nöbetçilerin arasından geçtik ve Kışlık 
Saray'ın yolunu tuttuk. Karanlık içinde kızgın gözlerle 

nöbet tutan asker mangalan ve Kızıl Muhafızlar 
dışında kimse yoktu. (...) Kışlık Sarayı'nm 

pencerelerinden gelen ışık sayesinde ilk iki, üç yüz 
kişinin tamamen Kızıl Muhafızlar olduğunu ve 

aralarında yalnızca birkaç askerin bulunduğunu 
seçebildim. Sarayın girişini kapatan ağaçlardan 

yapılmış barikatı aşarak öte yana geçtiğimiz zaman 
junkerlerin bıraktıktan tüfekleri görmek hepimizi 

sevindirdi. Genel girişin iki yanındaki kapılar ardına 
kadar açıktı ve ışık dışarıya vuruyordu. Bir tek ses 

bile gelmiyordu koca binadan. Sabırsız kalabalık 
dalgası bizi, çıplak duvarlı ve kubbeli geniş bir salona 

açılan sağdaki girişe doğru sürükledi. (...) Kızıl 
Muhafızlarla askerler, orada bulunan büyük tahta 

sandıkların üstüne atılarak kapaklan dipçiklerle 
söktüler ve içlerindeki halılan, perdeleri, çamaşırlan, 

porselen ve kristal takımlan dışan döktüler. Bir tanesi, 
omuzuna oturttuğu bronzdan bir sarkacı gururla 

gösteriyor, diğeri şapkasına devekuşu tüyü iliştiriyordu.
Yağma henüz başlamıştı ki bir ses işitildi: 

‘Arkadaşlar, hiçbir şeye dokunmayın, hiçbir şey 
almayın, bunlar halkın malıdır.’ O anda yirmi ses 
birlikte tekrarladı: ‘Durun, her şeyi yerine koyun, 

yasak bir şey almak, bunlar halkın malı.' (...) Alınan 
mallar iyi kötü sandıklara yerleştirildi ve birkaç kişi 
kendiliklerinden nöbetçi kaldılar. Bu tepki tamamen 
kendiliğinden doğmuştu. (...) ‘Sarayı boşaltın!' diye 

bağırıyordu bir Kızıl Muhafız. ‘Haydi arkadaşlar çekip 
gidelim, hırsız ve haydut olmadığımızı gösterelim 
onlara. Nöbetçiler konuncaya kadar, komiserlerin 

dışında herkes dışan.' (...) Nihayet, önceki gün ve 
gece içinde bakanların toplandığı ve zabıt katipleri 

tarafından Kızıl Muhafızlara teslim edildiği, kırmızı 
kumaşlarla kaplı malaşit ve altın işlemeli odaya 

geldik. (...) meslektaşlarının peşpeşe sundukları hayali 
projeleri ümitsizce dinlerken bakanların farkına 

varmayarak kağıtlara çizdikleri belirsiz geometrik 
şekillerle doluydu. Konovalov'un şu cümleyi yazdığı 

kağıtlardan birini aldım. ‘Geçici Hükümet, tüm 
sınıflardan kendisini desteklemesini istiyor.’ (...) 

Ayaklarımızın altındaki kaldırım, Avrora kruvazöründen 
yediği iki obüsle parçalanan ve sarayın üst 

süslemelerinden dökülen mermer parçalarıyla doluydu.
Bombardımanın verdiği tek zarar da buydu zaten." 

(Yanda) Yuriy Annenkov'un Kıştık Saraya Baskın adlı tablosu



Mayıs ve Haziran Günleri

Şubat Devrimi’nin ardından yaşanan iktisadi bunalım ve işsizlik karşısında Nisan’da 35 bin 
işçi greve çıkıyordu. Mayıs’ta Petersburg’da birçok kitlesel gösteri yapıldı. KadetleAn gazetesi 
Rusya’yı bir tımarhaneye benzetiyordu. Gösterilere yüzbinlerce kişi katılıyor, kadınlar, savaşın 
sürmesini isteyen milliyetçiler, burjuvalar, köylüler, askerler, işçiler ard arda gösteriler 
yapıyorlardı. Haziran’da grevci sayısı 175 bine ulaşmıştı. Bolşevikler’in ve devrimci işçilerin 
temel sloganı olan “Bütün iktidar sovyetlere!” işçi yığınlannca da sahiplenilmeye başlanıyordu. 
Aynı sürede ise Petersburg Sovyeti'nin Menşevik ve Sosyalist Devrimci çoğunluğunun Geçici 
Hükümet’e doğru evrilmesi bu sloganı da Bolşevikler'i de güçlendiriyordu. Aynca aynı aylarda 
fabrika komiteleri ve sendikalardaki gelişmeler, Bolşevikler'in kitlesel etkisinin arttığının 
işaretlerini taşıyordu.

1 Mayıs’da Petersburg Sovyeti Yürütme Komitesi 14 Bolşevik, 3 Enternasyonalist Menşevik ve 4 
Sol Sosyalist Devrimci’nin oylanna karşı 44 oyla Menşevikler’in ve Sosyalist Devrimciier’in 
burjuva Kadetler ile koalisyon kurmasına karar verdi. Bu adım bir yandan burjuvazinin 
etkisinin artmasına yol açarken, öte yanda bu öneriye karşı oy veren partililerin Petersburg 
Sovyeti’nde birlikte davranmalan sonucunu doğurdu.

Koalisyon hükümeti önceki hükümetin tavnnı sürdürdü, özgürlüğün ve devrimin tehlikede
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olduğunu ileri sürerek savaş cephesinde bütün Rus ordulanna devrimci bir ruhla taarruz emri 
verdi. Bu emre karşı çeşitli tepkiler yükselmeye başladı, 6 Haziran’da Bokevikler’in askeri 
örgütleri Geçici Hükümet’e karşı gösteri düzenlenmesini önerdiler. Gösteri karanna ilişkin 
tamşmalar Merkez Komitesi’nden, Petersburg Komitesi’ne hatta çeşitli fabrika ve sendikalardan 
temsilcilere kadar ulaşan geniş bir yelpazede tartışıldı; oy çokluğu ile sokak gösterileri 
yapılmasına karar verildi. 8 Haziran’da dağıtılan bildiri ile “Ekmek, barış, özgürlük!”, “Yaşasın 
sanayiin kontrolü ve örgütlenmesi!”, “Bütün iktidar sovyetlere!” vb. gibi sloganlarla 10 
Haziran’da bir gösteri çağrısı yapılıyordu. Petersburg Sovyeti Yürütmesi “Bugün tek bir gösteri 
olmamalı” ifadesinin yer aldığı bir karşı bildiri yayınladı. 10 Haziran’da Bolşevik Merkez 
Komitesi gösterinin iptaline karar verdi. Bu karar birçok fabrikanın tepkisine yol açtı.

Bolşevikler'in gösterisinin yasaklandığı gün Petersburg Sovyet Yürütmesi 18 Haziran’da bir gösteri 
yapılması karannı veriyordu. 400 bin kişinin katıldığı gösteride Bolşevikler'in sloganlan hakim 
oldu. Lenin bir kez daha partiyi maceracılığa karşı uyararak, örgütlenmek, işçilerin 
çoğunluğunu kazanmak ve burjuvazinin saldınsına karşı hazırlıklı olmak gerektiğini 
anlatıyordu. Aynı gün başka birçok şehirde de gösteriler yapıldı ve Bolşevikler işçi kideleri 
arasındaki etkilerini ölçme ftrsatını ele geçirdiler. Lenin 18 Haziran’ı “kitapta ya da gazetede 
değil, sokakta; liderleri aracılığı ile değil, doğrudan halkın eylemi ile çeşitli sınıflann devrimi 
ilerletmek için ne istediklerini ve ne yapacaklannı gösteren bir siyasal gösteri” olarak 
nitelendiriyordu. Partinin etkisinin artması yine de Bolşevikler’in sovyetler içinde azınlıkta 
olduklan gerçeğini değiştirmiyordu. Lenin Uzaktan Mektuplarımdan bu yana vurguladığı gibi 
“Blanquici bir yöntemle değil ciddi bir şekilde iktidan alabilmek için, proletaryanın partisi, 
Sovyet’in içinde etkinlik sağlamak için, her gün sabırla ve taşkınlık yapmadan yığınlara küçük 
burjuva yanılsamalannın hatasını anlatmalıdır” diyerek azınlığın şiddete dayalı eylemi yerine 
çoğunluğun kazanılmasını hedeflemesinin önemine işaret ediyor ve bunun için yapılması 
gerekeni ise propaganda ve örgütlenmek olarak belirliyordu.

Temmuz Günleri

Temmuz’da yaşananlar, devrime kadar olan süreçteki taktiklerin belirlenmesinde son derece 
önemli bir rol oynadı. Olayların gelişimi yine savaşın taarruzla devam ettirilmesi kararının 
sonuçlanndan kaynaklandı. Petersburg’daki birlikler arasında huzursuzluk gittikçe büyüyordu. 
Haziran sonunda cepheye gitme emrini alan 1. Makineli Tüfek Alayı askerleri, “Alman 
proleterlerine karşı cepheye gitmek yerine, kendi kapitalist bakanlannın üzerine gitme” karan 
aldı. Bolşevik Askerî Örgütü de Temmuz başında bu karan destekleyerek “derhal bir darbe 
yapılması doğrultusunda” çağrı yaptı. 4 Temmuz’da 500 bine yakın işçi, asker silahları ve 
“Kahrolsun Geçici Hükümeti”, “Bütün iktidar sovyetlere!” pankartlan ile Petersburg sokaklanna 
çıkılar. •*

İşçiler ve askerler iktidann sovyetlere geçmesi talebi ile gösteri yaparlarken, “Zaman bizden 
yanadır . Bütün iktidar sovyetlere sloganımız tarihin tüm zigzaglarma .rağmen kazanmalıdır ve 
kazanacaktır” diyen Lenin, serinkanlılık tavsiye ediyordu. Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler’in 
çoğunluğundan oluşan Petersburg Sovyeti Yürütmesi iktidan gönüllü olarak burjuvaziye teslim 
etmekte bir sakınca görmüyordu. Öte yandan sol Bolşevikler tepkici bir biçimde acele 
çözümlerin peşinde koşuyorlardı. İlk bakışta ayaklanmış olan yanm milyona yakın işçi ve 
askerin Petersburg’da iktidan ele geçirmesi mümkündü, ancak başşehir dışında esen hava hiç 
de bvına uygun değildi. Moskova’da yapılan gösteriler aynı coşkuyu taşımadıklan gibi, birçok 
bölgede işçiler Bolşevikler’in çağnsına katılmamışlardı. Durum henüz olgunlaşmamıştı,

Bolşevik partisi Merkez Komitesi’nin 5 Temmuz’da yayınladığı “Yoldaşlar! Bugünkü siyasal 
bunalım üzerine hedefimiz gerçekleştirildi. Bu nedenle gösterinin bitirilmesine karar verdik. 
Herkesin banş içinde ve örgütlü olarak grevi ve gösteriyi bırakmasını sağlayın. Bunalımın 
gelişmesini bekleyelim. Yaşam bizden yanadır, olaylann gelişimi sloganlanmızın doğruluğunu 
gösteriyor” içerikli bildiri, itirazlarla karşılanmasına rağmen Lenin’in çabası ile kabul edildi. 
Bunun ardından özellikle Petersburg’da gericiliğin yoğun saldınlan başladı.

Gerici saldmlar, Bolşevik partisini bir kez daha kısa süreU de olsa yeraltına İtmişti. Lenin 
Finlandiya’ya kaçınidı. Oradan yazdığı makalelerde Temmuz Günleri’ni devrimin dönüm 
noktası olarak nitelendiren Lenin, bu dönemden önemli bazı sonuçlar çıkanyordu, Herşeyden 
önce banşçı yol kapanmıştı ve bu yolla Sovyet’in siyasetini değiştirme imkanı kalmamıştı. 
Devrimci proletarya için ikili iktidar koşullannda doğan boşluğun burjuvazi tarafindan 
doldurulmaması için kalan tek yol silahlı ayaklanmaydı. Ancak Bolşevikler henüz yeterU bir 
yığınsal desteğe sahip değillerdi.

Karşı Devrim Saldırıyor
Gerici baskıyı dengeleyen ilk olay ordunun cephede uğradığı bozgun oldu. Cepheden gelen 
askerler, ülke içine dağılınca bu bozgunun etkileri kısa zamanda her tarafa yayıldı. Bunun 
üzerine Geçici Hükümet, Moskova’da bir Demokratik Konferans toplamaya girişti. Hedeflenen, 
tüm siyasal akımlan biraraya getirerek hükümetin görüntüsünü güçlendirmekti. Bir taraftan
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REED, JOHN SILAS 
(1 8 8 7 -1 9 2 0 )

Ekim Devrimi’ni benimseyerek, sonuna kadar destek
leyen ABD'İİ gazeteci John S.Reed, bir yargıcın oğlu 
olarak 22 Ekim 1887’de Oregon’da Portland'da doğdu. 
Varlıklı bir ailenin çocuğu olduğu için iyi bir eğitim 
gördü. Üniversite yıllarında iyi bir atlet olan Reed, 
1912'de Harvard’ı bitirdikten sonra gazeteciliğe başladı. 
Şiirler de yazan Reed’ln Sangor adlı şiiri büyük ilgi 
uyandırdı. Bu arada 1914’te Metropolitan adlı bir gazete 
adına Meksika’daki devrimci süreci İzlemek üzere ayak
lanmanın olduğu bölgelere gönderildi. Burada Pancho 
Villa ile iyi bir dostluk kurdu. Daha sonra bu izlenimlerini 
Insurgent Mexico (Başkaldıran Meksika) adı altında ya
yımlayacak, bunlar ise daha sonra Sergey Bondarçuk'- 
un filminin konusu olacaktı.

John Reed'in bundan sonraki yaşamı ABD'dekl İşçi 
hareketlerini desteklemekle geçti, bu nedenle de birkaç 
kez tutuklandı. I. Dünya Savaşı sırasında yine aynı gaze
te adına savaşı İzlemek üzere Avrupa'ya gönderilen 
Reed, buradaki izlenimlerini de kitap haline getirdi. Re- 
ed’in yaşamında en önemli dönem, 1917 Ekim Devrimi 
sırasında yaşadığı süreç oldu. Şubat 1917’den İtibaren 
devrimi izleyen John Reed, başından beri Bolşevikler'e 
sempati duyarak, partinin önderliğinde yürütülen müca
deleyi destekledi. Ekim Devrimi’nden sonra Boris Re- 
insteln ve kendi gibi ABD’Iİ Albert Rhys lie birlikte Ulus
lararası Devrimci Propaganda Bürosu'nun bir üyesi gibi 
çalıştı. Devrim sırasındaki izlenimlerini Ten Days that 
Shook the World (Dünyayı Sarsan On Gün) adlı kitabın-



Temmuz ayaklanmasına kanşmamış olan askerî 
birliklerin bir kısmı Petersburg Sovyeti'nc/en ve Geçici 

Hükümet'ten yana çıktılar, ayrıca savaş cephesinden 
General Kaledin’in birliklerinin bir kısmı da 

Petersburg's getirildi. Bolşevik gazetelerin büroları ve 
matbaaları basıldı, gazeteler kapatıldı; Lenin, Zinovyev, 

Kamenev, Kollontay, Troçki ve Lunaçarskiy için 
tutuklama kararlan çıkanidı, yüzlerce Bolşevik 

sokaklarda tutuklandı. Gericiliğin Temmuz 
ayaklanmasını izleyen günlerdeki saldırılan 

BolşeviklerVn kimi yerlerde güçlerini yitirmelerine yol 
açtı. Temmuz'da yapılan bazı belediye seçimlerinde 

Bolşevikler kayıplara uğradılar. Kiev’de 175 bin oydan 
sadece 9500'ünü alan BolşeviklerVn karşısında 

Menşevik, Sosyalist Devrimciler bloku yaklaşık 64 bin 
oy, Kadetler ise 15 bin oy aldılar. Vladimir’de yapılan 
seçimde Sosyalist Devrimciler 22, Menşevikler 10 ve 

Bolşevikler 6 üyelik kazanırken, örneğin Laroslav'da 
üyelikler 35, 34 ve 12 olarak, Odessa’da ise 66, 8 

ve 3 olarak dağılıyordu. Ancak bu eğilimin karşıtı 
gelişmeler de yaşanıyordu. Örneğin Petersburg’un 

Putilov fabrikasında Temmuz sonunda Menşevik, 
Sosyalist Devrimci bloğunu eleştiren ve Bolşevikler'/ 
destekleyen bir açıklama yapıldı. Yine Petersburg'da 

hastalık fonu sandığı için yapılan seçimlerde Novyi 
Lessner ve Staryi Lessner fabrikalarında Bolşevikler 

oyların yaklaşık yüzde 80'ini aldılar. Erikson 
fabrikasında ise Bolşevikler 60 üyeliğin 38'ini 

kazanırken, Troygolnik fabrikasında 100 üyeliğin 70’ini 
alıyorlardı. Ağustos başında ise Kronstadt'da 15 bin 

işçi ve askerin katıldığı bir toplantıda Bolşevik 
önderlerin tutuklanması protesto edildi. Resimde, 

Petersburg sokaklannda Bolşevik olduğu iddiasıyla 
rasgele tutuklanan işçilerden biri görülüyor.

da toplayan Reed, 1918’de ABD’ye geri döndü. Bu sıra
da Sovyet hükümeti kendisine başkonsolosluk görevi 
verdiyse de, ABD hükümeti kendisinin bu konumunu 
tanımadı. Bu arada ABD’de gelişen sosyalist hareketin 
içinde yeralarak»merikan Sosyalist Partisl'ne üye oldu. 
Parti içinde sol kanatta yeralan Reed, Voice of Labor 
(Emeğin Sesi) adlı dergide yazmış olduğu yazılardan 
dolayı kovuşturmaya uğradığı bu dönemde sahte bir 
pasaportla tekrar Sovyetler Blrllği’ne geri döndü.

Moskova'da Temmuz 1920'de yapılan III. Enternasyo- 
na/'in (Komlntern) yürütme kuruluna seçildi. Aynı yıl 
ZInovyev’in özel treni ile Bakü’ye Doğu Halkları Kurulta- 
yı'na katılmak üzere gitti. Burada yediği karpuz nede
niyle yakalandığı tifüsten kurtulamayarak 19 Ekim 
1920’de Moskova’da öldü. Daha sonra Kızıl Meydan’da 
Kremlin’de devrim kahramanlarının yanına gömülen John 
Reed’in adı uzun yıllar ABD’dekl ilerici çevreler tarafın
dan yaşatıldı, adına kulüpler, dernekler kuruldu.

Ekim Devrlmi’ni İnsanlık tarihinin en büyük olayların
dan biri olarak niteleyen, Bolşevizme karşı olan sem
patisini hiçbir zaman gizlemeyen ama devrimi izlerken 
titiz bir tarihçi gibi davranan John Reed’in hayatı, 1982'de 
Uniü ABD’II oyuncu Warren Beaty tarafından Reds (Kı
zıllar) adıyla sinemaya aktarıldı. Dünyayı Sarsan On Gün 
adlı eserini konu edinen aynı adlı bir film de Sovyet 
yönetmen Sergey Bondarçuk tarafından çekilmiştir.

burjuvazinin yeni yıldızı General Komilov ve orduları, öte yanda ise devrimci proletarya, 
Kerenskiy’yi böyiesi bir girişime yaklaştırıyord,u. Konferansa Çarlık Dumalan’ndan, işveren 
örgütlerinden, belediyelerden, sendikalardan, Sovyetlerden ve ordudan delegeler çağniıydı.

Konferansı boykot kararı alan Bolşevikler genel grev çağnsı yaptılar. Petersburg, Moskova, Kiev 
gibi şehirlerde grev tam bir başarı ile gerçekleşti. Öte yandan Kornilov ve çevresindeki Kazak 
orduları Moskova ve Petersburg’a saldırmak için fırsat kolluyorlardı. 27 Ağustos’ta Petersburg’u 
işgal etmek üzere saldırıya geçtiler. Petersburg Sovyeti Yürütme Komitesi’nde karşı devrime 
karşı mücadele etmek üzere Askerî Devrimci Komite kuruldu. Sovyet’te, Yürütme’de ve 
Komite’de azınlıkta olmalanna rağmen kitleler arasında söz sahibi olan Bolşevikler, etkinliği 
ellerine geçirerek işçi ve askerleri örgütlemeye başladılar

Fabrika komiteleri, sendikalar, askerî örgütler, demokratik örgütler Askerî Devrimci Komite 
etrafında toplanmaya başladı. Kızıl Muhafızlar hızla örgütlendi. Petersburg’daki Putilov fabrikası 
direnişin odağı haline geldi ve onbinlerce işçi silahlandı. Komilov ve Kerenskiy arasındaki 
çatışmayı Petersburg proletaryası engelledi. Askerî Devrimci Komite bir yandan da Kornilov’un 
Kazak birliklerine delegeler göndererek oralarda sovyetler kurulmasını teşvik etmeye başladı. . 
Gerici darbe girişimi kınimıştı.

B olşev ikler  Sovyetlerde Güçleniyor

Bolşevikler, Ağustos 1917’ye kadar Rus halkının küçük bir azınlığının desteğine sahiptiler. İşçi, 
asker ve köylü sovyetlerinde, şehir Dumalannda, Zemstvolarda, sendikalar ve kooperatiflerde 
Bolşevikler, diğer partilerin karşısında en küçük grubu oluşturuyorlardı. Bolşevik partisinin 
Nisan’daki üye sayısı 80 bin civarındaydı. Haziran-Temmuz günlerinde üye sayısı arttı. 
Ağustos’da 6. Kongre yapılırken üye sayısı 240 bin olarak tahmin ediliyordu. Parti örgütlerinin 
sayısı 78’den 162’ye .çıkmıştı. Petersburg örgütünün 41 bin, Moskova örgütünün ise yaklaşık 
50 bin üyesi vardı. Örneğin İvanovo-Voznosensk örgütü beş ay içinde 10 üyeden 5400 üyeye 
ulaşmıştı.

Bolşevikler, Rusya’nın sanayi bölgelerinde ve merkezlerinde özellikle fabrika işçileri arasında 
etkilerini ve güçlerini arttırıyorlardı. Örneğin Mayıs sonundaki Petersburg Fabrika Komiteleri 
Konferansı büyük çoğunlukla Bolşevikler'in bir önerisini kabul etmişti, 18 Haziran gösterileri 
Bolşevik sloganlann etkisi altında şekillenmişti, hatta İvanovo-Voznesensk şehir Duma’sı ve 
Sovyeti’nde Bolşevikler ilkbaharda çoğunluğu elde etmişlerdi.

Başansızlıkla sonuçlanan Temmuz ayaklanması, önceleri Bolşevikler’in etkisinin azalmasına yol 
açtıysa da parti, birkaç hafta içinde bu durumdan kurtulmayı başardı. Bolşevikler'in yükselişleri 
Komilov darbesinin bastınimasından sonra kirielerin gözünde kazanılan prestijle hızlandı.

Bolşevikler’in bu yükselişleri ve kitleselleşmeleri Rusya’nın çeşith bölgelerinde yaşanan Sovyet, 
sendika, fabrika komitesi, şehir ve kır yönetim organlan, kooperatif vs. seçimlerine eşit 
ölçülerde ve aynı zamanda olmasa da yansıyordu. Petersburg, Moskova, Ural ve 
Donekbeken’deki fabrika komiteleri, 1917 yazında çoğunluk olarak Bolşevikler'den yanaydı. 
Başlangıçta MenşevikleAn etkinliği altında olan sendikalar da sonbahar aylannda Bolşevikler’in



etkisi altına giriyordu. Haziran’daki Tüm Rusya Sendikalar Konferansı’nda temsilcilerin yüzde 
36.4’üne sahip olan Bolşevikler, Eylül’deki Demokratik Konferans’a katılmış olan 117 sendika 
delegesinin yüzde 58’ine sahiptiler. Ekim Devrimi’nin hemen öncesindeyse büyük sanayi 
merkezlerinin demiryolu, posta ve telgraf dışında neredeyse tüm sendikalan Bolşeviklet^den 
yanaydı.

Şehir Dumalannm seçimlerinde de benzer bir eğilim yaşanıyordu. Petersburg’da Ağustos’da 
yapılan seçimlerde Bolşevikler üye sayılanm 37’den 67’ye yükseltirken, Menşevikler 40 üyeden 
8’e düşüyorlardı. Sosyalist Devrimciler’in 75, Kadetler’in  42 üyesi vardı. Eylül sonunda 
Moskova’daki Bölge Duma seçimleri de aynı sonucu yansıtıyordu. Bolşevikler Haziran’da 75 bin 
409 olan oylannı Eylül’de 198 bin 320’ye çıkanyor, Menşevikler’in  oylan ise 76 bin 407’den
15 bin 887’ye, Sosyalist Devrimciler’in 374 bin 885’den 54 bin 374’ye düşüyordu.

İşçi ve asker kitlelerindeki sola kayış ve radikalleşme eğilimi kendini en fazla Ağustos ve 
Eylül aylanndaki sovyet seçimlerinde gösterdi. Komilov darbe girişiminin ardından birçok 
sovyet. Tüm Rusya Merkez Yürütmesi’ne çektikleri telgraflarda iktidann alınmasını 
öneriyorlardı. Bolşevifeler’in güçlenmesine karşı son çare olarak tasarlanan Demokratik 
Konferans’ta da Geçici Hükümet’in beklediği destek çıkmadı. Koalisyon hükümetinin 
desteklenmesi konusundaki oylamada 688 oya karşılık 766 oyla reddedildi.

Mayıs’ta kendini tek hakim ilan etmiş olan Kronstadt Sovyeti’ndeki yeni seçimler sonucunda 
Bolşevikler 100, sol Sosyalist Devrimciler 75, Entemasyonalist Menşevikler 12, anarşistler 
7 ve partisizler ise 90’m üstünde delegeye sahip oluyorlardı. Finlandiya’da ise İşçi 
ve Asker Sovyetleri’nin önemli bir kısmında (Helsingfors ve Viborg başta olmak üzere) 
çoğunluğun ele geçirilmesi ile Eylül’de Geçici Hükümet’in iktidannın işlememesi sağlandı.
Bölge Komitesi’nih 21 Eylül’deki açıklaması kendileri tarafından onaylanmayan hiçbir Koalisyon 
Hükümeti karannın geçerli olmadığını açıklıyordu. Estonya’da da Reval, Dorpat ve Venden 
Sovyederi seçimleri sonucunda Bolşevikler ve sol Sosyalist Devrimciler’den  bir çoğunluk oluştu. 
Ekim ortasındaki Bölge Sovyeti Komitesi seçiminde de 6 Bolşevik, 4 sol Sosyalist Devrimci, 1 
Entemasyonalist Menşevik ve 1 sağ Menşevik seçilmişti. Kuzey cephesinin en iyi ordusu olarak 
değerlendirilen 5. Ordu’da Ekim ortasında Bolşeviklerin çoğunlukta olduğu bir ordu komitesi 
seçildi.

31 Ağustos’da Petersburg Sovyeti’nde Bolşevikler tarafindan sunulan Geçici Hükümet’e karşı güvensizlik 
önergesi 115’e karşı 279 oyla kabul edildi. Bunun üzerine Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler
5 Eylül’de yetkilerini bıraktılar. Eylül’ün ilk günlerinde yapılan seçimde Sovyet’in İşçi Seksiyonu
13 Bolşevik’i, 6 Sosyalist Devrimci’yi ve 3 Menşevik’i Yürütme Komitesi’ne gönderirken, asker 
seksiyonu 10 Sosyalist Devrimci’yi, 9 Bolşevik’i ve 3 Menşevik’i seçiyordu. 25 Eylül’de ise Troçki 
1905’te olduğu gibi Petersburg Sovyeti’nin başkanlığına seçildi. Aynı günlerde Moskova Sovyeti’nde 
de yapılan bir tartışmada Bolşevikler’in  ülkedeki duruma ilişkin kararlan 254’e karşı 335 oyla 
kabul ediliyordu. Bunun sonucunda Menşevik Yürütme Komitesi geri çekiliyor ve 19 Eylül’de yapılan 
seçimlerde 32 Bolşevik, 16 Menşevik, 9 Sosyalist Devrimci ve 3 Birleşik Sosyal Demokrat, Yürütme 
Komitesi’ne seçiliyordu. Asker Sovyeti’nde Sosyalist Devrimciler’in  sahip olduklan çoğunluk Ekim 
Devrimi’ne kadar sürdü. Moskova Bölge ve Eyalet Sovyetleri’nde ise Bolşevikler çoğunluktaydılar.

21 Eylül’de Troçki tarafından kaleme alınan bir karar ile Petersburg Sovyeti 2. Tüm Rusya Sovyetler 
Kongresi çağrısı yaptı. Haziran’daki 1. Kongre’den üç ay sonra yapılması kararlaştınimış olan
2. Kongre Menşevik ve Sosyalist Devrimci çoğunluk tarahndan, Bolşevikler’in sovyet iktidanna 
ilişkin sloganlannm hakim olacağı kaygısıyla erteleniyordu, Aynca bu kongrenin ilgiyi 12 
Kasım’da yapılması tasarlanan Kurucu Meclis seçimlerinden uzaklaştıracağı ve Meclis’in alması gereken 
kararlan etkileyeceği düşünülüyordu, Bolşevikler’in ısrarlan sonucunda Genel Rusya Sovyetlçri Merkez 
Yürütme Komitesi 2, Kongreyi 20 Ekim 1917’de yapmayı kararlaştırdı, İlk itirazlar Köylü Sovyetleri 
Yûrûtmesi’nden geldi. Ardından birçok taşra ve cephe sovyetleri de itirazlannı bildirdiler. Ancak 
iktidar somnunun çözümünü hedefleyen sovyetler ise bu öneriyi destekliyorlardı, Kongre’nin 
yapılacağının kesinleşmesi üzerine tüm delegelerin 25 Ekim’de Petersburg’a gönderilmesi istendi.

Bu haftalarda tüm Rusya’da sovyet kongreleri yapıldı, Bunlann oluşumlan ve bileşimleri 
İadelerin içinde bulunduklan dummu da yansıtıyordu, Sovyetler bir yandan Bolşevikler’in görüş 
ve önerilerine yakınlaşırken, öte yandan kendi içlerinde aynşıyorlardı. Tartışmanın ekseni, 
iktidann Tüm Rusya Sovyet Kongresi tarafindan alınması ve Geçici Hükümet’in iktidardan 
indirilmesi talebiydi. Ekim Devrimi öncesinde, sovyetler içinde güçler dengesi şöyle 
görünüyordu; Birçok sanayi şehrinin işçi sovyetlerinde ve askerî gamizonlann bulunduğu 
şehirlerin asker sovyetlerinde Bolşevikler çoğunluktaydı, Finlandiya, Estonya, Petersburg ve 
çevresi. Kuzey Cephesinin bölümleri ve donanma, Moskova çevresindeki sanayi bölgesi,
Urallar, Sibirya Bolşevikler’in etkisi altında olan alanlardı. Köylü sovyederinde ve cephe 
komitelerinde Sosyalist Devrimcilerin etkisi sürüyordu, Ekim’de, Sosyalist Devrimci Parti’den  güçlü 
bir sol kanat aynlarak Bolşevikler ile birlikte davranmaya başladı, Karatoprak bölgesi, orta 
Volga, Ukrayna, batı, güney ban ve Romanya cepheleri Sosyalist Devrimciler’in etki alanlannda 
kalıyordu, Menşevikler işçi sovyetlerindeki önder konumlannı yitirmişlerdi, Kafkasya ve 
Gürcistan’ın, belli bölgelerinde kırsal kesime dayandıktan ölçüde Bolşeviklere karşı bir güç 
oluşturuyorlardı. Aynca Maksimalist ve Anarşist gruplar da bazı sovyetlerde önemh bir güç 
kazandılar ve‘ Ekim günlerinde Bolşevikler’i desteklediler.

‘İRO

Brodskiy'nin 1930’da yaptığı tabloda Smolniy 
Enstitüsü’ndeki çalışma odasında gösterdiği Lenin, 7 

Kasınfi 1917 sabahı hükümetin Neva ırmağı üzerindeki 
köprüleri açmaya karar aldığını öğrendiğinde 

BolşeviklerVn ve Sovyetlerin karargahı haline getirilmiş 
olan eski Kız Enstitüsü'ne gitmeye ve ayaklanmanın 

başına geçmeye karar vermişti. Lenin, "artık 
Smolniy'ye gitmenin zamanıdır", dediğinde 

çevresindekiler bunun tutuklanmak üzere her yerde 
aranan Lenin için tehlikeli olacağını ileri sürmüşlerdi. 

Ancak Lenin kararını değiştirmek niyetinde değildi. 
Giysilerini değiştirdi, çenesini bir mendille bağladı, 

başına peruğunu ve eski kasketini geçirdi. Smolniy 
yolunda birkaç kere askeri birlikler tarafından 

kontrolden geçirildiler. Smolniy'ye ulaştıklarında ise 
kapıdaki nöbetçiler tanımadıktan için Lenin’i içeri 

almamakta direnince, ancak Troçki ve Stalin’in 
aracılığıyla içeri girebildiler. Lenin, bir "kanun kaçağı”  

olarak girebildiği Smolniy’den, bir gün sonra "Halk 
Komiserleri”nin başkanı olarak çıktı. Sonralan, 

Hükümetin karargahı Kremlin'e taşınıncaya kadar 
Lenin, bütün çalışmalannı Smolniy'deki odasında

yürüttü.

Vladimir Mayakovskiy, bir şair olarak tanınmış 
olmasına karşın önemli bir grafik sanatçısıydı da. 
Ekim Devrimi'nden sonra gelişen süprematist ve 
fütürist akım içinde Sovyet Devrimi'nin kazanç ve 
sorunlarını dolaysız yollardan işçilere aktarmak için 
yaptığı bir çok grafik çalışması yanında vitraylan da 
işçi yapılarını süsledi. Resimde devrimci işçinin 
burjuvayı safdışı edişi alaycı bir biçimde tasvir 
ediliyor.



Xö

Ayaklanma Tartışması ve Ekim Devrimi

Lenin, 13 Eylül’de Finlandiya’dan Bolşevik Partisi Merkez Komitesi’ne, Petersburg ve Moskova 
Komiteleri’ne gönderdiği Bolşevikler İktidarı Almalıdır ve Marksizm ve Ayaklanma başlıklı 
mektuplarda, son haftalardaki gelişmeleri tahlil ederek işçi kitlelerinin eskiden olduğundan 
daha çok Bolşevikler^e doğru evrildiklerini tespit ediyor ve biçimsel çoğunluğu beklemenin 
saflık olduğunu söyleyerek ayaklanma çağnsında bulunuyordu. Ayaklanmanın hazırlanması ve 
propagandası için bütün Bolşevik grubu “hayatın nabzının attığı ve devrimin kurtuluşunun 
yattığı” fabrikalara ve kışlalara yollamayı öneriyordu. Aralannda Kamenev, Troçki, Stalin ve 
Buharin’in de olduğu 16 Merkez Komite üyesi bu öneriyi reddetti. Lenin’in yazdığı yazılar 
Bolşevikler^in yayınlannda gecikmeli olarak yayınlanıyordu. Merkez Komitesi’nin ağzım kapatmak 
istediğini ve onun emekliliğini beklediğini yazan Lenin, “Parti’nin ve Parti Kongresi’nin 
tabanında kampanya yürütme özgürlüğümü saklı tutarak istifa ediyorum” diyordu.
Finlandiya’dan dönen Lenin, bir yandan yazılar yazıyor, öte yandan işçilerle konuşuyor, tartışıyor 
ve parti tabanını oluşturan sokaktaki işçileri kazanmaya çalışıyordu. Lenin’in çabalan meyvasını 
verdi ve 10 Ekim’de toplanan Merkez Komitesi, uzun tartışmalardan sonra “silahlı ayaklanmanın 
kaçınılmaz olduğunu ve zamanının geldiğini” kabul eden karan aldı. Kamenev ve Zinovyev 
ise Tüm Rusya Sovyetler Kongresi’nin beklenmesini talep ederek ayaklanmaya karşı çıktılar.

21 Ekim’de toplanan Merkez Komitesi, Sovyetler Kongresi’nin hazırhklannı tartıştı. 24 Ekim’de 
de ayaklanmanın pratik sorunlannı ele aldı. Aynı gün Geçici Hükümet Bolşevikler'in gazetesi olan 
Rabotçiy Put’u kapatmaya çalıştı. Devrimci Askerî Komite gazeteyi koruma altftıa aldı. Bu arada 
askerî birlikler ardarda bu Komite’nin emri altına giriyorlardı. Aynı gece. Geçici Hükümet’in merkezi 
olan Kışhk Saray kuşatıldı ve geç saatlerde 2. Tüm Rusya Sovyeder Kongresi toplandığında Petersburg 
Sovyeti şehri ele geçirmişti. Kongre’de 402 İşçi ve Asker Sovyeti temsil ediliyordu. Bolşevikler 
kendilerini destekleyen Sol Sosyalist Devrimciler ve Enternasyonalist Menşeviklerle birlikte 
yaklaşık 650 delegenin çoğunluğunu ellerinde tutuyorlardı. Gece yansından sonraki saaderde Kışlık Saray’ın 
düştüğü ve Geçici Hükümet’in birçok bakanının tutuklandığı haberi geldi. 26 Ekim sabahı Tüm Rusys 
İşçi ve Asker Sovyetleri iktidan almışa. Böylehkle, 1917 Şubat Devrimi ile birlikte ortaya çıkan, burjuvazi 
ile proletarya arasındaki son derece özgün bir gelişme olan ikih iktidar durumu. Ekim 
1917’de “Bütün iktidar sovyetlere!” çağnsının gerçeğe dönüşmesi ile proletaryanın burjuvazinin 
iktidanna son vermesiyle bitti ve dünya tarihinin zafer kazanan ilk proleter devrimi gerçekleşti
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"D em okratik D iktatöH ü k"ün  
Ü€ Ögesh S im sar, G örevler 

ve Politik Devinim in Yasalan
LEON TROÇKİ

Troçki’nin 1930'da kaleme aldığı Sürekli Devrim 
kitabından bir bölüm.

“Sürekli” ile Leninist bakış açıları arasındaki ayrılık, 
politik olarak, köylülüğe yaslanan proletarya diktatörlü
ğü sloganının, proletarya ve köylülüğün demokratik dik
tatörlüğü sloganına karşı sürülmesi biçiminde açığa vur
du kendisini. Tartışma, burjuva-demokratik aşamanın 
atlanıp atlanılmayacağı ve işçiler ile köylüler arasındaki 
bir ittifakın gerekli olup olmadığı üzerine değil, proletar
ya ve köylülüğün demokratik devrimdeki işbirliğinin po
litik devinimi üzerindeydi.

Radek’in, ancak “ Marksizm ve Leninizmin karmaşık 
yöntemini iyice öğrenememiş” insanların demokratik 
diktatörlüğün parti-politik ifadeleri sorununu ortaya ata
bilecekleri, buna karşılık Lenln'ln tüm sorunu, nesnel 
tarihsel görevler etrafında iki sınıfın işbirliğine indirge
diği yolundaki iddiası, bir hafiflik değilse bile küstahlık
tır. Hayır, mesele böyle değildir.

Eğer sözkonusu meselede kendimizi devrimin öznel 
etkenlerinden yani partiler ve onların programlarından 
(proletarya ve köylülüğün işbirliğinin politik ve örgütsel 
biçimidir bu) soyutlarsak, o zaman tüm görüş ayrılıkları 
da ortadan kalkar, hem yalnızca devrimci kanadın iki 
nüansı olan Lenin İle benim aramdaki ayrılık değil, ama 
daha kötüsü, Bolşevlzm ile Menşevizm arasındaki görüş 
aynlıklan ve nihayet, 1906 Rus Devrimi ile, 1848 Oev- 
rimleri ve hatta proletaryadan söz edilebildiği oranda 
1789 Devrimi arasındaki ayrılıklar da ortadan kalkar. 
Bütün burjuva devrimleri ezilen şehir ve köy kitlelerinin 
işbirliğine dayandırılmıştır. Devrimlere az veya çok oran
da ulusal bir nitelik kazandıran yani tüm halka yayan 
da bundan başka bir şey değildir.

Aramızdaki, teorik olduğu kadar politik anlaşmazlık 
(la, işçi ve köylülerin işbirliğinin kendisi üzerinde değil, 
fakat bu işbirliğinin programı, bunun parti biçimleri ve 
politik yöntemleri hakkındaydı. Eski devrimlerde işçiler 
ve köylüler, liberal burjuvazinin veya onun küçük-burjuva 
demokratik kanadının liderliği altında “ işbirliği” yap
mışlardı. Komünist Enternasyonal, Çin işçileri ve köylü
lerini ulusal liberal Çan Kay-Şek’In ve daha sonra 
“demokrat” Wang Çing-Wei’nin liderliğine bağımlı kıl
mak için elinden gelen her şeyi yaparak eski devrimlerin 
deneyini yeni bir tarihsel ortamda tekrarlamıştır. Lenin’
in ortaya attığı sorun, liberal burjuvaziye karşı uzlaşmaz 
bir işçi-köylü ittifakıydı. Söyleşine bir ittifak daha önce
leri tarihte yer almamıştır. Bu, yöntem açısından, şehir 
ve köylerin ezilen sınıflarının işbirliğinden yeni bir de
ney meselesiydi. Böylece, işbirliğinin politik biçimleri 
sorunu yeni bir biçimde İleri sürülmekteydi. Radek bunu 
kolayca atlamıştır. Bizi, yalnızca sürekli devrim formü
lünden değil, ama aynı zamanda Lenin’in “demokratik 
diktatörlük” formülünden de geriye, boş bir tarihsel 
soyutlamaya sürüklemesinin nedeni budur.

Evet, birkaç yıl süreyle Lenin, proletarya ve köylülü
ğün demokratik diktatörlüğünün parti-politik ve devlet 
örgütlenmesinin ne tip bir şey olacağı sorununda önce
den hüküm vermeyi reddetmiş ve esas sorun olarak, 
liberal burjuvazi ile koalisyona karşı bu iki sınıfın işbirli
ğini ön plana çıkarmıştı. Lenin şunu demişti: Belirli 
bir tarihsel aşamada, tüm nesnel durumun kaçınılmaz 
Ur gereği olarak, demokratik devrimin görevlerinin çö-

Üstte: Almanca Der Wahre Jacob (Doğrucu Jacob) 
mizah gazetesinde 1 Ekim 1907’de yayınlanan 

Çarlığın özlemlerini dile getiren karikatür: Stolipin 
hazırolda beklerken Duma’nın ağzına kilit vurulmuş. 

Ortada: 18 Eylül 1906’da Almanca Der Wahre Jacob 
(Duğrucu Jacob) mizah gazetesinde çıkan “Rus 

gericiliği yeniden dans ediyor" karikatürü. Altta: 1 
Eylül 1906 tarihli Fransızca L'illustration'un kapağı; 

Rus devrimciler Sibirya'ya sürgüne gidiyor.

zümü için işçi sınıfının köylülük ile devrimci ittifakı do
ğar. Köylülük bağımsız bir parti yaratabilecek ve bunu 
gerçekleştirebilecek midir? Bu parti, diktatörlük hükü
metinin azınlığını mı, çoğunluğunu mu oluşturacaktır? 
Proleter temsilcilerinin devrimci hükümet içindeki özgül 
ağırlıkları ne olacaktır? Bu sorulardan hiçbirine önsel, 
bir cevap verilemez. “ Deney gösterecektir!” İşçi ve 
köylü ittifakının politik devinimi sorununu yarı-açık bı
raktığı sürece -hiçbir şekilde Radek’in yavan soyutlama
sı haline de dönüşmeden- demokratik diktatörlük for
mülü, belirli bir noktaya kadar, cebirsel bir formül olarak 
kalmıştır, ki bu hali ilerde birbirine tamamen zıt politik 
yorumlara yol açmıştır.

Ayrıca, Lenin’in kendisi hiçbir zaman, sorunun, dikta
törlüğün sınıf temeli ve nesnel tarihsel hedefleri ile 
sınırlı olduğu görüşünü savunmamıştır. Özel etkenin 
-hedefler, bilinçli yöntem, parti- önemini Lenin çok iyi 
anlamış ve hepimize de öğretmişti. Ve işte bu yüzden 
Lenin, sloganı hakkında yaptığı açıklamalarda tarihte 
işçiler ve köylüler arasında kurulan ilk t>ağımsız ittifakın 
hangi politik biçimler alabileceği sorunu hakkında yak
laşık, varsayımsal bir ön-hüküm verilebileceğini reddet
memiştir. Ancak, Lenin’in bu soruna değişik dönemler
deki yaklaşımları aynı değildir. Lenin’in düşüncesi dog
matik bir biçimde değil fakat tarihsel olarak alınmalıdır. 
Lenin Sina dağlarından hazır emirler getirmemiştir, fa
kat fikirleri ve sloganları işleyerek gerçekliğe uymalarını 
sağlamış bunlara somutluk ve kesinlik kazandırmış ve 
bunları değişik dönemlerde değişik içeriklerle doldur
muştur. Ancak, sorunun daha sonraları hayati bir öne
me sahip olan ve 1917 yılının başında Bolşevik partisini 
bir bölünmenin eşiğine getiren bu yanı, Radek tarafın
dan hiç mi hiç incelenmemiştir. Radek en kolayını yap
mış, sorunu görmezlikten gelmiştir.

Ancak, iki sınıfın ittifakının muhtemel parti-politik ifa
desi ve hükümet biçimini aynı şekilde nitelememiş oldu
ğu bir gerçektir. Bununla birlikte partiyi bu varsayımsal 
yorumlarla bağlamaktan da kaçınmıştır. Bu ihtiyatlılığın 
nedenleri nedir? Nedenler, bu cebirsel formülün çok 
büyük önem taşıyan, fakat politik açıdan belirsiz olan 
bir nicelik içermesinde aranmalıdır: köylülük. (...) •

Güdü B ir R usya'ya  
İh tiyacım ız Var

PETER STOLİPİN

Stolipin’in Duma’da 10 Mayıs 1907’de yaptığı 
konuşmadan.

(...) Hükümet her şeyden önce köylüleri ve toprak 
sahiplerini teşvik etmeyi istemektedir. Köylülerin iyi ka
zanmasını ve iyi beslenmesini istemektedir, çünkü refa
hın olduğu yerde aydınlık ve gerçek özgürlük vardır. 
Bunun içindir ki, Rusya'nın en mükemmel sınıfı olan 
yetenekli, çalışkan köylülere olanak tanınması gerekir. 
Köylüye, içinde bulunduğu kıskaçtan kurtulma, emeği
nin karşılığını güvenceye alabilme ve kendi mülkü gibi 
işleyebileceği topraklara sahip olabilme olanağı veril
melidir. Toprağın ortaklaşa işlendiği yerlerde mülkiyet 
ortaklaştırılmalıdır; bu tür komünai çalışmanın mevcut 
olmadığı yerlerde ise toprak mülkiyeti ailelere bırakılma
lı, miras uygulamasının devam ettiği bölgelerde de mül
kiyet hakkı yasalarla sağlam bir güvenceye kavuşturul
malıdır. Hükümet burada, küçük çiftlik sahibi köylüleri, 
getireceği öneriler ve sağlayacağı kredi kolaylıktan ile 
gözetmek zorundadır. Bu durumda karşımıza bir sorun 
çıkıyor: Kendi toprağını İşleyen köylülerin yanısıra, bir
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de yeterli toprağı olmayanlar var. Toprağa aç olan bu 
köylülere, İhtiyaçları ölçüsünde, Rusya'nın toprak re
zervinden toprak tahsis edilmelidir. Tüm köylülere top
rak verilebilmesi için 57 milyon deslatine ihtiyacımız 
olduğunu biliyoruz. Tekrar ediyorum: Benim tartıştığım 
şey rakamlar değildir. Hükümetin elinde yalnızca 10 
milyon deslatin toprak olduğu belirtildi. Ancak şu var 
ki beyler, hükümet henüz kısa bir süre önce toprak 
fonu ayırmaya başlamıştır. Oysa Çiftçi Bankası’nın elin
de, bulundurması gereken çok daha fazla toprak var. 
Bir kısım insan bu nedenle Çiftçi Bankası’na saldırdı.

Hükümetin fikri ise, uygulamanın değişmesi gerektiği 
yolundadır. Oysa, bizim başlattığımız projenin geliştiril
mesi gereklidir.Bu bağlamda, daha önce de ima etmiş 
olduğum yeni düşünce, yani devlet yardımı fikrine geri 
dönmemiz gerektiği düşüncesi geçerlidir. Hatırlayalım 
ki beyler, devlet tek ve bütünsel bir bünyedir; bu bünye
nin unsurları birbirlerine yarımyamalak bağlı olursa, o 
zaman devlet kendi İçinde bölünmüş bir aile haline gelir 
ve dağılması da önlenemez. Şu anda devletimiz hastadır 
ve en ağır hasta olan unsuru da köylülerdir. Onlara 
yardım edilmelidir. (...)

Beyler, hasta bir gövdeyi kendi etiyle besleyerek iyi
leştirmek imkânsızdır. Organizma, önce besleyici sıvı
larla aşılanmalıdır. Devlet tümüyle, bu hastalıkla savaş
mak için harekete geçmek zorundadır. Tüm organlarıyla 
devlet, şu anda İçlerinde en hasta olanın yardımına 
koşmalıdır. Devletin tüm unsurlarının, bu hasta uzvun 
yardımına koşması anlayışı, sosyalizmin bir ilkesi gibi 
anlaşılabilir. Ancak bu sosyalizm, devlet sosyalizmidir 
ve batı Avrupa’da birçok kez uygulanarak gözle görülür 
sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. Ülkemizde bu ilke
nin gerçekleşmesi, ancak hükümetin, köylülerin kendi
lerine verilen topraklar karşılığında ödedikleri faizlerin 
bir bölümünü üstlenmesiyle, mümkün olabilir. Söz ko
nusu olan şudur: Devlet, satışa çıkardığı kendi mülkiye
tindeki topraklan ve diğer topraklan içine alan bir toprak 
fonu oluşturacak, piyasada bu kadar çok toprak olunca 
da fiyatlar artık yükselmeyecektlr. Halen işlemekte oi- 
duklan toprakları bulunan, ancak daha fazlasına ihtiyaç 
duyan çiftçiler bu fona başvurabileceklerdir. Maalesef, 
köylüler bugün hükümet tarafından belirlenen çok yük
sek orandaki faizleri ödeyememektedirler. Bu nedenle, 
köylülerin yükümlü oldukları faizlerin, onların ödeyebi
leceklerinin üzerinde olan kısmını devlet ödemelidir. 
Bu fark devlet bütçesinden aynlarak, yıllık harcamalar 
faslına dahil edilmelidir. Böylece devletin yanısıra ülke
nin bütün diğer sınıflan da, köylülere ihtiyaç duydukları 
toprakları edinmeleri için yardımcı olmuş olacaklardır. 
Görev, herkese eşit payiaştınimış olacaktır. Aksini iddia 
edenler olsa da, yokolmasmın önemli bir kültürel kayna
ğın kuruması anlamına geleceği 130 bin kişilik küçük 
bir azınlık, yükü tek başına sırtlamamış olacaktır. (...)

On yıl kadar tanmsal sistem üzerine çalıştım. Bu uzun, 
hoş olmayan, zor bir çalışmayı gerektirmektedir. Sorunu bir 
anda çözmek mümkün değildir. Bu sistemin oturması 
batı ülkelerinde yıllar sürdü. Biz size değişik, fakat so
mut ve doğru bir yol öneriyoruz. Bizim sistemimize 
karşı çıkanlar ise, Rusya'nın tarihi geçmişini ve kültürel 
zenginliğimizi oluşturan geleneklerimizden aynlan bir 
yolu, radikalizm yolunu tercih ediyorlar. Oniann ani, 
büyük değişikliklere, kargaşaya, bizim ise güzel ve güç
lü bir Rusya'ya ihtiyacımız var. (Sağdan alkışlar.) •

Krnnulasiırmalar ÜzeHne
VLADİMİR İLYİÇ LENİN

1906'daki Stockholm Kongresi’nde "el koyma” yı 
yasaklama karanna rağmen Tiflis’de 

gerçekleştirilen soygun sonrası Bolşeviklerle, 
Menşevikler arasında başlayan tartışma üzerine 

Lenin’in kaleme aldığı Gerilla Savaşı adlı 
makaleden bölümler.

Üstte: Siyasal tutuklulara işkence aletleri. Üsten İkinci: 
Gericilik döneminin başbakanı StoUpin. Alttan İkinci: 
Petrol kuyusuna çalışmaya inen işçi. Altta: Proietariy 

(Proleter) gazetesinin 17. sayısında Lenin'in Devrim ve 
Karşı-Devrim makalesi.

(...) Silahlı mücadele, blrilkierin kesinkes olarak aynl- 
ması gereken, farklı iki amaca yöneliktir: Önce, bu mü
cadele kişilere, lideriere ve ordu ve polisteki görevlilere 
suikast yapmayı amaçlar, ikinci olarak, hem hükümete 
ait, hem de özel kişilere alt para kaynaklanna elkoyar. 
Elkonulan kaynaklar kısmen parti kasasına, kısmen özel 
silahlanma ’imacına ve ayaklanma hazıriığma ve kısmen 
de tanımlamakta olduğumuz mücadeleye katılan kişile
rin geçimine gider. Büyük elkoymalar (Kafkasya’daki 
200 bin rublelik, Moskova’daki 875 bin rublelik gibi 
olanlar) gerçekten de öncelikle devrimci partilere git
miştir — küçük elkoymalar çoğunlukla, bazan da tümüy
le “elkoyuculann” geçimine gider. Mücadelenin bu bi
çimi, kuşku yok ki, ancak 1906’da yani Aralık ayaklan
masından sonra geniş ölçüde gelişti ve yaygınlaştı. Si
yasal bunalımın, silahlı mücadele noktasına dek yoğun
laşması ve özellikle yoksulluk, açlık ve işsizliğin kasaba 
ve köylerde yoğunlaşması, tanımlamakta olduğumuz mü
cadelenin önemli nedenlerinden biriydi. Bu mücadele 
biçimi, toplumsal mücadelenin tercih edilen ve hayatta 
tek biçimi olarak, halkın başıboş unsurlan, lumpen pro
letarya ve anarşist gruplar tarafından benimsenmiştir. 
Sıkıyönetimin ilanına, taze birtiklerin harekete geçiril
mesine, Kara Yüzler katliamına (Sedlet’ier) ve askeri mah
kemelere, otokrasi tarafından benimsenen bir "misil
leme” mücadele biçimi olarak bakmak gerekir. (...)

(...) Gerilla hareketinin bizim çalışmamızı örgütsüzleş- 
tirdiği söyleniyor. Şimdi bu iddiayı Aralık 1905’ten bu 
yana var olan durumu, Kara YOzler’In katliam ve sıkıyö
netim dönemine uygulayalım. Böyle bir dönemde hare
keti daha çok ne dağıtmaktadır: Direnmenin bulunmayı
şı mı, yoksa örgütlü gerilla savaşı mı? Rusya’nın merke
zini, batı sınırlarıyla, Polonya ve Litvanya topraklan ile 
karşılaştırın. Tartışma götürmez ki, batı sınır bölgelerin
de gerilla savaşı çok daha yaygmdır ve çok daha geliş
kindir. Ve gene tartışma götürmez ki, genel olarak dev
rimci hareket ve özel olarak da sosyal demokrat hare
ket, merkezî Rusya’da, batı sınır bölgelerine göre çok 
daha dağınıktır. Elbette, bundan Polonya ve Litvanya 
sosyal demokrat hareketinin gerilla savaşı sayesinde 
daha az dağınık okluğu sonucu aklımıza gelmemelidir. (...)

(...) Hareketi dağıtan, gerilla eylemleri değildir, ama 
böylesine eylemleri denetim altına alma yeteneğinde 
olmayan partinin zayıflığıdır. İşte bunun için biz Rusia- 
nn gerilla eylemine karşı sık sık savurduğumuz aforoz
lar, gerçekten de partinin dağınıklığına yolaçan, gizli, 
raslansai ve örgütlenmemiş gerilla eylemleriyle elele 
gider. Bu mücadelenin doğmaşına yolaçan tarihsel ko
şullann neler olduğunu anlayamayışımız yüzünden, onun 
zararlı yanlarını gidermede yeteneksiz kalıyoruz. Oysa 
mücadele sürüyor. Güçlü ekonomik ve siyasal nedenler 
yüzünden bu mücadele ortaya çıkmıştır. Bu nedenleri 
önlemek ya da bu mücadeleyi önlemek, bizim gücümüz 
içerisinde değildir. Bizim gerilla savaşından yakınmala- 
nmız, bir ayaklanma olayında partimizin güçsüzlüğüyle 
ilgili yakınmalardır.

Dağınıklık konusunda söylediklerimizi moral bozuklu
ğu için de söyleyebiliriz. Moral bozukluğu yaratan geril
la savaşı değildir, ama örgütlenmemiş, düzensiz, parti- 
dışı gerilla eylemleridir. Biz, gerilla eylemlerini suçlaya
rak, ona söverek bu en tartışma götürmez moral bozuk
luğundan birazcık olsun kendimizi kurtaramayız, çünkü 
suçlama ve sövme, derin ekonomik ve siyasal nedenler
den ötürü ortaya çıkmış bulunan bir olguyu, kesin ola
rak durdurmak gücünden yoksundur. Denebilir ki, anor
mal ve moral bozan bir olguya eğer bir son verme 
gücünde değilsek, bu, partinin anormal ve moral bozu
cu mücadele yöntemlerini benimsemesi için bir neden 
olamaz. Böyle bir itiraz, katıksız bir burjuva-llberal itiraz
dır, Marksist bir itiraz değildir; çünkü bir Marksist, içsa- 
vaşa ya da onun biçimlerinden biri olan gerilla savaşına 
genel olarak anormal ve moral trazucu olarak bakamaz. 
Bir Marksist, kendini sınıf mücadelesine dayandınr, top
lumsal banşa değil. Belirii keskin siyasal ve ekonomik 
bunalım dönemlerinde, sınıf mücadelesi doğrudan bir 
içsavaş, yani toplumun İki kesiti arasındaki silahlı müca
deleye doğru gelişme gösterir. Böyle dönemde Mark-
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Btstler, içsavaştan yana yerlerini ̂ mak zonındadıriar. (...)

(...) Sosyal demolcratlann gururla ve böbürlenerek, 
"biz anarşist, hırsız, soyguncu değiliz, biz bunların çok 
üstündeyiz, gerilla savaşını kabul etmiyoruz” dedikleri
ni görünce kendime soruyorum: Bu adamlar ne söyle
diklerinin farkındalar mı? Ülkenin her yerinde Kara Yûzlar 
hükümeti İle halk arasında silahlı çatışmalar ve çarpış
malar oluyor. Devrimin gelişmesinin bugünkü aşama
sında, bu, kesinlikle kaçınılmaz bir olgudur. Halk da, 
kendiliğinden ve örgütsüz bir biçimde —ve İşte tam 
da bu nedenlerden ötürü, çoğunca talihsiz ve İstenilme
yen biçimlerde bu olguya silahlı çatışma ve saldın yo
luyla tepki gösteriyor. Ben, örgütümüzün zayıflığı ve 
hazırlıksız oluşu yüzünden, belli bir yerde ya da belli 
bir zamanda, bu kendiliğinden mücadelede parti önder
lerinden kaçınmamızı anlayabilirim. Ben, bu sorunun 
yerel eylem işçileri tarafından saptanması gerektiğini, 
ve zayıf ve hazıriıksız örgütlerin yeniden blçimlendirll- 
meslnln kolay bir şey olmadığını kavrıyorum. Ama, bir 
sosyal demokrat teorisyen ya da yayımcının bu hazırlık
sızlığı kınamadan çok, gururlu bir böbürlenme ve kendi
ni beğenmiş bir edayla anarşizm, Blanquteiiik ve terörizm 
konusunda gençliğinde papağan gibi öğrendiği tümce
leri yinelediğini gördükçe, dünyanın en devrimci öğreti
sinin bu aşağılanması, bana dokunuyor.

Gerilla savaşının, sınıf bilincine ulaşmış proleterleri, 
aşağılık, sarhoş ayaktakımı ile yakın işbiriiğine sokacağı 
söyleniyor. Bu doğrudur. Ama bu yalnızca demektir 
kİ, proletaryanın partisi, gerilla savaşına, biricik, ya da 
hatta baş mücadele yöntemi olarak hiçbir zaman baka- 
maz; bu demektir ki, bu yöntem öteki yöntemlere bağlı 
kılınmalıdır, yani savaşın baş yöntemleriyle uygun hale 
getirilmelidir ve sosyalizmin aydınlatıcı ve örgütleyici 
etkisiyle yüceltllmelidir. Ve bu sonuncu koşul olmaksı
zın, burjuva toplumu içindeki mücadelenin tüm, kesin
likte tüm mücadele yöntemleri, proletaryayı, altında ve 
üstündeki proleter olmayan çeşitli katmanlarla yakın 
İlişkiye sokar ve olaylann kendiliğinden akışı içine bıra
kılırsa, yıpranır, bozulur ve rezilleşir. Grevler, eğer olay
lann kendi akışı içine bırakılacak olursa, “ İttifaklar” 
halinde —tüketicilere karşı işçilerle patronlar arasında 
anlaşmalar halinde— bozulur gider. Parlamento, bir bur
juva polltlkacılan çetesinin, “ ulusal özgüriük” , “ libera
lizm”, “demokrasi”, cumhuriyetçilik, antl-klerikallzm, 
sosyalizm ve talep edilen bütün öteki satılık şeyleri 
toptan ve perakende trampa ettikleri kokuşmuş bir ge
neleve dönerek bozulur. Basın, bir orta pezevengine, 
avamın düşük içtepilerlnin muhabbet tellallığını yapan 
bir yığın kokuşturma aracına dönerek bozulur vb., vb.. 
Sosyal demokrasi, proletaryayı, birazcık altında ya da 
birazcık üstünde bulunan katmanlardan aralarına Çin 
duvarı çekerek ayıracak hiçbir evrensel mücadele yön
temi bilmemektedir. Sosyal demokrasi, farklı dönemler
de farklı yöntemler kullanır, bunlann seçimini kesinkes 
tanımlanmış İdeolojik ve örgütsel koşullara bağlar.

Bolşevik sosyal demokratlar, gerilla eylemlerine karşı 
anlamsız bir tutku taşıdıklan suçlamasıyla sık sık karşı
laşırlar. Gerilla eylemleri konusundaki karar taslağında 
(Partiiniye Izvestia, Sayı 2, ve Lenln'ln Kongreye Rapo
ru), gerilla eylemlerini savunan Bolşevik kesimin bu 
eylemlerin benimsenmesi için aşağıdaki koşullan öner
diğini anımsamak, bu nedenle yanlış olmayacaktır: Han
gi koşul altında olursa olsun, özel mülkiyete 
‘‘elkonulmasına” izin verilmemeliydi: Hükümet mallan- 
nın “elkonulması” salık verilmemeliydi ama ancak bun
lann partinin denetimi altında olması ve gelirleri bir 
ayaklanmanın gereksinmeleri İçin kullanılması kaydıyla 
kabul edilirdi. Gerilla eylemleri, şiddet biçimi içinde za
lim hükümet memurianna ve Kara Vüzfer'in aktif üyeleri
ne karşı salık verilmeliydi, ama bu da ancak şu koşullar
la, 1) yığıniann duygulan hesalıa katılmalıdır; 2) o yöre
deki işçi sınıfı hareketinin koşullan hesaba katılmalıdır; 
ve 3) proletaryanın kuvvetlerinin ziyan olmaması konu
suna dikkat gösterilmelidir. Bu taslak ile Blriik Kongre
sinin benimsediği karar arasındaki pratikteki farklılık, 
özellikle hükümet mallanna "elkonulmasına” izin veril
memesi olgusunda yatar. (..) •

IB IG B 'IA B m iH  M A H I4 E G T I.
BomEK) MMVıocrmr-

■ U , HNKOJIIN BTOPUN,
nnn ı uunm urcııaıt

üstte: 1912-1914 yıllarının Pravda’/an. Ortada: Savaşa 
karşı kampanya yürüten Bolşevik önderlerden Kari 
Radek. Altta: 20 Ağustos 1913’de Petersburg'da 

Fransızca yayınlanan Gece Haberleri gazetesinin ilk 
sayfası; "Çar adil bir barış elde edilinceye kadar 

savaşı sürdürmeyi vaadediyor."

V. K o n g n 'n în  Partizan  
FaaliyetlcrİB İlg ili K aran

1907’de gerçekleştirilen Tiflis Soygunu üzerine 
başlayan tartışmalar üzerine V. Kongre’nin aldığı 

karar.

1. Şiddetlenen ekonomik mücadeleye ve Çariık vahşi 
politikasına bağlı olarak, proletaryanın bazı kesimleri 
mücadeleyi partizan faaliyetler aracılığıyla sürdürmek 
eğilimine girmişlerdir.

2. Bu bağlamda ye bu temel üzerinde, özel mülklere 
ve devlet mülklerine et koymalann sıklığı ve ölçeği art
mıştır.

3. Bu anarşist yöntemler proleter saflann düzensiz- 
leşmeslne, sınıf bilincinin bulanıklaşmasına ve kişisel 
fedakâriığın örgütlü mücadelenin yerini tutabileceği ya
nılsamasının doğmasına yol açmaktadır: Bütün bunlann 
proletarya üzerindeki etkisi, bağımsız kitlesel eylemlere 
girişme eğiliminin zayıflaması, ve bu alışkanlıklann yo- 
kedilmesldir.

4. Partizan faaliyetler ve mülklere et koymalar, hükü
met tarafından yasaya saygılı yurttaşlara karşı uygula
nan baskı önlemlerini yoğunlaştırmak için bir bahane 
olarak kullanılmakta ve Kara Yüzler'[n kitle ve özellik 
te ordu İçindeki ajitasyonu İçin mümbit bir ortam sağla
maktadır.

5. Parti üyelerinin bu tür partizan faaliyetlere ve mülk- 
süzleştlrmelere katılımı, partinin İşçi sınıfı içindeki anar
şist eğilimlerie mücadele etme çabasını engellemekte
dir. Aynı zamanda parti İçinde demoralizasyona ve par
tinin kitleler nezdinde töhmet altında kalmasına yol aç
maktadır.

Bütün bu gerekçelerden ötürü Kongre,

1. Partizan faatiyetiere ve mütksüzleştirmelere karşı, 
bunların devrim davasına zararii ve İşçi sınıfının siyasal 
ve ekonomik çıkarları için sürdürülen mücadele bakı
mından da yararsız olduğunu açıklayarak, kararii bir 
kampanya sürmeye,

2. Parti üyelerinin böyiesi faaliyetlere yardım etmeleri
nin ya da herhangi bir şekilde katılmaiannın yasaklan
masına ve bu karara uymayanlann ihraç edilmelerine 
karar verilmiştir.

Ek olarak, ve sıcak mücadele sırasında ya da meşru 
müdafaa amacıyla kitlelerin nasıl silahlandırılacağı so
rusu hakkında hiçbir ön yargıda bulunmaksızın, Kongre, 
açık mücadele işleviyle sürekli kurumlar olarak partiye 
bağlı olan ve tabiattan gereği işçi örgütlerinden farktı 
olan bölüklerin, devrimci mücadele sırasında kullanılan 
terörist taktiklerin cazibesine kapıldıklan ve partizan faa
liyetleri ve mülksüzteştirmeieri teşvik ettiği kanaatinde
dir. Dolayısıyla Kongre, bütün böyiesi savaş bölüklerini 
dağıtma karannı almıştır. •

Rapor

Saint-Petersburg güvenlik örgütü komutanı albay 
von Koten'in içişleri bakanına 30 Nisan 1911'de 

gönderdiği rapor.

1- 22 Nisan günü saat 18’de 318 işçinin çalıştığı Puti- 
tov fabrikasının pres ve kazan bölümünde iki atölyeyi 
ayıran avluda, bir kazanın üstüne çıkmış işçi tulumlu 
bir genç arkadaşlanna bir şeyler söylemeye başladı, 
iki yüz kişi kadar toplanmıştı. Fabrika çıkışında durmak
ta olan ve denetimi sağlamakla görevli iki muhafız, işçi
lerin aniden işi bırakmasıyia irkitmişter, ne yapacaklannı 
bitemez durumdaydılar. Yüz adım iterdeki toplantı yeri
ne doğru hızla koştular, sonunda ve dağıtan Işçllerte
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karşı karşıya geldiler. KIntilğI belirsiz konuşmacı da ka
labalığın arasına kanşmayı başarmıştı. Bütün konuşma 
topu topu 3-4 dakika sürmüştü. Topladığımız bilgilere 
göre, konuşmacı oy hakkından bahsetmişti ve işçileri 
1 Mayıs’ı kutlamaya ve 1905’de işten atılan işçilerin 
geri alınmasını fabrika yönetiminden taiep etmeye ça
ğırmıştı.

Güvenlik örgütü, muhabirler aracılığıyla, konuşmacı
nın Sosyal Demokrat Partl'nln bölgesel örgütü üyesi 
olduğunu öğrendi.

Bundan başka adı geçen fabrikada ekonomik rahat
sızlıklar var. İşçiler fabrika müdüründen ücretlerin arttı- 
nimasını talep ederek 1-8 Mayıs arasında bir grev yaptı
lar. Bu grevin inisiyatifi büyük ölçüde top üreten iki 
atölyenin işçileri tarafından kullanılmıştı. Fabrikada top
lam 8700 kişi çalışıyor.

2- Petşatkin iplik fabrikasında - ki toplam 550 kişi 
çalışıyor- 28 Nisan günü saat 18’de vardiya değişimin
de, işçilerden birisi, orada bulunan patrona 9 maddelik 
bir talep listesi verdi. En önemli talepler 1 rubleden 
aşağı ücretler İçin yüzde 15’lik, diğerleri için yüzde 
10’luk ücret artışı, işçilerin çalışma koşullannın düzeitii- 
mesiydi. İşçiler kendilerine iki gün içinde cevap verilme
sini istediler. Patron, fabrika sahiplerine danışması ge
rektiği için bu kadar kısa zamanda cevap veremeyeceği
ni söyiedi ve en az bir hafta istedi, işçiler çalışmaya 
devam ettiler. Fabrika sahipleri bu talepleri kabul edile
mez buiduiar ve kararlarını fabrikanın gerekli yerlerine 
astırdıkları afişlerle açıkladılar.

Bu talepler, hiç kuşkusuz 1 Mayıs nedeniyle Sosyal 
Demokrat Partl’nln yerel örgütünün yaptığı ajltasyon 
sonucuydu.

Güvenlik örgütü fabrikada sürdürülen a|itasyon, iş 
bırakma ve adı geçen örgütün aktif propagandistleri 
3 işçinin 23 Nisan’da tutuklanmalarıyla ilgili geniş bilgi
lere sahipti.

3- Aynı yılın 29 Nisan’ında Koats ve Gie fabrikası, 
bobin depolarında çalışan 500 kadar işçi, saat 11’de 
işi bıraktı ve bunun üzerine fabrikaya gelen müdürden 
şu iki talepte bulundu. Arızaiandıklannda makinelerin 
temizliğinden sorumlu olmama ve kendilerine kötü dav
ranan Ingiliz ustabaşının işten uzaklaştırılması.

Müdür ilk talebi kabul etti ama ustabaşmı işten atmayı 
kesin olarak reddetti. İşçiler hoşnutsuz olarak, makine
lerinin başında kalarak, işi bıraktılar. Diğer sektörlerin 
üretimi büyük ölçüde t>obln kısmına bağlı olduğundan, 
müdüriyet 2 Mayıs’tan itibaren 2 bin kişinin çalıştığı 
fabrikayı kapattığını açıkladı.

4- Aynı 29 Nisan'da James Beck pamuk manifaktür 
şirketinde işçilerin bir kısmı işi bıraktı. Öğleyin saat 
1’de dinlenme süresini kısaltan ba^ı angaryalann yöne
tim tarafından dayatılması üzerine 1200 işçiden 120’si 
işi bıraktı.

5- Gene 29 Nisan’da San-Gaiii fabrikasının dökümha
ne ve mekanik depolarında Sosyal Demokrat Partl'nln 
böigesei örgütünün 1 Mayıs’ı kutlayan bildirileri dağıtıldı.

Bildiriyi hazırlayan ve dağıtan kişilerin kimliklerinin 
belirlenmesi ve Putilov fabrikasındaki propaganda ile 
ilgili araştırmaları içeren gerekli önlemler güvenlik örgü
tü tarafından alınmıştır. •

Petersburg Sovyeti'nin  
Askerlere Çağnsı

Petersburg Sovyeti’nm asker ve işçi temsilcilerinin 
Peirograd garnizonuna bir numaralı emri 1 (14) 

l\/lart 1917.

C A R T E  P

j  - --------------

ÜstteSir sürgün kadının Sibirya’ya varışı. Üstten 
İkinci: Lenin’in 28 Haziran 1910’da annesi M.l. 

Ulyanova’ya gönderdiği kart. Ortada: Lenin'in sahte 
pasaportu. Alttan İkinci: Materyalizm ve 

Ampriokaritisizm kitabının 1909 baskısının kapağı. 
Altta: L6on Bakst'ın Rusya'nın zaferi için bestelenen 
yurtsever umutlan dile getirdiği 1915 tarihli deseni

Petersburg garnizonuna, muhafız kıtaa, ordunun, top
çunun ve donanmanın bütün askerlerinin derhal ve ke
sinkes uymalan kaydıyla; Petrograd işçilerinin bilgisine.

işçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti şu kararlan almıştır;

1- Bütün bölümlerde, taburlarda, alaylarda, asker? de
polarda, topçu bataryalarında, süvari birliklerinde ve 
asker? İdareye ait bütün bağımsız işletmelerde ve bütün 
donanma gemilerinde, derhal takımlann seçilmiş tem
silcilerinden oluşan komiteler oluşturulacaktır.

2- İŞÇİ Temsilcileri Sovyeti için hâlâ temsilcilerini seç
memiş olan bütün asker? birimlerde her bölükten bir 
temsilci seçilecek ve bu temsilci 2 Mart günü öğleden 
önce saat 10'a kadar Duma binasında hazır bulunacaktır.

3- Siyasal meselelerde her asker? birim İşçi ve Asker 
Temsilcileri Sovyetl’ne ve kendi komitesine bağlıdır.

4- İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeb'nin karar ve emir
leriyle çelişmediği sürece, Duma’nın askerî komisyonu
nun emirlerine uyulacaktır.

5- Tüfek, makineli tüfek, zırhlı keşif araçları ve diğer 
bütün silahlar bölük ve tabur komitelerinin denetiminde 
bulunacak ve bunlar, hiçbir koşulda subaylara teslim 
edilmeyecektir.

6- Cephede ve görevleriyle ilgili olarak askerler en 
sıkı disiplin altında olmayı sürdüreceklerdir, ancak gö
revleri ve birlikleri dışında askerlerin siyasal, yurttaşlık 
haklan ve özel yaşamlan asla kısıtlanamaz. Görev dışın
da esas duruş ve selam durmak kaldınimıştır.

7- Subayiann ekselans, sayın, muhterem vb. gibi sı
fatları kaldırılmıştır; bunlann yerine, bay general, bay 
albay vb. hitabı getirilmiştir.

Hangi rütbeden olursa olsun, askerlere kaba davranıl- 
ması ve “sen" diye hitap edilmesi yasaklanmıştır; su
baylarla askerler arasındaki bütün anlaşmazlıklarda ol
duğu gibi, buna aykırı davranışlar da bölük komitelerine 
bildirilecektir.

Bu emir bütün bölüklerde, taburlarda, alaylarda, ba
taryalarda, donanmada ve bütün hazır ve yedek kıtalar
da okunacaktır. •

Menşevik ve  Bolşeviic 
Delegelerin D um a'ya  

Verdikleri Bildirge

Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin her iki 
hizbi. Duma'nın savaş ilanına biriikte karşı çıktı 

ve aşağıdaki biidirgeyi Duma’ya sundular.

Dünya uluslarının başına, tarihte eşi görülmemiş ve 
dehşet verici bir felaket gelmiştir. Milyonlarca işçi barış
çıl emeklerinden kopanlıp alınmış ve bir kan ve yıkım 
girdabına fırlatılmışlardır. Milyonlarca aile kıtlığa mah
kûm edilmiştir. Avrupa hükümetleri savaşa hazırlanır
ken, Almanya önderliğindeki Avrupa işçileri, tek bir vü
cut halinde egemen çevrelerin savaş hazırlıklarını pro
testo etmişlerdir.

Rus işçilerinin bu protestoyu açıkça desteklemeleri, 
savaştan hemen önce işçi sınıfı örgüt ve gazetelerine 
karşı girişilen bir dizi şiddet eylemi ile önlenmiştir. Ama 
Avrupa işçi sınıfı bütün gücüyle savaşa karşı gösteriler 
yaparken, Rus işçilerinin yürekleri AvrupalI yoldaşlan- 
nınki ile beraber atıyordu. Ve biz, Rus işçi sınıfının 
temsilcileri olarak, kapitalist devletlerin ilhak ve şiddet 
politikalarından kaynaklanan ve dolayısıyla sorumlulu
ğunun savaşan bütün tarafların egemen sınıflanna ait 
olan bu savaşın, dünyanın bütün ülke İşçileri için oldu
ğu gibi, Rus işçilerinin duygu ve arzulan bakımından



135

da tiksinç olduğunu bildirmeyi görev biliyoruz. Egemen 
sınıflann, l<endi tamahkâr politikaianna bir kılıf olarak 
kuilandıklan sahte yurtseverliği fıorgören ve ulusun çı- 
karlannı savunmaya her zaman olduğu gibi yine savu
nan proletarya, her zaman görevini yerine getirmeye 
ve ulusun refahını ve hayat tarzını İç ve dış saldırılardan 
korumaya hazırdır. Ama ulusun hükümetin etrafında top
lanması çağrısını işittiğimizde, kendimizi, bütün diğer 
üikelerinkl olduğu gibi Rus halklannın da bu savaşa 
kendi iradeleri dışında ve egemen sınıfların hataların
dan ötürü sürüklendikleri gerçeğini hesaba katmayan 
bu birlik çağrısının boşluğunu ve İkiyüzlülüğünü lanetie- 
mekle yükümlü hissediyoruz. Hükümet halkın bilinç ira
delerini ifade etmeyip halkı esaret altında tutuyorsa; 
savaşın asıl yükünü çeken kitlelerin hukuki haklan yok
sa; işçilerin ve köylülerin gazeteleri susturuluyor, örgüt
leri dağıtılıyorsa; hapisaneier halkların özgürlüğü ve re
fahı İçin savaşanlarla doluysa ve geçenlerde gördüğü
müz gibi, Petersburg işçilerine ordu ve polis tarafından 
ateş açılmışsa, hükümetle halk arasında bir biriik ola
maz. Ne çeşitli zulümlere maruz bırakılan ve bir şiddet 
ve baskı İkliminde yaşamak zorunda bırakılan Rusya’da
ki çeşitli mllilyetlerie hükümet arasında bir birlik olabilir.

Savaşan ülkelerin düşünceli proleterieri savaşın pat
lamasını önleyemediler ama dünya proletaryasının en- 
temasyonailst dayanışmasının, insanlığın savaşı hızla 
sona erdirmesini mümkün kılacağına kaniyiz. Ve barış 
anlaşması imzalandığında, koşulları açgözlü hükümet
lerin dlpiomatlan tarafından değil, işleri kendi ellerine 
almış ve kaderierini kendileri tayin eden uluslar tarafın
dan belirienmeli.

Aynı zamanda, bu savaşın Avrupa’nın popüler kitlele
rinin maruz kaldıkları şiddet ve baskının kaynağını niha
yet görmelerini sağlayacağına ve bu ürkütücü barbariık 
patlamasının tarihteki sonuncusu olduğuna olan derin 
inancımızı da İfade ederiz. •

Sosyalist Devrimcilerin 
Anıklaması

2 (15) Mart 1917’de yapılan Petersburg Sosyalist 
Devrimciler Konferansı’r\m geçici hükümete 

desteğini açıkladığı duyurusu

2 Mart 1917’deki oturumunda, içinde bulunduğumuz 
anın siyasal koşullarını değeriendiren Petersburg Dev
rimcileri Konferansı, şu kararları almıştır;

1- Karşı-devrim tehlikesi henüz geçmediğinden, için
de bulunduğumuz anda en acil görev devrimin siyasal 
kazanımiarını sağlamlaştırmak olduğu için, konferans, 
genel af, burjuva hak ve özgürlüklerinin gerçekleştiril
mesi, zümresel, mezhepsel ve ulusal ayrımcılığın kaldı- 
nlması ve Kurucu Meclis’in oluşturulmasında ifadesini 
bulan siyasal programını uyguladığı sürece, geçici hü
kümeti desteklemeyi zorunlu saymaktadır; ancak, geçi
ci hükümetin sunduğu programdan sapması durumun
da tavır değiştirme hakkı saklıdır. Öte yandan konfe
rans, geçici hükümetin ortaya koyduğu siyasal ilkelerin 
gerçekleştirilmesine yönelik örgütsel faaliyetini baltala
maya dönük her türiü girişimle mücadeleyi zorunlu gör
mektedir.

2- Geçic hükümetin faaliyetinin emekçi kitleler tarafın
dan denetimini zorunlu sayan konferans, halk çıkarları
nın ve özgürlüğün öncü savaşçısı olan Kerenskiy’nin 
adalet bakanı olarak geçici hükümete girmesini selam
lar ve onun devrim günleri sırasında aldığı, mevcut 
dunımun koşullarının doğru kavranmasına dayalı tavrını 
tamamen desteklediğini duyurur.

3- Konferans, devrimin kazanımlarının sağlamlaştırıl
ması ve halkın toplumsal-siyasai haklarının geliştirilme
si amacıyla. Sosyalist Devrimci Partl'nln bütün üyeleri
ni, halk kitlelerinin örgütlenmesinde etkin faaliyet gös-

lllstte: Stalin (sağda) 13 yaşında. Üstten İkinci; Stalin 
16 yaşında. Alttan İkinci: Staiin 38 yaşında. Altta; 

Sosyalist Devrimci Parti'nin kurucularından Yekaterina 
Breşko-Breşkovskaya, 4. Duma’daki Menşevik grup 

üyesi A. Skobelev ve Kerenskiy.

termeye, İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti’ne katılma
ya, köylü dernekleri ve halkın çıkarına hizmet eden baş
ka örgütler kurmaya çağırır.

4- Konferans, geçici hükümeti siyasal programını ger
çekleştirmesi için desteklerken, öte yandan, cumhuri
yetin ve Sosyalist Devrimci Partl’nm asgari programın
da yeralan bütün toplumsal-siyasai taleplerin propagan
dasını yaparak, kurucu meclis için faal bir çaba göster
meyi de zorunlu sayar. •

Gecicf Hükümetin Kumlusu

3 (16) Mart 1917’de, Duma Başkanı Rodsyanko, 
Bakanlar Konseyi Başkanı Prens Lvov, bakanlar 

Milyukov, Nekrassov, Manuilov, Konovalov, 
Tereşçenko, V, Lvov, Şingarev ve Kerenskiy’nin 

imzalarıyla açıklanan hükümet deklarasyonu.

Yurttaşlar!

Duma üyelerinin oluşturduğu geçici komite, başkent
teki kıtaların ve halkın desteği ve onayıyla eski rejimin 
karanlık güçleri üzerinde öylesine büyük bir başan ka
zanmıştır ki, şimdi artık yürütme gücünü daha sağlam 
bir örgütlenmeye kavuşturmak İçin adım atabilme duru
mundadır.

Bu amaçla Duma Geçici Komlte’si, ilk kabinenin ba
kanları olarak bundan önceki kamusal ve siyasal faali
yetleri ile ülkenin güvenine mazhar olan şu kişileri ata
mıştır:

Bakanlar Konseyi Başkanı ve 
İçişleri Bakanı Prens G.E. Lvov 

P.N. Milyukov 

A.l. Guçkov 

N.V. Nekrassov 

A.l. Konovalov 

M.l. Tereşçenko 

A.A. Manuilov

Dışişleri Bakanı 

Savaş ve Donanma Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 

Ticaret ve Sanayi Bakanı 

Maliye Bakanı 

Eğitim Bakanı 

Kutsal Sinagog Yüksek Temsilcisi V.N. Lvov 

Tanm Bakanı A.l. Şingarev

Adalet Bakanı A.F. Kerenskiy.

Kabine, önümüzdeki dönemdeki faaliyetini aşağıdaki 
ilkeler doğrultusunda yürütecektir;

1- Derhal, terörist suikastlar, askeri ayaklanmalar, ta
rımsal suçlar vs. de dahil olmak üzere, bütün siyasal 
ve dinsel adlî vakalan kapsayacak bir genel af çıkaniması.

2- Askeriik hizmetlerini yapmakta olanlara da askeri- 
teknik sınırlar içinde siyasal hak ve özgüriüklerinin veril
mesi; konuşma, tıasın, toplantı, örgütlenme ve grevle 
ilgili hak ve özgürlüklerin tanınması.

3- Tüm zümresel, mezhepsel ve ulusal kısıtiamalann 
kaldınlması.

4- Ülkenin anayasasını ve yönetim biçimini belirleye
cek olan kurucu meclisin derhal genel, eşit, gizil ve 
doğrudan oy temelinde seçilerek toplanması.

5- Yerel özyönetim organlanna bağlı ve yöneticileri 
seçimle gelen halk milisinin, polisin yerini alması.

6- Yerel özyönetim organlan için, genel, doğrudan, 
eşit ve gizli oyla seçim yapılması.

7- Devrimci harekete katılmış olan askeri birimlerin
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silahsiztandirilmamasi ve Petersburg’dan uzaklaştırılma- 
masi.

8- Cephede ve askerî görevlerin yerine getirilmesi 
sırasında sıkı askeri disiplin korunurken; bütün yurttaş
lara tanınmış bulunan genel hak ve özgürlüklerle iiglll 
olarak askerlere yapılan kısıtlamaların kaldırılması.

Geçici Hükümet, savaş dönemi koşullarını asla yuka- 
nda sayılan reform ve önlemleri yerine getirmekte te
reddüt unsuru oluşturacak şekilde suiistimal etmeyece
ğini eklemeyi de görevi saymaktadır. •

Kadetlerin Açıklaması*

Anayasacı demokratlar, (Halkın Özgürlüğü Partisi- 
Kadetler) Merkez Komitesi’nin 3 (16) Mart’ta 

geçici hükümete ilişkin açıklaması.

Eski otorite yıkılmıştır. Duma farklı partilerin görüşleri 
arasındaki farklılıkları unutarak, yurdun kurtuluşu için 
birleşmiş ve iktidan üstlenmiştir.

Yurttaşlar, bu iktidara güvenin, hepiniz bütün güçleri
nizi birleştirin, Duma tarafından kurulan hükümete, Rus
ya’nın dış düşmanlardan kurtarılarak ülkede adalet, eşit
lik ve özgürlük ilkeleri temelinde barışı gerçekleştirme 
uğraşında yardımcı olun.

Eski düzenin sebep olduğu felaketin yükünü herkes
ten fazla sırtlanmak zorunda kalan kahraman ordumuz 
ve donanmamız, savaş alanlannda da sessiz sedasız 
en büyük kahramanlıkları gösteren bu ordu ve bu do
nanma, yurdun bu en zor anlannda, halk temsilcilerinin 
etrafında aşılmaz bir duvar örerek ve onlarla birlikte 
yeni özgür Rusya’nın temellerini atarak, yurttaşlık gö
revlerini yerine getirdiler.

Ülkede partiler, sınıflar, zümreler ve uluslararasındaki 
bütün farklılıklar artık unutulmalıdır. Rus halkı birlik 
içinde ayağa kalkmalı ve bütün yurttaşlar için barışçı 
varlık koşullarını yaratmalıdır. Her sınıfın, her zümrenin 
ve her ulusun görüşlerini özgürce dile getirebileceği 
ve istediklerine erişebileceği düzen sağlamlaşmalıdır. 
Şimdi baş slogan “örgütlenme ve blrllk”tlr; dış düşmanı 
yenmek için örgütlenme ve birlik, içerde yeniden inşayı 
başlatmak için örgütlenme ve birlik. Bütün yüreklerde, 
bu kez nihayet mahvedici bölünmeyi engelleyeceğimiz 
umudu yeşermelidir.

En ağır sınavların arifesinde, yurdumuzun üzerinde 
özgürlüğün şafağı aydınlanıyor. Bu sınavlar, kendimize 
hâkim olmamızı ve - en yakın hedeflerimizin yeni iktidarı 
sağlamlaştırmak okluğunu daima gözönünde tutarak eski 
düzene, saflarımızda ortaya çıkabilecek muhtemel kar
gaşaları süilstimai etme fırsatı tanımamak için bütün 
Imkinlanmızia huzuru sağlaman.:zı gerektiriyor.

Yurttaşları Halkın Özgürlüğü Partisi herkesi kendi bu
lunduğu yerde, yeni düzeni korumak için çaba sarfet- 
meye çağınyor.

Herkes kendi ölçüleri içinde ayağa kalkan yurdu için 
elinden gelen fedakârlığı yapmalıdır. Kırdaki her insan, 
her köylü ve her toprak sahibi, bu ekmeğin gerçekten 
aç olanlara verileceğinden, vurgun heveslilerinin eline 
geçmeyeceğinden emin olarak, orduya ve şehir halkına 
ekmek yardımı yapmalıdır. Tüccar, şimdiye dek kimileri
nin cezasız kaldığı, kimilerinin de katlanılmaz haraçlarla 
mağdur edildiği şantaj ve karaborsa olaylarına meydan 
verilmeyeceğinden emin olarak, deposunu açmalıdır. 
Emekçi halk, artık hükümetin onların ihtiyaçlarını acil, 
bir görev olarak sahiplendiğinden emin olarak ve kendi 
çabalannın, düşmana göğüslerini siper eden askerlerin 
kahramanlıklarına, tıpkı onlar için ekmek üreten köylü
ler gibi, destek olduğunun bilinci İçinde, İki kat enerjiyle 
işlerine sarılmalıdır. Eski hastalıklar bir daha hatırlan
mamak üzere unutulmalıdır. Yurdumuz bu ağır sınavlar-
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üstte: Petersburg'da Şubat Devrimi'nin ilk günlerinde 
öğrenci milisler. Üstten ikinci: 17 Mart 1917 tarihli Le 

Matin gazetesinin Çar'ın çekildiğini haber veren 
başlığı. Alttan İkinci: Ocak 1917’de Duma başkanı M. 
Rodjanko. Altta: I. Sovyet Kongresi Prezidyum üyeleri: 

(Soldan sağa, üstte): Zinovyev, Nogin, Kamanev, 
(altta) Lunaçarskiy, Krilenko, Çumiatskiy.

dan mutlu, özgür, sevgi bağı ve kardeşlik hisleriyle 
birleşmiş olarak çıkacaktır. •

Dünya H alk larına Çağn

Petersburg işçi ve Asker Temsilcileri Sovyett’nin
14 (27) Mart 1917’de bütün dünya halklarına 

hitaben yayınladığı çağn.

Yoldaşlar, bütün ülkelerin proleter ve emekçileri!

Biz, Petersburg İşçi ve Asker Temsilcileri SovyeH’nde 
biraraya gelmiş işçiler ve askerler olarak size candan 
selamlarımızı gönderiyor ve büyük bir olayı duyuruyo
ruz: Rus demokrasisi, Çarlann yüzyıllardır sürmekte otan 
despotizmini çökertti ve ailenize eşit bir fert, ortak kur
tuluş mücadelemize ise muazzam bir güç olarak katıldı. 
Bizim zaferimiz, özgürlük ve demokrasinin büyük ulus
lararası zaferidir. Uluslararası gericiliğin temel dayanağı 
ve “ Avrupa’nın {andarması” , artık yok. Dünya, onun 
mezarının üzerinde koca bir kaya gibi yükseliyor. Yaşa
sın özgürlükl Yaşasın proletaryanın uluslararası daya
nışması ve nihai zafer için verdiği mücadelel

İşimiz bitmiş değil: Eski düzenin gölgeleri sahneden 
tamamen çekilmiş değil ve Rus devrimine karşı güç 
toplayan düşmanların sayısı da az değil. Gene de kaza- 
nımlarımız muazzamdır. Rusya halklan, iradelerini çok 
yakında genel, eşit, doğrudan ve gizli oy temelinde 
toplanacak olan kurucu mecliste ortaya koyacaklar. Ve 
şimdiden güvenle söyleyebiliriz ki, Rusya’da zafer de
mokratik cumhuriyetin olacaktır. Rus halkı tam bir siya
sal özgürlüğe sahiptir. Artık hem ülkenin kendi kaderi
nin tayininde, hem de dış politikada kendi sözünü söyle
yebilir. Ve biz, korkunç savaş sırasında mahvolan ve 
yıkıma uğrayan bütün halklara sesleniyor ve diyoruz 
ki: Bütün ülkelerin hükümetlerinin işgal heveslerine kar
şı nihai mücadeleyi ele almanın zamanı gelmiştir, halk
ların savaş ve banş sorununun çözümünü kendi ellerine 
alacakları zaman gelmiştir.

Kendi devrimci gücünün bilincinde olan Rus demok
rasisi, elindeki bütün araçlarla kendi egemen sınıflarının 
işgalci politikalarına karşı çıkacağını duyuyor ve Avrupa 
halklarını, barış için kararlı ortak eyleme çağırıyor.

Kardeşlerimize, Avusturya-Almanya koalisyonuna ve 
öncelikle de Alman proletaryasına sesleniyoruz: Sava
şın ilk günlerinden itibaren, silahlarınızı otokrat Rusya'
ya yöneltirken, Avrupa kültürünü Asya despotizminden 
koruduğunuza ikna edilmeye çalışıldınız. Birçoğunuz, 
savaşa verdiğiniz desteğin meşruiyetini, burada aradı
nız. Artık böyle bir meşruiyet kalmadı: Demokratik Rus
ya özgürlük ve uygarlık için bir tehlike olamaz.

Biz kendi özgürlüğümüzü kararlılıkla bütün gerici dar- 
t>elere karşı -ister içten, ister dıştan gelsinler- koruyaca
ğız. Rus devrimi İşgalcilerin süngüleri karşısında gerile
meyecek ve dış askerî güçlere kendisini ezdirmeyecek. 
Size ise şöyle sesleniyoruz: Tıpkı Rus halkının Çar otok
rasisini başından attığı gibi, siz de kendi yarı-otokratik 
düzeninizin boyunduruğunu atın; kralların, toprak sa
hiplerinin, bankerlerin elinde işgal ve zorbalık aracı ol
maya karşı direnin; o zaman biz de sizinkiyie dostça 
birleştirdiğimiz çabalarımızla, insanlık için bir utanç olan 
ve Rus özgürlüğünün doğduğu büyük günleri karartan 
bu korkunç katillerin varlığına kesin olarak son verebiliriz.

Bütün ülkelerin emekçileri! Düşmüş kardeşlerimizin 
oluşturduğu dağın, suçsuz insanların ter ve kanlarından 
oluşan derelerin, dumanı tütmekte olan şehir ve köyle
rin, mahvedilmiş kültür hâzinelerinin üzerinden size kar
deşçe elimizi uzatıyor ve sizi uluslararası birliği yeniden 
kurarak pekiştirmeye çağırıyoruz. Gelecek zaferlerimi
zin ve insanlığın tam kurtuluşunun güvencesi, bu birlik
tedir.

Bütün ülkelerin proleterleri, birleşinizi •
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Disandan Seyreden Bir 
Kişinin Öğütleri

LENİN

Ayaklanma öncesi Lenin’in ayaklanmanın teknik 
sonjnlannı dile getirdiği mektup.

Bu satırlan 8 Eklm’de yazıyorum ve bunlann 9’unda 
Petersburg’daki yoldaşlara ulaşacağı konusunda pek 
az umudum var. Kuzey Sovyetlerinin Kongresi 1C Ekim 
olarak saptandığına göre, bunlann pek geç ulaşması 
mümkündür. Yine de, Petersburg ve bütün “bölgenin” 
işçilerinin ve askerlerinliı beklenen eylemlerinin kısa 
zamanda başlayacağı ama henüz başlamamış olması 
karşısında “Dışardan Seyreden Bir Kişinin Öğütlerini’’ 
vermeye çalışacağım.

Çok açıktır kİ, bütün İktidar Sovyetlere geçmelidir. 
Her Bolşevik için aynı ölçüde su götürmemesi gerekir 
ki, proletaryanın devrimci gücü (ya da Bolşevik güç 
— ki şfmdi ikisi de aynı şeydir) genel olarak bütün 
dünyanın, özel olarak da savaşan ülkelerin çalışan ve 
sömürülen halklannın, özellikle de Rus köylülerinin gö
rülmemiş sempatisini ve kayıtsız desteğini sağlamıştır. 
Bu pek İyi bilinen ve uzun zamandır konmuş olan ger
çeklerin üzerinde durmanın gereği yok.

Şimdi ele alınması gereken şey bütün yoldaşlarca 
belki de pek açık olmayan bir şeydir, yani pratikte İktida
nn Sovyetlere aktanlmasının, şimdi silahlı ayaklanma 
anlamına gelmesidir. Bunun besbelli olması gerekirdi, 
ama herkes bu nokta üzerinde düşünmedi ya da düşün
müyor. Şimdi silahlı ayaklanmayı kabul etmemek Bolşe
vikliğin ve genel olarak devrimci proleter enternasyona
lizmin temel sloganını (Bütün iktidar Sovyetlere), kabul 
etmemek anlamına gelecektir.

Ama silahlı ayaklanma siyasal mücadelenin özel bir 
biçimidir, üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken özel 
yasalara bağlıdır. Kari Marx bu gerçeği ayaklanma savaş 
kadar bir sanattır diye yazdığında dikkat çekici bir açık
lıkla ifade etmişti.

Bu sanatın belllbaşlı kurallannı Marx şöyle kaydetmiş
tir;

1- Ayaklanma hiç şakaya gelmez, ama buna başlayın
ca sonuna dek g^men/n gerektiğini İyice kavramalısınız.

2- Kuvvetlerin büyük üstünlüğünü kesin noktalara ve 
kesin anlarda yoğunlaştınn, yoksa daha İyi hazırlanma 
ve örgütlenme üstünlüğüne sahip olan düşman, İsyan
cıları ortadan kaldırır.

3- Ayaklanma bir kez başlayınca en büyük kararlılıkla 
hareket etmelisiniz, her durumda, tavsatmadan saldırıyı 
ele geçirmelisiniz. “Savunma her silahlı t>aşkaldırmanın 
ölümüdür.”

4- Düşmanı, baskın yapmaya ve kuvvetlerinin dağınık 
okluğu anda yakalamaya çalışmalısınız.

5- Ne denil küçük de olsa günlük (eğer bir kasaba 
söz konusu İse her saat da denebilir) başanlar İçin, 
çaba göstermeli ve ne pahasına olursa olsun moral 
üstünlüğü korumalısınız.

Manc, silahlı ayaklanmayla ilgili bütün devrimlerin ders
lerini “devrimci siyasetin bugüne dek bilinen en büyük 
ustasının Danton'un” şu sözleriyle özetlemiştir; de l ’au- 
dace, de l'audace, encore de l'audace.

Buna Rusya'ya ve Ekim 1917’ye uygularsak şu de
mektir; Hem İçerden, hem dışardan, İşçi sınıfı mahalle
lerinden ve Finlandiya’dan, Revel’den ve Kronstadt’tan, 
Petersburg’a başansızlığa uğratılmadan yürütülmesi ge
reken aynı andaki bir saldın, bütün donanmanın bir 
laMınsı, 15 bin ya da 20 bin kişilik (belki de daha 
İK İi) “burjuva muhafızlanınız”dan (subay okullanndan).

üstte: Lenin’in el yazısıyla Nisan Tezleri’n/n 
tıpkıbasımı. Ortada: Lenin 10 Nisan 1917’de 

Petersburg'da Bolşeviklerce tren istasyonunda 
karşılanırken.

“ Vendöe blrilklerimlz”den (Kazaklann bir bölümü), vb. 
çok daha küçük üstünlükte kuvvetlerin yoğunlaştmlması.

Ûç ana kuvvetimiz -donanma, İşçiler ve ordu blrilkleri- 
şuralan başansızlığa uğramadan İşgal etmek ve ne pa
hasına olursa olsun tutmak üzere biraraya getirilmelidir; 
a) telefon santralı; b) telgrafhane; c) demiryolu Istas- 
yonlan; d) ve her şeyden önce de köprüler.

En kararlı unsuriar (“yıldınm kuvvetlerimiz” ve genç 
İşçilerimiz olduğu kadar denizcilerin en iyileri) en önem
li bütün noktalan İşgal edecek ve nerede olursa olsun 
her yerde bütün önemli operasyonlarda yer almak üzere 
küçük birilkler oluşturulmalıdır. Örneğin şuralan;

Petersburg'u kuşatıp dışan ile olan İlişkilerini kes
mek; denizcilerin, İşçilerin ve blrilkierin ortak saldınsıy- 
la kenti ele geçirmek — sanat ve üç katlı bir cüret 
gerektirecek bir görev;

Bomba ve silahla donatılmış en İyi işçilerden düşma
nın “ merkezlerine” (subay okullanna, telgrafhaneye, 
telefon santralına vb.’ye) saldırmak ve buralan kuşat
mak amacıyla blrilkler kurmak. Bunlann parolası şu ol
malı; Ölmek, düşmanı geçirmeden yeğdlri

Harekete karar verildiğinde önderlerin Danton ve 
Marx’in büyük emlrierinl başanyla uygulamalannı dile
yelim.

Rus Devrimi’nin ve dünya devrimlnln başansı iki ya 
da üç günlük savaşa bağlıdır. •

A yaklanm aya Karsı Bolşevik 
M uhalefeti

Zinovyev ve Kamanev'in, 11 Ekim 1917’de, 
Bolşevik parti Örgütlenmesinin ilkelerine dair 

sundukları demeç.

...Emek çevrelerinde, giderek gelişen ve yayılan, tek 
çarenin acil bir şekilde İlan edilmesi gereken silahlı 
ayaklanma olduğu anlayışı var. Şu anda birbirini etkile
yen bütün koşullar gözönüne alındığında; eğer bir ayak
lanmadan söz edeceksek, önce kesin bir tarih belirlen
meli ve bu, şu önümüzdeki birkaç gün İçinde olmalı. 
Bu sorunlardan biri veya diğeri zaten işçi toplantılannda 
ve tMsında tartışıldı ve parti çalışanlannın önemli bir 
grubunun kafalannı meşgul ediyor. Bizim tarafın tnı 
konuda ne düşündüğünü tam bir açık sözlülükle İfade 
etmeyi görevimiz ve hakkımız olarak görüyoruz.

Kesinlikle eminiz ki, şu an bir silahlı ayaklanma çağrı
sı, sadece bizim partimizin değil, aynı zamanda Rus 
ve uluslararası devrimin kaderinin bir kumara terkedll- 
mesl anlamına geliyor.

Kuşkusuz, tarihte ezilen bir sınıfın savaşmadan teslim 
olmaktansa, bir yenilgiyi göze alarak lleriemeyl tercih 
etmesinin daha İyi olacağı durumlar vardı. Şimdi Rus 
işçi sınıfı böyle bir durumda mı bulunuyor? Hayır, bin
lerce kere hayırill

Şehirierde partimizin etkisinin yoğun bir şekilde yayıl
ması, özellikle ordu İçindeki yaygınlığı sonucunda, bur
juvazinin Kurucu MeclIs'I engellemesinin İmkansızlığı 
gibi yeni bir durum ortaya çıktı. Askerier ve İşçiler saye
sinde, burjuvazinin kalesine bir silah dayamış bulunu
yoruz; Burjuvazi Kurucu Meclis seçimlerini engelleme
ye çalıştığı takdirde, küçük burjuvaziyi bir kenara İtmiş 
olacaktır ve dolayısıyla silah patlayacaktır. Kurucu Mec
lis seçimlerinde partimizin şansı çok yüksektir. Bolşe- 
vizmin etkisinin azaldığını söylemek, vs. bize göre ta
mamen dayanaksızdır. Siyasal düşmanlanmızın söyle
minde, bu İddia basit bir siyasal oyuna dönüşüyor, So^ 
şevlkler'\ düşmanlan İçin uygun olan bir anda ayaklan
maya kışkırtmak oyununa. Bolşevikler’in etkisi giderek 
yükseliyor. Emekçi nüfusun bütün katmanlan, ancak 
şimdilerde Bolşevlkler'fr\ etkisine giriyor. Doğru taktlk- 
lerie, Kurucu Meclis'te üç hatta daha fazla sandalye 
alabiliriz. O zaman, küçük burjuva partilerinin Kurucu 
Meclls’tekl durumlannın şu an olduğu gibi olabilmesi 
mümkün değil. İlk önce, onlann "Toprak İçin, Özgüriük 
İçin, Kurucu MeclIs’I Bekleyin” sloganlan defedilecek, 
ihtiyaçların, açlığın ve köylü hareketinin baskısını üzer
lerinde giderek daha fazla hissedecekler, Kadet parti
sinde temsil edilen toprak sahiplerine ve kapitalistlere 
karşı proletarya partisiyle yakınlaşmaya zorlanacaklar.

Kurucu Meclis kendiliğinden, tabii ki bu gizlenmiş 
karşılıklı İlişkileri ortadan kaktırmaz. KÖMeri hayatın ken
disinde olan Sovyetler, Uhrip edilemeyecek. Kurucu 
Meclis, kendi devrimci çalışmalannın desteğini sadece 
Sovyetlerde bulabilir. Kurucu Meclis artı Sovyetler - 
oluşturmaya çalıştığımız devlet kurumunun biçimi bu 
bileşimdir. Partimiz gerçek zafer şansını, bu siyasal te

m elde kazanacaktır.
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Asla Rus İşçi sınıfının yalnız başına, kendi gücüyle, 
gelecekteki devrim zaferini getirmeye muktedir olduğu
nu söylemedik. Unutmadık, şu an da unutmamalıyız, 
bizimle burjuvazi arasında üçüncü bir büyük kamp duru
yor: Küçük burjuvazi. Bu kamp Komilov hadisesi sıra
sında bizim yanımızdaydı ve bu bize zaferi getirdi. Dalıa 
birçok zaman bizimle biriikte olacaklar. Kendimizin şu 
anki durum tarafından hipnotize edilmesine izin verme
meliyiz. Şüphesiz, şu an bu kamp bizden çok burjuvazi
nin yakınında. Fakat şimdiki durum ebedi hatta sürekli 
değildir. Ve sadece dikkatsiz bir adım, düşüncesiz bir 
eylem, ve tüm devrimin kaderinin aceleci bir ayaklan
maya bağlı olması durumunda, proletarya partisi küçük 
İHirjuvaztyi uzun bir süre için Mliyukov’un kollarına ata
cak.

Bize şunlar söyleniyor; 1) Rus halkının büyük bir bölü
mü bizimdir, ve 2) uluslararası proletaryanın büyük bir 
bölümü bizimledir. Yazık! -ne biri ne de diğeri doğru 
ve bütün durumun en kilit noktası bu.

Rusya’da işçilerin büyük çoğunluğu ve askerierin 
önemli bir kısmı bizimle. Fakat geriye kalanlar şüpheli. 
Hepimiz eminiz, örneğin, şimdi Kurucu Meclis seçimleri 
olsa, köylülerin büyük bir çoğunluğu Sosyalist Devrim
cilere oy verecekler. Nedir bu, bir kaza mı? Asker 
yığınlan bizi savaş sloganı için değil banş için destekli
yor. En mühim meselelerden biri de budur, ve bunu 
dikkate almazsak inşa etmeye çalıştığımız şey riske gi
recektir. İktidarı kendi başımıza ele geçirdiğimizde dün
ya durumunu gözönünde bulundurup devrimci bir sa
vaş gerektiğine karar verecek olursak, askerler bizden 
kaçacaklardır. İktidara gelmekle işçi partisi Wilhelm’e 
ağır bir darbe indirmiş olacaktır. Acil bir barış öneren 
Devrimci Rusya’ya karşı bir savaş sürdürmek onun için 
çok zortaşarak. Fakat, bu hamle bu şartlar altında, Ri
ga'nın düşüşü vs. Alman emperyalizminin kolunun Rus
ya’dan çekilmesi için gerekil gücü sağlayacak mı?

ikinci iddia, uluslararası proletaryanın sözde bizimle 
beraber olduğu. Maalesef bu böyle değil. Alman ordu
sundaki isyan yoğun bir semptomatik anlam taşıyor. 
İtalya’daki bir dizi ayaklanmaya dair haberler var. Fakat, 
butjuvaiann dünyasındaki savaşın ilan edilmesinden ötü
rü, herhangi bir çeşit desteğin Rusya'daki proleter dev
rime ulaşabilme ihtimali çok uzaktır. Kuvvetleri oldu
ğundan fazla düşünmek çok tehlikelidir. Şüphesiz bize 
çok şey verilecek, çok şey de talep edilecektir. Ama 
bb! her şeyi bir ioımara yatırıp kaybedersek, yavaş geli
şen ama yine de gelişmekte olan uluslararası proleter 
devrimde zalim bir yara açmış oluruz. Dahası devrimin 
Avrupa'da gelişmesi, bizi hiç duraksamadan'iktldarı ele 
geçirmeye zorlayacak, Rusya'daki devrimin de yegane 
teminatı budur. O an gelecek ama daha burada değil. 
(■•■) •

P 0İ e r s b u r g ' d a n  G ö z l e m İ B r

Jacques Sadoul Champigny-sur-Marne milletvekili
Albert Thomas'a 7 Kasım 1917’de Petersburg’dan
gönderdiği mektupta gözlemlerini dile getirmişti.

Bolşevik hareket bu gece patlak verdi. Odamdan, bi
raz uzakta meydana gelen çatışma seslerini duydum. 
Bu sabah sokaklar sakin ama yüz civannda Rus subayı
nın ve müttefik subayının kaldığı Astoria otelinde, geçi
ci hükümete sadık muhafızlar hiçbir çatışma olmaksızın 
Bolşevik müfrezelerie yer değiştirdiler.

Her saat başı, istasyonların, bankalann, telefon ve 
telgraf idaresinin, bakanlıkların birbiri ardına isyancıla- 
nn eline geçtiğini öğreniyoruz. Hükümete bağlı biriikler 
ne yapıyor acal»?

Yemekten dönerken, güçlü Bolşevik müfrezelerince 
savunulan dört barikatla karşılaştım. Hükümet güçleri 
nerde? Bunu bilmek imkânsız. Askerler kime bağlı ol-

Üstte: Geçici Hükümetin başbakanı Kerenskiy 
Moskova istasyonunda. Ortada: Sosyalist Devrimciler 
partisinin kurucularından ve Geçici Hûkûmet'in Tarım 

Bakanı Victor Çernov. Altta: Ağustos 1917’de 
ayaklanma teşebbüsünde bulunan General Korniiov 

Devlet Konferansı'na katılmak üzere Moskova'ya 
gelirken.

dukiannı billyoriar mı? Bir arkadaşım yolda gördüğü 
askerierden birine sorduğunda kendilerini seçilmiş bir 
komitenin yönettiği ama geçici hükümeti savunup sa
vunmadığını bilmediği cevabını aldı. Daha evvelsi gün 
bana hükümetin aldığı önlemlere tam güveni olduğunu 
söyleyen Avksantiyev’i görmek için saraya girmeyi de
nedim. Ama sarayda muhafızlardan başka kimse yok.

Meydanda yürürken, Astoria otelinden saray muhafız
larına birkaç el ateş açıldı. Hızlandım. Ateş bir müddet 
devam etti ama pek etkili olmadı. Saat 4’te Kerenski'yle 
beni tanıştırması gereken bakanlar konseyi sekreteri 
Haipern ile randevum vardı. Ancak Kışlık Saray Bolşe-

vlklerte çevrilmişti ama zaten başbakanın beni kabul 
etmekten daha önemli İşleri vardı herhalde.

Müttefikler arasında gerilim oldukça yüksek. Müttefik 
subaylarının Bolşeviklertn saklınlarına maruz kalacakla
rı şayiaları her yerde yaygın dolaşıyor. Bir ara, Sovyet 
kongresinin yapıldığı Smolni’ye gidip, kendi adıma ayak
lanma önderierini görmeyi düşündüm. Smoini Peters
burg Sovyetl’nin merkezi. Onlan henüz tanımıyordum 
ama oldukça rahat bir şekilde gireceğimi sanıyordum. 
Önerimi şaşkınlıkla karşıladılar, tabii ki sonra reddettiler.

Bütün kavşaklar kızıl mufıafıziarca gözetim altına alın
mış durumda. Her yerde devriyeler dolaşıyor, arada 
bir zırhlı araçlar hızla geçiyor. Bazen silah sesleri duyu
luyor. Her silah sesinde yollardaki kalabalık, hemen 
duvar diplerine, kapı altlarına doğru koşuyor. Smoini’de 
kızıl muhafızlar Devrimci Komite’yi koruyor. Bahçede 
mitralyözler duruyor. Öndeki kolonlar arasında toplar 
var. Kapı sıkı sıkıya kapalı. Köylü Sovyeti'ne giriş kar
tım, Longuet'nin Steklov’a gönderdiği bir mektup ve 
özellikle de Rusça bilmemem nedeniyle içeri girmeyi 
başardım. Smoini Enstitüsü 18. yüzyıl sonundan kalma 
bir bina ve eskiden aristokratların kızlannm lisesiymiş. 
Beyaz geniş koridorlar askerler ve işçilerce doldurul
muş durumda. Petersburg'u terketmiş olduklarından ne 
Dan'ı ne de Çemov’u göremedim. Ancak aniden Stek- 
lov, Kamenev ve Lapinski’yle karşılaştım. Mutlular, meş- 
güllerama benimle Fransızca konuştular. Beni kardeşçe 
karşıladılar ve meraklı sorularıma içtenlikle cevap verdi
ler. Onlara söylediğim bazı dedikodulan yalanladılar. 
Bana ertesi gün basında elçilik görevlilerinin güvence 
altında olduğunun yer alacağını söylediler. Bazı Kazak
lar ve kadın müfrezesinin dışında Petersburg Gamizo- 
nu’nun kendileriyle beraber olduğunu söylediler. Bütün 
devlet dairelerinin ellerinde olduğunu hatırlattılar. Geçi
ci hükümetin Kışlık Saray’da kuşatıldığını söylediler. 
Devrimci komite şiddet kullanmak isterse, hükümet üye
lerinin tutuklanacağını, ama ikinci devrimin kan dökme 
niyetinde olmadığını söylediler. Güzel umutlar ama ger
çekleştirmesi güç.

Yann, Sovyetler Kongresi’nde derhal oluşturulacak 
Bolşevik hükümetin programı geliştirilecek.

Bu acil programın bazı maddeleri şöyle;

Halklara, adil ve demokratik bir barış sağlamak ama
cıyla karşılıklı görüşmelerin başlamasını olanaklı kılacak 
bir ateşkesin önerilmesi.

Büyük toprak mülkiyetinin ortadan kaldırılması ve ye
rel tarım komiteleriyle 12 Kasım’da toplanacak kurucu 
meclis tarafından düzenlenecek bir prosedür gereğince 
köylülere toprak dağıtımı.

Üretim ve bölüşüm üzerinde işçi kontrolü.

Bankalann tekelleştirilmesi.

Cephede ölüm cezasının kaldıniması.

Yeni başbakan kim olacak? Şüphesiz bir Bolşevik. 
Kadetler ve Menşevtkler iktidan iflas etti, işçiler şimdi 
kendi kaderlerini ellerine alacaklar.

Saat 22’de Kışlık Saray’ın önünde şiddetli çatışmalar 
oluyor. Komite savaşa mı karar verdi?

Bolşevikler’in coşkusu giderek artıyor. Uenşevikler'- 
in suratı asık. Hiçbir şeye güvenleri yok. Sadece Bolşe- 
vikler İnisiyatif kullanan eylem adamı niteliğine sahip.

Asker ve İşçi Sovyetleri Yürütme Komitesi’nin gece 
seansına katıldım. Büyük çoğunluk Bolşevik. Sabaha 
karşı 4'te eve döndüm ve size bu satırlan yazıyorum. 
Bundan böyle, bir günlük tutacağım. Ne olacağı hiç 
belli otmaz. Tamamen kişisel yargılar taşıyan, hızla kale
me alınmış ve size epeyce geç ulaşacak bu notiann 
ne derece önemli ve yararii olacağını bilemiyorum. •



Modem Sosyalizm

Sovyetler’de Iç Savaş
Eski Düzenin Tasfiyesi
Ekim Devrimi Bolşevifeîer’i, Sovyet devletini kurmak ve sağlamlaştırmak, toplumu sosyalist 
temeller üzerinde yeniden örgütlemek, düşman kapitalist kuşatmaya karşı ülke savunmasını 
düzenlemek ve öteki ülkeler proleterleriyle ilişkileri pekiştirmek gibi son derece karmaşık 
bir dizi tarihsel görevle karşı karşıya bırakmıştı. Üstelik bu problemlerin çözümünde 
başvurabilecekleri tarihsel emsaller olmadığı gibi, Bolşevikler'in başlıca esin kaynağı olan 
Marksist teori de, proletarya diktatörlüğünün sanayileşmiş bir ülkede kurulacağını 
öngördüğünden, ancak sınırlı bir donanım sağlıyordu. Geçici Hükümet’in tasfiyesi ülkeyi, bu 
dönüşümleri yürütecek resmî bir otoriteden de yoksun bırakmıştı. Rusya ekonomik bakımdan 
görece geri ve küçük toprak sahiplerinden oluşan köylü nüfusun ağır bastığı bir ülkeydi. 
Proletarya, devleti ve ekonomiyi yönetecek kadrolardan hemen hemen yoksundu. Ülkeyi bitkin 
düşüren ve yıkıma uğratan savaş sürüyordu ve çok geçmeden yerini, emperyalist 
müdahalelerle kızıştınlan bir iç savaşa bırakacaktı.

İlk Direniş ve Bölünmeler

Geçici Hükümet’in tasfiyesi ile resmî bir otoriteden yoksun kalan Rusya’da, her ne kadar 
26 Ekim’de, Lenin başkanlığında, geçici olarak hükümet işlevlerim devralan onbeş kişilik bir 
Sovyet Narodnih Kommisarov (Sovyet Halk Komiserliği; kısaca Sovnarkom) kuruldaysa da, 
devrimi izleyen ilk günlerde Bolşevikler’in izledikleri politikalara belli bir kararsızlık hakimdi. 
Ömeğin, bir yandan Sovnarkom, hükümet yetkilerini “Kurucu Meclis’in toplanmasına kadar” 
devraldığını ilan ederken, diğer yandan, yine 26 Ekim’de Parti’nin yayınladığı bir bildiri.
Kumcu Meclis’ten hiç sözetmeden, “bütün iktidann Sovyetler’e” ait olduğunu iddia ediyordu.

Kışhk Saray baskını son derecede kansız bir şekilde gerçekleştirilmiş, sarayın korumasıyla 
görevU, General Krasnov başta olmak üzere bütün subaylar, “bir daha halka karşı 
silahlanmamalan” koşuluyla serbest bırakılmışlardı. 25 Ekim günü tutuklanan ve Peter ve Paul 
kalelerine hapsedilen Geçici Hükümet üyeleri ertesi gün, son derecede gevşek bir gözetime 
tâbî tutularak serbest bırakılmışlardı. 25 Ekim’i izleyen günlere de egemen olan bu barışçıl 
havadan ötürü, Bolşevik Parti içinde de, önemli bir kesim yeni bir uzlaşma hükümetinin 
kurulmasını umuyordu. Dahası, benzer bir talep işçi çevreleri tarafından da dile getiriliyordu. 

^Örneğin, başında Sosyalist Devrimcilerle Menşeviklefin bulunduklan Demiryolu İşçileri Sendikası 
Rusya Yürütme Komitesi (Vihjel), içinde bütün taraflann temsil edildiği bir sosyalist hükümet 
kurulmasını istiyor, yani, hükümete Bolşevikler’den  başka, Menşeviklerle sağ Sosyalist 
Devrimciler’in de katılmalannı öneriyordu. Oysa aynı sırada, daha Ekim Devrimi’ni izleyen ilk 
günlerde, Bolşevik parti, karşı-devrimin Sovyet iktidarını devirme girişimleriyle karşı karşıya 
kalmıştı. Örneğin, Petrograd’dan kuzey cephesi bölgesine kaçan Kerenskiy, General Krasnov 
komutasında topladığı birlikleri başkent üzerine göndermiş, 28 Ekim’de Krasnov, Gatçina’yı ele 
geçirdikten sonra, Petersburg’a karşı saldırıya geçmişti. 29 Ekim’de, sağ Sosyalist Devrimcilerle 
Menşevikler’in “Yurdun ve Devrimin Kurtuluş Komitesi” adıyla kurdukları karşı-devrimci bir 
örgüt, Petersburg’daki Harbokulu öğrencilerini ayaklanmaya kışkırtmıştı. Ömeğin, Moskova’da da 
beyaz muhafızlar ve Harbokulu öğrencileri ayaklanıyorlardı. Kısacası, karşı-devrim, Sovyet 
iktidanna karşı silahlı mücadeleyi başlatmıştı bile. Ama Petersburg işçilerinin, Baltık 
denizcilerinin ve Petersburg garnizonundaki askerlerin elbirliğiyle, Harbokulu öğrencilerinin anti- 
sovyetik ayaklanması daha başladığı gün bastınidı. İki gün sonra, 31 Ekim’de General 
Krasnov’un Kazak birlikleri Pulkova yakınında yenilgiye uğratıldı. 3 Kasım gecesi, Moskova 
işçilerinin ayaklanan beyaz muhafızlara karşı giriştikleri çatışmalar zaferle sonuçlandı. Karşı 
devrimin Sovyet iktidannı ilk silahlı yıkma girişimleri, böylece başansızlığa uğradı.
Bütün bunlar olurken Demiryolu İşçileri Sendikası Rusya Yürütme Komitesi'nin talepleri Bolşevik 
parti içinde de yankı bulmuş. Merkez Komite, Menşevikler’in ve sağ Sosyalist Devrimciler’in 
Sovyet iktidannı ve Ekim Devrimi’nin bütün kazanımlannı kabul etmeleri koşuluyla, onlarla 
görüşmeyi kabul etmişti. Lenin Vihjel ile yapılacak görüşmeleri, Kerenskiy’ye karşı 
düzenlenecek askeri hareket sırasında diplomatik bir paravana hizmeti görecek, devrimci 
güçleri örgütlemek ve Sovyet düşmanlannı yenmek için partiye zaman kazandıracak bir imkân 
olarak değerlendiriyordu. Merkez Komite bu görüşmelere Kamenev başkanlığında bir 
delegasyon gönderdi. Görüşmeler sırasında Menşeviklefin ve Sosyalist Devrimciler’in isteklerine 
uyarak, bütün taraflann temsil edildiği bir sosyalist hükümet kurulmasını Kamenev’le birlikte 
Zinovyev, Rikov, Nogin ve Milyutin de kabul etti. Ancak Kasım 1917 başında Bolşevik partisi 
Merkez Komitesi böyle bir çözümü kesinlikle reddeden bir karar aldı. Dahası aynı karar, 
Kamenev, Zinovyev grubunun bu karara ters düşen faaliyetlerine son vermesini de 
öngörüyordu. Ancak muhalefet grubu Merkez Komite çoğunluğuna uymayarak, ara dönem 
boyunca bir tür parlamento işlevi gören Vserosiykiy Tsentalniy İspolnitelniy Komitet’de  (Tüm 
Rusya Merkez Yürütme Komitesi; kısaca VTsİK) parti disiplinini çiğneyerek, partinin 
görüşmeleri kesme karanna aykın oy kullandı. Bunun üzerine Lenin ve Merkez Komite, 
muhalefete bozguncu etkinliğinden vazgeçmesini isteyen bir ültimatonı verdi ve Kamenev, 
Zinovyev, Rikov, Nogin ve Milyutin parti siyasetiyle anlaşmazlık içinde kaldıklannı açıkladı ve
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Petersburg'daki işçilerin üçte birini oluşturan l<adm 
işçiler 1917 Şubat Devrimi'ne aktif bir biçimde 

katıldılar. Hatta Şubat Devrimi, Uluslararası Kadınlar 
Günü'nde kadın işçilerin dayanışma gösterileri ve 

grevleri ile başlamıştı. Kadın işçiler gıda ve tekstil 
sanayiinde çalışanların yüzde 65-70’ini oluşturmalarına 

rağmen Petersburg Sovyeti'ne tek bir delege bile 
gönderememişlerdi. Fabrika komitelerinde de 

yaşananlar kadınlar açısından pek farklı değildi. 
Kadınlar, fabrika komitelerinin üyelerinin yaklaşık üçte 
birini oluştururken, delegeler arasındaki oranları yüzde 

4'ü geçmiyordu. Tekstil Sendikası'nda yoğun kadın 
emeğinin kullanılması karşısında, kadınlar yönetimde 

yer atamıyorlardı. Lastik fabrikalarında çalışanların 
yüzde 68'i kadınlar iken, sovyet delegelerinin ancak 

yüzde 8'ini kadınlar oluşturuyordu. Nevskaya ve 
Pehotkin fabrikalarında ise kadınlar, işçilerin yüzde 

45'ini oluşturuyordu. Birincisinin fabrika komitesinde 
tek bir kadın üye bulunmuyordu, İkincisinin komitesinde 
13 üyeden ikisi kadındı. Kadın işçilerin yaşadıklan bu 

sorunlar Rus toplumunun geleneklerinden 
kaynaklanıyordu. Kadınlar evlerinde olduğu gibi 

çalıştıkları fabrikalarda da erkek işçiler tarafından 
baskı altına alınıyorlardı. Mücadelelerin ön saflarında 

yer almalarına karşılık erkekler tarafından dışlanan 
kadınlar, erkeklerin eski toplumun egemen 

kültürünü üstlerinden atamamalarının sonuçlan ile 
karşı karşıya kalıyorlardı. Öte yandan kadınlar da bu 
egemen kültür altında şekillenmiş olmanın işaretlerini 

taşıyorlardı. f\âücadetenin ön saflarında yer almalan 
kendilerine olan güvensizliklerinin fıemen yıkılmasına 
da her zaman yol açmıyordu. Kadın işçiler için de 

önderlik çoğu zaman erkek olmakla birlikte 
değerlendirilen bir özellik idi. O nedenle kimi zaman 
da gönüllü olarak kazandıktan veya kazanabilecekleri 

pozisyonlan erkeklere terk ediyorlardı. Bu tutumun 
yarattığı sonuç ise yine erkeklerin, kadınların sorunlan 

hakkında karar vermeleri oluyordu. Böylelikle bir 
yanda ezilen kadınlar kendi taleplerini, kişiliklerini ve 

mücadelelerini geliştiremiyorlar, öte yanda ise 
mücadele etmeden kurtulunamayacağı gerçeğini 

gözden kaçırıyorlardı. Marksizmle tanışan ve sosyalizm 
mücadelesinin özgürleştirici yanını kavrayan sosyalist 
ve kadın işçiler ise egemen kültürün bu özelliklerini 

aşan bir mücadelenin içinde ve önünde yer 
alıyorlardı. 1917 Devrimteri bu sürecin yaşandığı 

özgün örneklerden biri idi. Bir yanda bir grup 
sosyalist ve işçi kadın, erkeklere karşı eşitlik 

mücadelesi verirken, öte yanda da bu mücadelelerini 
toplumsal sorunlara ve egemenlik ilişkilerine 

yöneltiyorlardı. Erkeklerin kadınlan işçi sınıfının eşit 
haklara ve topluma karşı eşit sorumluluklara sahip 

bağımsız bireyler olarak değerlendirmemelerini şiddetle 
eleştiren kadınlar Kollontay'ın deyişi ile “birer 

apandisit gibi”  ele alınmalarına karşı mücadele
ediyorlardı.



y

İÇ Savaş



Nogin, Rikov, Milyutin ve Teodoroviç, Merkez Komite’den istifa etti. Kamenev, Tüm Rusya 
Merkez Yürütme Komitesi başkanlığından alınarak yerine' Sverdlov getirildi. Sovnarkom’daki 
Bolşevik ağırlığı Şlihten, Yelizanov, Petrovskiy ve Stucka gibi parti Merkez Komitesi üyeleriyle pekiştirildi.

Ara Dönem

12 Kasım’da Geçici Hükümet’in öngörmüş olduğu gibi Kurucu Meclis seçimleri yapıldı. Oy 
pusulalannda Ekim Devrimi’nden önce belirlenmiş listelerin yer aldığı seçimlerin sonucu, 
Bolşevikler için tam anlamıyla bir başansızlık anlamına geliyordu. Seçilmesi gereken 808 
temsilciden, olağanüstü koşullardan ötürü yalnızca 707’si seçilebilmişti. Bunlardan 410’u 
Sosyalist Devrimci, 175’i Bolşevik, 17’si Kadet, 16’sı Menşevik, geri kalanlar ise genellikle anti- 
Bolşevik azınlık ve bağımsız adaylardı. Ancak seçimlerin yapıldığı noktada Sosyalist Devrimciler 
bütünlüklü ve ortak bir politikaya sahip bir parti olma konumunu çoktan (Haziran 1917’den 
beri) yitirmiş durumdaydılar. Lenin’in deyişiyle “halk varolmayan bir ^partiye oy vermişti.” 15 
Kasım’da, Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi, Köylü Delegeleri Sovyeb ve Petrograd Sovyeti’nin 
ortak bir toplantısında, sol Sosyalist Devrimciler’in de katkısıyla Bolşevikler Köylü Delegeleri 
Sovyeti’ni, İşçi ve Asker Sovyetleri ile birleşmeye ikna ettiler. Böylelikle o güne kadar, İşçi ve 
Asker .Sovyetleri’nin merkez komitesi durumunda olan Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi, 
bütün ülke nüfusunu temsil etme hakkını kazanmış oluyor, daha toplanmadan Kurucu 
Meclis’in alternatifi yaratılmış oluyordu. Sovnarfeom’daki üç komiserliğin sol Sosyalist Devrimciler 
(Kolegayev, Proşyan ve Steinberg) tarafından devralınmasıyla, sol Sosyalist Devrimcilerle 
Bolşevikler arasındaki koalisyon iyice perçinleşmiş oldu ve Sovnarkom Çok daha temsilî bir 
nitelik kazandı. Seçimlerin yapıldığı 12 Kasım 1917 ile Kurucu Meclis’in toplandığı 5 Ocak
1918 arasında Bolşevikler’in önderliğindeki Sovnarkom ile Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi 
Rusya’daki Ancien Regime’in (Eski Düzen) son kalıntılannı tasfiye ettiler. Kasım 1917’nin ikinci 
yansında, devrimci denizci ve asker birlikleri eski ordunun Mognilev’deki genel karargâhını 
dağıttı. Yine Kasım 1917 sonunda Petrograd’da Kadetler tarafından düzenlenen karşı-devrimci 
bir komplo başansızlığa uğratıldı. Don ve Güney Ural bölgesindeki zengin Kazaklann 
ayaklanmalan bastınidı. Bütün bunlar, karşı-devrimin toplumsal ve maddi dayanaklannın 
cılızlığını kanıtlayarak, devrimci girişimin dinamizmine hız kazandırdı. Ekim Devrimi’nden 
sonra Tüm Rusya Sovyetler Kongresi’nin yaptığı ilk şey. Şubat Devrimi’nden sonra kaldınimış 
olan, ama Geçici Hükümet’in tekrar yürürlüğe koyduğu, cephede idam cezası verilebilme 
uygulamasını yeniden yürürlükten kaldırmak olmuştu. 10 Kasım’da ise Çarlık düzeninde 
geçerli olan bütün hukuki ayncahklar kaldınimış, yasa karşısında tek bir statü, yurttaş” 
statüsü kabul edilmişti. Ancak Kasım’ın ikinci yansından itibaren alınmaya başlayan kararlar, 
daha öncekilerinin aksine, bir burjuva demokrasisinin sınırlannı zorluyordu. Örneğin Kasım
1917 ortasında Sovyet iktidan. Devlet Bankası’nm yönetimini kendi eline aldı, ardından özel 
bankalann ulusallaştınimasına girişti ve bankacılık etkinliği üzerinde devlet tekeli kurdu. 
Burjuvazinin ekonomik gücünü temehnden sarsan bu önlemlerle birlikte Sovyet iktidan. Çar 
ve Geçici Hükümet tarafından alınan ve yaklaşık 16 milyon altın rubleye yükselen Rusya’nın 
tüm dış borçlannı tanımadığını bildirerek ülkeyi uluslararası sermayenin malî 
boyunduruğundan kurtarmaya girişti. 12 Kasım’da işgünü 8 saatle sınırlandınidı. 14 Kasım 
1917’de yayınlanan “işçi denetimi kararnamesi” bütün sanayi, ticaret, tanm ve taşımacılık 
işletmeleri ile kooperatiflerde üretim ve hizmetlerin kontrolünden sorumlu işçi komitelerinin 
kurulmasını öngörüyordu. 1918 başında hemen tüm sanayi işletmelerinde uygulanan işçi 
denetimi, bir yandan burjuvazinin sabotaj ve fabrikalan bir karşı-devrim üssü durumuna 
dönüştürme çabalannm bastıninıasını kolaylaştınrken, bir yandan da işçilerin işletmelerdeki 
ekonomik faaliyetler üzerinde bilgi sahibi olmalarını ve üretim yönetimine yavaş yavaş 
alışmalannı sağlıyordu.

Kasım 1917 sonunda ise, Sovyet iktidan büyük kapitalist sanayiin ulusallaştınimasına girişti.
Bu amaçla 1 Aralık 1917’de, sosyalist üretimin ulusallaştınlmasım ve ekonomiyi yönetmek 
üzere Sovnarkom’a bağlı Visşi Sovyet Narodnogo Hozyaistva (Yüksek Ulusal İktisat Konseyi; 
kısaca Vesenha) kuruldu. Vesenha’nm  kuruluşunu, her eyalette kurulan yerel İktisat Konseyler’i 
(Sovnarhoz: Sovyet Narodnogo Hozyaistva) izledi. Sovnarhoz’lar yaVaş yavaş bölgelsel ve ulusal 
iktisadın yönetimini ellerine alarak planh bir ekonominin temellerini attılar. Ancak 
Sovnarhoz’larla işçi komitelerinin birarada varlığı, daha sonra Bolşevik partiyi “sol komünizm”le 
Lenin önderliğindeki merkez arasında bölecek olan, merkezî planlama ile işçi kontrolü 
arasındaki çelişkinin ilk işaretini veriyordu.

Kurucu Mechs Üzerine Tezler

Her ne kadar Ekim Devrimi’nden sonraki ilk aylarda Sovnarkom’un politikalan, Bolşevikler’e 
geniş bir kitlesel destek sağladıysa da, toplanması gereken Kurucu Meclis karşı-devrimci 
güçlerin umutla baktığı bir odak halini almıştı. Kuşkusuz, karşı-devrimci güçlerin tamamı 
umutlannı böylesi “yasal” bir çözüme bağlamıyorlardı. Daha 28 Kasım’da Geçici Hükümet’in 
eski bakanlannın, Kadetler’in de desteğiyle giriştiği bir meclis toparlama çabası zorla 
önlenmişti. Diğer yandan, güney Rusya’da da Çarlık yanlısı generallerin çevresinde karşı
devrim, askerî hazırhklannı sürdürüyordu. Bu duruma karşı Bolşevikler^in aldığı ilk önlem, 
Ekim Devrimi’nden sonra faaliyederini sürdürmekte olanlar içinde sosyalist olmayan yegâne 
parti olan Kadetler’in, “karşı-devrimci ayaklanmaya yasal bir kılıf’ sağladıklan gerekçesiyle, 
yasa-dışı ilan edilmeleri oldu. 7 Arahk’ta “karşı-devrimci faaliyetler ve sabotaj”la mücadele



İç Savaş

Lukin’in Kaçınılmaz adlı tablosunda (yanda) Kışlık Saray'ı 
zapteden Kızıl Muhafız, çocuksu merakla karışık bir keyifle 
asırlar boyu kendisine ve atalarına hükmetmiş olan 
hanedanların iktidar ve zenginlik alametlerini seyrediyor, işçileı 
1905'te hayatlarını biraz olsun yaşanabilir kılması için Çar'dan 
ricada bulunmaya gittiklerinde^ Kışlık Saray'ın önünde 
kendilerine makineli tüfek mermileri lütfedllmişti. Çar’ı 
devirdiklerinde başlarına geçen Kerenskiy hükümeti-aynı Kışlık 
Saray'ı bu kez de onlar için erişilmez bir iktidar karargahı 
haline getirdi. Ancak işçiler bu kez, taleplerini gerçekleştirmek 
için ricada bulunmadılar. İşlerini kendileri görmek üzere her 
türlü iktidarın simgesi haline gelmiş olan bu sarayı ellerine 
geçirdiler. Buna direnenlere bir miktar top mermisi ikram 
etmeleri amaçlarını gerçekleştirmeleri için yeterli oldu. Kışlık 
Saray'ın zaptı Ekim Devrimlnln ilk hamlesiydi. Bunu izleyen 
günler "bir bütün olarak köylülükle" birlikte yürüyen işçilerin 
bütün Rusya’da birer birer bütün merkezleri ele geçirerek 
sovyet iktidarını Rusya üzerine yaymalarına tanık oldu. Ancak 
sovyet hükümetinin burjuva mülkiyetine karşı önlemler almaya 
girişmesi ve Kurucu Meclis'i lağvetmesi ile birlikte başkaldıran 
karşı devrim o güne kadar Bolşevikler’/ izlemiş olan askerler 
arasında da bölünmeye yol açtı. "Kaçınılmaz”  olanı 
gerçekleştiren Kızıl Muhafız'ın karşısına Mayakovskiy'in bir 
afişinde gösterdiği (üstte) Uşçredinka denilen Kurucu Meclis’in 
koruyuculuğunu üstlenen Savvinkov önderliğindeki bahriyeliler 
geçecekti.



etmek üzere bir Çrezviçainaya Kommissiya\ (kısaca Çeka) (Olağanüstü Komisyon) kuruldu.
Aralık ortasında da, sağ Sosyalist Devrimcilerdin önderlerinin bir kısmı tutuklandı. Ancak 
Bolşevikler'in kendi arasında bile, Sovyetler, Sovnarkom ve Kurucu Meclis arasındaki ilişkiler, 
ancak Lenin’in 13 Aralık’ta Pravda’da Kurucu Meclis Üzerine Tezlerdi imzasız olarak 
yayınlamasından sonra netlik kazanacaktı. Lenin bu makalesinde, ilk kez Nisan Tezleri’nde dile 
getirmiş olduğu perspektifin, mevcut konjonktürdeki politik sonuçlannı çıkarıyor ve “bir 
buıjuva cumhuriyetinde demokrasi ilkesinin en yüksek biçimi” olarak nitelediği Kurucu 
Meclis’in, “devrimci sosyal demokrasi açısıdan” yine de yetersiz olduğunu, “bir Sovyetler 
cumhuriyetinin alışıldık burjuva cumhuriyetlerinden” daha yüksek bir biçimi olduğunu 
vurguluyordu. Ona göre Sovyeder cumhuriyeti “sosyalizme geçişi temin edecek en acısız 
[yönetim] biçimi” idi.

Lenin’in makalesinin yayınlanmasından bir hafta sonra Sovnarkom, Kurucu Meclis’in, asgari 400 
üyeyle toplanabildiği takdirde, 5 Ocak 1918’de toplanacağını ilan etti. Ancak sonra da,
Sovyeder Kongresi’nin Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi 8 Ocak’ta toplanmak üzere bir 
Tüm Rusya Sovyetler Kongresi için çağn yayınladı.

Kurucu Meclis ve Burjuva Demokrasisinin Sonu

Ocak 1918 başında. Ekim Devrimi’ne yol açmış olan ikili iktidar durumunun bütün unsurlan 
yeniden ortaya çıkmış gibi görünüyordu. Ancak iki ay kadar bir süre içinde, Sovyetlerin 
doğrudan iktidan, herhangi bir temsilî iktidar tarafından ciddi bir biçimde tehdit edilemeyecek 
kadar köklü bir nitelik kazanmıştı. 3 Ocak 1918’de Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi'nin 
Kurucu Meclis’e sunulmak üzere kabul ettiği “Ezilen ve Sömürülen Halkların Haklan 
Bildirgesi” Rusya’nın “bir Asker, İşçi ve Köylü Sovyetleri Cumhuriyeti” olduğunu ve “merkezî 
ve yerel bütün iktidann bu Sovyetlere ait olduğunu” ilan ediyordu.

Kurucu Meclis 5 Ocak sabahı devlet başkanı sıfatını taşıyan Bolşevik Sverdlov tarafından 
açıldı. Bütün gün ve gece boyunca sûren konuşmalardan sonra, geceyarısına doğru yapılan 
oylamada bildirge 138’e karşı 237 oyla reddedildi. Bunun üzerine, Bolşevik Skovortsov’un 
“Aramızda her şey bitti.(...) Siz ve bizler barikatlann karşı saflanndayız.” sözlerinden sonra, 
önce Bolşevik, sonra sol Sosyalist Devrimci temsilciler meclisi terketti. Sabaha karşı, muhafız 
btası komutanı, Bolşevik yanlısı Jeleznyakov kalan temsilcilere, muhafızların yorulduğunu, artık 
dağılmaları gerektiğini bildirdi. Saat 5’te dağılan meclis, o gün Tüm Rusya Merkez Yürütme 
Komitesi tarahndan lağvedildi.

Brest-Litovsk Banşı

Bolşevik yönetimin eski düzenden devralmış olduğu sorunlar içinde en çetrefili ve kitleler 
gözünde en acili savaşa son verilmesi sorunuydu. Banş karan daha 8 Kasım’da II. Tüm 
Rusya Sovyetler Kongresi tarafından alınmış, ancak Kerenskiy önderliğindeki isyan ve parti 
içindeki bocalamalardan ötürü, cepheye ateşkes görüşmelerine başlama emri ancak 20 
Kasım’da verilebilmişti. Ancak bu noktada, Başkomutan General Duhonin’in Sovnarkom'un bu 
yöndeki emrine itaat etmeyeceği anlaşıldı ve yerine General Krilenko geçirildi. Bolşevik 
önderlik banş sorununu, aynı zamanda, orduyu demokratikleştirmek için bir fırsat olarak da 
kullanmak istiyordu. General Krilenko’nun başkomutanlığa tayin edildiği gün, onun ve 
Sovnarkom başkanı olarak Lenin’in imzasıyla orduya “Askerler! Banş davası sîzlerin elindedir.” 
diye başlayan bir çağn yayınlandı. “Cephedeki alaylar; düşmanla ateşkes görüşmelerine 
başlamak için derhal tam yetkili temsilciler seçsinler. Sovnarkom bu konuda size yetki 
vermektedir.” Kuşkusuz, ordudaki demokratikleşme ülke içindeki demokratikleşme ile elele 
gidiyordu. 23 Kasım’da basın Çarlık döneminde başka hükümetlerle yapılmış gizli anlaşmaları 
yayınlamaya başladı ve 2 Aralık’ta da bir ateşkes imzalanarak bir banş antlaşması yapılması 
konusundaki görüşmelere geçildi. Ancak görüşmeler Almanya’nın Sovyet Rusya’ya soyguncu, 
küçültücü bir banşı zorla kabul ettirmek istediğini gösterdi. Polonya, Litvanya ve Letonya ile 
Beyaz Rusya’nın işgalleri altındaki bir bölümü üzerinde denetim kurmak istiyor, aynca 
Ukrayna’yı egemenlikleri alüna almak niyeti besliyorlardı. Ukrayna’ya gelen bir Ukrayna Radası 
delegasyonuyla gizlice anlaşmaya vararak, Ukraynah buıjuva milliyetçilerin yardımıyla,
Ukrayna’yı Sovyet Rusya’dan ayırmak ve Ukrayna halkını boyunduruklan altına almak 
istiyorlardı.

İç ve dış durum, genç Sovyetler Cumhuriyeti’ni kurtarmak için Alman emperyalizmi karşısında 
gerilemeyi, ağır banş koşullannı kabul etmeyi gerektiriyordu. Ülkenin ulusal ekonomisi 
yıkılmıştı. Uzun bir savaşın bitkin düşürdüğü eski ordu, Almanlann saldınsına karşı 
koyabilecek bir durumda değildi. İşçi sınıfının ve köylülüğün geniş katmanlan, devrimci bir 
savaşı yürütebilmek için gerekli çoşkudan yoksundu. Yurdu ve devrimi kurtarmak, Sovyet 
iktidannı sağlamlaştırmak, emperyalist saldırganlara karşı ülkeyi savunmaya yetenekli yeni bir 
ordu kurmak için bir soluk alma dönemi sağlamak gerekiyordu. 8 Ocak 1918’de Lenin, parti 
Vlerkez Komite üyeleri ve Sovyetler 111. Kongresi’nin Bolşevik üyeleri konferansında, ilhakçı bile 
olsa hemen ayn bir banş imzalanması gerektiği konusundaki tezlerini savundu. Lenin’e göre 
ülkenin toplumsal, ekonomik ve siyasal durumu, savaşmaya yetenekli bir ordunun yokluğu, 
sarışın hemen imzalanması zorunluluğuna yol açıyordu. Ancak Lenin’in görüşü, konferansta 
çoğunluk sağlayamadı. Moskova ve Ural bölge komiteleri, Petrograd komitesi vb. birçok yerel

TUHACEVSKİY, M İH A İL  
NİKOLA YEVİe ( 18 9 3 - 19 3 7 )

iç Savaş sırasında büyük yararlılıklar gösteren, Kızı- 
lordunun önde gelen İsimlerinden biri olan M.İ. Tuha- 
çevskly 1893'te Smolensk'te doğdu. Moskova’da Harb 
Okulu’na girerek 1912'de buradaki eğitimini başarıyla 
tamamladı. Ardından 1914’de Aleksandrov İHarp Akade- 
misl’nde okudu, daha sonra da imparatorluk muhafız 
subayı olarak savaşa katıldı. 1915’te Almanlara esir dü- 

.şerek Almanya'ya gönderildi, ancak Ekim 1917’de kaça
rak İsviçre üzerinden Rusya’ya geri döndü ve devrime 
katılarak, Bolşevik parti saflarında yeraldı (5 Nisan 1918). 
Aynı yılın ilkbaharında Moskova’da Askerî Komiserliğe 
getirilen TuhaçevskIy, bir yıl sonra kendi örgütlediği 
Birinci Ordu’nun komutanı oldu. Bu arada Çarlık ordu
sundaki eski arkadaşlarının da bir bölümünü devrimin 
saflarına katılmaya ikna eden TuhaçevskIy, bu dönemde 
SImbirsk’te üslenmiş Çek Lejyonu'na karşı saldırıya ge
çerek, Uraliara kadar püskürttü. Bu başarılarından son
ra güney cephesinde Frunze’nin komutası atındaki bir
liklerle birlikte Kolçak ve Denikin'e karşı da önemli ba
şarılar kazandı. Bunun ardından Polonya Savaşı sırasın
da Kızılordu’ya kumanda etti. Bu cephede de oldukça 
önemli savaşlar kazanan TuhaçevskIy, Mart 1921’de 
Kronstadt ayaklanmasmı ve iki ay sonra Voga’da Tam- 
bov’da köylülerin başkaldırısını bastırdı.

Aynı yıl Askerî Akademl’nln başına getirilerek, Ocak 
1922’de batı cephesinin komutanı oldu. 1924-25’te Kızı- 
lordu genelkurmay başkanının yardımcısı oldu ve Aske
rî Devrimci Konsey üyeliğine getirildi. 1931'de aynı ku
ruluşun başkan yardımcısı olan TuhaçevskIy, 1935’de 
de mareşal oldu. İki yıl sonra ordu İçinde askerî bir 
komplo hazırlamakla suçlanarak, yargılanmadan kurşu
na dizildi.



İç Savaş

Brest-Litovsk barışı Bolşevik yönetim için çetrefil bir 
ideolojik sorun oluşturuyordu. Ekim'de BolşeviklerVn 

yönetimindeki Petersburg Sovyeti'mn aldığı ilk 
kararlardan biri Barış Kararnamesi idi. Daha da ötesi, 

kitlelerin hatırı sayılır bir çoğunluğu için devrim, 
öncelikle, savaşa son verme arzusunun bir ifadesiydi. 

Ancak diğer yandan, sol komünistlerin vurguladıktan 
gibi, BolşeviklerVn kendi dünya görüşleri açısından 

savaşan taraflann çoğunun hükümetleri meşru 
hükümetler değildi. Görüşme tartışmalan sırasında 

Troçki bu ikilemi şöyle ifade etmişti: “ Barış 
görüşmelerinde Sovyet iktidan kendi önüne ikili bir 
hedef koymaktadır. Önce, Avrupa'yı imha etmekte 

olan utanç verici ve suçlu katliama derhal son 
vermek: sonra elimizde olan her imkânla bütün 

ülkelerin işçi sınıfının, sermayenin egemenliğinden 
kurtulmasına ve Avrupa'nın ve insanlığın sosyalist 
dönüşümü ve demokratik bir barış uğruna devlet 
iktidarını ele geçirmesine katkıda bulunmak." Sof 

komünistlere göre, savaşın, uluslararası devrime 
katkıda bulunmak üzere, devrimci bir savaşa 

dönüştürülmesi gerekiyordu. Lenin ise BolşeviklerVn 
ülke içindeki meşruiyetlerini kazanabilmeleri için 

barışın elzem olduğunu düşünüyordu. Troçki'nin tavn 
ise “ne savaş, ne barış"tı. Başka bir deyişle, resmî 
bir barış anlaşması imzalamadan savaşı durdurmayı 
öneriyordu. Ancak Almanların saldırganlığı bu planın 

başarıya ulaşmasını olanaksız kıldı. Resimde savaşın 
sonunu ilan eden bildirilerin dağıtılmasının yarattığı

sevinç görülüyor.

parti komitesi Almanlarla banş görüşmelerinin kesilmesini öneriyor, emperyalist Almanya’ya 
devrimci savaş ilan edilmesini istiyordu. Diğer yandan “ne savaş ne banş” tezini savunan 
Troçki, Buharin ve yandaşlan, Wilhelm’in kuvvetlerinin saldınya geçemeyeceklerini ve kısa 
sürede Almanya’da devrimin patlak vereceğini ileri sürerek Alman banş koşullannın kabul 
edilmesine karşı çıkıyorlardı.

Vladimir Mayakovskiy'nin sınıf mücadelesini 
görselleştiren iki grafiği.

Banş görüşmelerinin kesilmesini önlemek için Lenin, parti Merkez Komitesi’nden banş 
görüşmelerinin azami uzatılması karannı çıkarttı ve III. Sovyetler Kongresi’nden de savaş ve 
banş sorununda Sovyet hükümetine tam yetki veren bir karar çıkarılmasını sağladı. Merkez 
Komite’de Lenin, özellikle Sergev (Artem), Stalin ve Sverdlov tarafından desteklendi.

9 Şubat (eski takvimle 27 Ocak) 1918’de (Sovyet Rusya 1 Şubat 1918’den başlayarak 
uluslararası takvimi kullanmaya başladı) Almanya temsilcileri, Sovyet delegasyonuna, Almanlann 
işgali altındaki toprakların Rusya’dan aynimasını öngören banş andaşmasınm imzalanmasını 
isteyen bir ültimatom verdiler. O sırada Brest-Litovsk’daki Sovyet delegasyonun başında Troçki 
vardı ve Lenin’den görüşmeleri uzatabildiği kadar uzatmak, ancak Almanlar bir ültimatom 
verirse banş antlaşmasını hemen imzalamak direktifini almıştı. 10 Şubat’ta (eski takvimle 28 
Ocak’ta) Lenin, Stalin tarafından da imzalanan bir telgrafla barış antlaşmasını imzalama 
zorunluluğunu bir kez daha belirtti. Buna rağmen Troçki, aynı gün Alman temsilcilere Sovyet 
hükümetinin Almanya tarafından ileri sürülen koşullarla bir banş antlaşması imzalamayı kabul 
etmediğini bildirmekle birlikte, aynı zamanda kendi “ne savaş ne banş” tezi doğrultusunda, 
Sovyetler ülkesinin Almanya’ya karşı savaşı durdurduğunu ve ordusunu terhis ettiğini açıkladı. 
Bu durumda Alman komutanlığının, Almanya’da bir ayaklanmaya yol açabileceği korkusuyla, 
saldınya cesaret edemeyeceklerini düşünüyordu. Ancak Alman hükümeti öyle düşünmedi. 18 
Şubat 1918’de Alman komutanlığı, ateşkes koşullannı çiğneyerek, tüm Rus-Alman cephesi 
üzerinde saldınyı başlattı. Eski ordunun kalıntıları bu saldınya direnebilecek durumda değildi. 
Ciddi bir dirençle karşılaşmayan Almanlar, birkaç gün içinde tüm Letonya ve Estonya’yı, 
Ukrayna’nın büyük bir bölümünü, Divinsk, Minsk, Polots, Pskov kentlerini vb. işgal ettiler ve 
Petrograd’ı tehdit etmeye başladılar. 21 Şubat 1918’de Sovnarkom halka Lenin tarafından 
yazılan ve “Sosyalist Yurt Tehlikede” başlığını taşıyan bir çağn yayınlayarak bütün parti 
üyelerini, tüm işçi ve köylüleri, Sovyetler Cumhuriyeti’ni Alman emperyalizmine karşı 
savunmaya çağırdı. Partinin ve Sovyet hükümetinin çağnsı üzerine, terhis edilmiş onbinlerce 
asker ve binlerce işçi, gönüllü olarak Kızıl Ordu saflarına katıldı ve çabucak oluşturulan 
birlikler düşman üzerine yürüyerek dişlerine kadar silahlı Alman birliklerinin saldınsına karşı 
koymaya başladılar.

Oysa daha 18 Şubat 1918’de Merkez Komite, Lenin’in üstelemesiyle Sovyet Cumhuriyeti’nin 
banş antlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu belirten bir karar almıştı. Alman hükümetine 
bu karan bildiren bir telgraf gönderildiyse de Almanlar, eskisinden daha ağır yeni isteklerde 
bulundular. Buna göre Almanya, tüm Letonya ve Estonya’yı ilhak edecek, Sovyetler ülkesi 
Almanya’ya büyük bir savaş tazminatı ödeyecek ve ordusunu terhis edecekti. Ukrayna
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Almanya’ya bağımlı bir devlet durumuna gelecek, Almanlann boyunduruğu altına girecekti.
Yine de 23 Şubat’ta, Alman hükümetinin yeni ültimatomunu inceleyen parti Merkez Komitesi, 
Lenin’in Almanya tarafından ileri sürülen yeni koşullarla banş antlaşmasının hemen 
imzalanması önerisi, azınlıkta kalan, devrimci savaş yanlısı Buharin, Unistkiy, Lamov, Bubrov 
gibi “sol komünistler" grubunun muhalefetine rağmen kabul etti. Ancak 3 Mart 1918’de 
Almanya’yla imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması ile sonuçlanmış görünen banş sorunu, 
Bolşevikler arasında o güne kadar yaşanmış olan en sert tartışmaya yol açmıştı. Merkez 
Komite’deki yenilgi üzerine Buharin ve yandaşlan, yerel örgütlerin bir bölümünü kendi 
yanlanna çekerek, onları Merkez Komite’nin karşısına çıkarmaya giriştiler. Lumov, Osinskiy, 
Sapronov, Stukov ve öteki “sol komünistler”den oluşan Moskova bölge bürosu, banşın 
imzalanmasından sonra kendilerine göre salt biçimsel bir kuruluş durumuna gelen Sovyet 
iktidannm, uluslararası devrimin çıkan bakımından ortadan kaldıniması olasılığının 
düşünülmesi gerektiğini ifade eden bir karar aldı. Bu arada, Buharin’e başvuran sol Sosyalist 
Devrimciler, Lenin’in Sovnarkom başkanlığından alınmasını ve sol Sosyalist Devrimciler “sol 
komünistler”den oluşan yeni bir hükümet kurulmasını önerdiler. Bu karara karşı Lenin, ne 
kadar sert olursa olsun hemen bir banş yapılmasına karşı çıkan herkesin, Sovyet iktidannm 
yıkılmasına hizmet ettiğini öne sürdü; sol komünistleri, Alman emperyalizmine ve Rus 
burjuvazisine suç ortaklığı etmekle eleştirdi.

Sovyet Rejiminin Sorunları
Kurucu Meclis’in lağvından sonra 8 Ocak’ta toplanan IIL Tüm Rusya Sovyetler Kongresi ile 6 
Mart’ta toplanarak Brest-Litovsk banşını onaylayan RSDİP (Bolşevik) kongresi arasında kalan 
dönem, Lenin’in “Sovyet iktidannm muzaffer ilerleyişi” diye andığı dönem oldu. Bu dönem 
içersinde, eski Rus İmparatorluğu’nun neredeyse bütün bölgelerinde, yerel halklar Sovyet 
Cumhuriyeti’ni bir yönetim biçimi olarak benimsediler. Çeşitli yörelerde, özellikle güney 
Rusya’da Don Kazaİdanndan Kaledin’in yönetiminde başlayan ayaklanma kolaylıkla bastınidı. 
“Demokratik karşı-devrim” diye adlandırdıklan bu ayaklanmalara bazı Menşevikler fiilen destek 
vermesine karşın, Menşevifeler’in de katıldığı çok partili bir siyasal hayatın sürdüğü bu dönem 
boyunca, hükümet işlevlerini yürüten Sovnarkom, Bolşeviklerle sol Sosyalist Devrimcilerden 
kurulu bir koalisyondan oluşuyordu.

RSDİP’den Komünist Parti'ye

6-8 Mart 1918’de Petrograd’da toplanan VII. Kongre, RSDİP (Bolşevik)’in iktidardayken yaptığı 
tek kongreydi. O sırada partinin yaklaşık 300 bin üyesi olmasına rağmen VII. Kongre’de 46’sı 
oy hakkına sahip 104 delege tarafından (delegelerin 58’i istişari oy hakkına sahipti) yaklaşık 
170 bin parti üyesi temsil ediliyordu. Çünkü kongrenin acele toplantıya çağniması ve ülkenin 
bir bölümünün Alman birliklerince işgali nedeniyle birçok parti örgütü delege gönderememişti.

Gündemde Merkez Komite faaliyet raporu ile savaş ve banş, programın ve parti adının 
değiştirilmesi sorunlan vardı. Kongre, Brest-Litovsk banşının yandaşlanyla karşıtlan arasında çekişmeli 
bir savaşıma sahne oldu. “Sol komünistler” azınlıkta kaldı, Brest-Litovsk banşı sorununda 
Leninci çizginin doğruluğu onaylandı ve Sovyet hükümetinin Almanya’yla imzaladığı banş 
antlaşmasının onaylanma zorunluluğu kabul edildi. Savaş ve banş üzerine Lenin’in sunduğu 
karar tasansı, 12 karşı ve 4 çekimser oya karşı 30 oyla kabul edildi. Partinin ve Sovyet 
iktidannm başta gelen görevlerinin, sosyalist devrimin kazanımlannı koruyup sağlamlaştırmak 
üzere işçi ve köylü yığınlann özdisiplinlerini geliştirecek, her türlü emekçi örgütlerinin 
girişkenliğini geliştirecek önlemler almak olduğu ortaya kondu. Kızıl Ordu’nun örgütlenmesini 
hızlandırmak ve bütün emekçilerin genel askeri eğitimden geçirmek zorunluluğu belirtildi.

VII. Kongre’de parti adının değiştirilmesi ve parti- programında değişiklik yapılması da 
kararlaştmldı; bu yeni programın kaleme alınması için, Lenin tarafından hazırlanan program 
taslağını temel olarak alan bir komisyon seçildi ve yine Lenin’in önerisi üzerine partinin, 
bundan böyle Rusya Komünist (Bolşevik) Partisi [RK(B)P] olarak adlandıniması kararlaştmldı. 
Lenin’e göre, girişilen sosyalist dönüşümlerin son ereği komünist toplumun kurulması olduğu 
için, doğru olan tek ad “komünist” adıydı. VII. Kongre’nin aldığı diğer önemli kararlardan biri 
de, Sovyet hükümeti ve Parti Merkez Komitesi’nin Moskova’ya taşınarak, Moskova’nın Sovyet 
devletinin başkenti ilan edilmesiydi.

Tek Parti Yönetiminin Başlangıcı
Hükümetin Moskova’ya taşınması karan. Şubat ayı sonunda başlayan Alman harekâtının 
yaratmış olduğu endişenin bir sonucuydu. Almanlar cephede hiçbir direnmeyle 
karşılaşmamışlardı. Harekâtı yöneten General Hoffmann savaştan sonra “O güne kadar böyle 
komik bir savaş görmemiştim” diye yazdı. “Hemen hemen yalnızca trenlerde ve vagonlarda 
savaşıldı. Bir trene bir miktar piyade ile makine tüfek ve top koydunuz mu öteki istasyonu 
alıveriyordımuz. İstasyonu alınca Bolşevikler’i tutukluyor, başka bir birliği trene koyup biraz 
daha ilerliyordunuz.”



İç Savaş Rusya'nın en yetenekli sanatçılannın esin kaynağı da oldu. Süprematist Kazimir Maleviç’in 1918 tarihli 
Kızıl Süvariler tablosu, Rusya'nın sonsuz steplerinde döğûşen devrimciler için hamasetten uzak bir estetiğin de 
mümkün olduğunu kanıtlıyor.
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K onstriiktivizm

19. yüzyıl mimarlık, dekorasyon, süslemecilik gibi “kul
lanışlı” sanatlar için bir belirsizlik ve arayış çağı İdi. 
Yeni çağın estetik/biçimsel dili bir türlü oluşamamış, 
bina, mobilya ve süs üzerindeki örtük toplumsal muta
bakatın dağılmasıyla ortaya çıkan boşluk, her türden 
eklektisizmi mümkün kılan bir serbestlik ortamının ze
mini olmuştu. Ne 19. yüzyılın tasarım ve form teorileri 
bu süreci dizginleyebilmiş, ne de yüzyıl sonunun yeni 
biçimsel dili art-nouveau (ya da kuzeydeki adıyla ju- 
gendstil) bir moda olmanın ötesine geçip, yeni çağı 
bütünüyle içermeye aday bir iddialılıkta olabilmişti.

20. yüzyılın ilk 30 yılında ortaya çıkan ve başlıca güdü
sü “her şeye yeniden başlamak” olan radikal eğilimler 
19. yüzyıl boyunca dağılan bu nesneler dünyasını yeni 
bir tarzda biraraya getirmek, bütünleştirmek, birbirlerly- 
le ilişkilendirmek istiyorlardı. Yayınlar, sergiler, okullar, 
uygulamalar ve polemikler, bu yeni eğilimlerin doğduk
ları yerle sınırlı kalmayıp, Avrupa ölçeğine yaygınlaşma
larını sağlayan etkin bir iletişim şebekesinin araçları 
oldular. Hem uygulama alanları, hem de kurumlaşmalar 
bakımından bu canlanmanın merkezleri Almanya ve Rus
ya idi. Ancak bu ülkeler İçe dönük ulusal merkezlerden 
çok, her türlü akımın temsil edildiği, buluştuğu, polemi
ğe girdiği uluslararası platformlara dönüşmüşlerdi.

Konstrüktivlzm daha sonralan Ekim Devrimi’ni ifade 
ve temsil eden başlıca sanatsal pratik olarak kabul edil
mişse de, Rusya’daki radikal eğilimlerden sadece bir 
tanesi idi. Bu kabulün bir nedeni Rus kökenli olmasıysa, 
diğer nedeni de farklı dönemlerin ve eğilimlerin etkileri
ne açık, esnek ve içerici bir varlık göstermiş olmasıdır. 
Öyle ki 10 yıllık bir zaman aralığı İçinde değerlendirildi
ğinde, bu başlık altında toplanan kabullerin ve ürünlerin 
ortaklıklarını saptamak bile oldukça güçleşmektedir.

Ekim Devrimi’nin hemen ertesinde sanatsal pratiği 
dönüştürme yolunda biri özneden, diğeri nesneden ha
reket eden iki eğilimden sözedilebilir. Kandinskiy yaratı
cı sürecin ardındaki algı dünyasının, bilinçaltının, öznel 
deneyimlerin yerini keşfetmeyi, bunlardan hareketle de 
yeni bütünsel ahengi, sentetik sanatı, “anıtsal sanatı” 
inşa etmeyi umuyordu. Malewltsch'in süprematizmi ise 
tam tersine nesneden yola çıkıyor. Soyutlanmış saf form- 
lann yeni geometrik kompozisyonları aracılığıyla, eski 
sanatın algı yapısını çarpıtan etkilerinin düzeltilebilece
ğini umuyordu. El Llssitzkly'e de, resim düzlemindeki 
bu kompozisyonları 3. boyuta taşıyarak, fazlalıklarından 
annmış yeni mimarinin prensiplerini oluşturmak kalıyor
du. Erken konstrüktlvizmin Malewitsch’in süprematiz- 
minden (ve onun Avrupa’daki karşılığı olan da stijl ele- 
mantarizminden) farkı, dikkatini basit geometrik formlar 
ve karmaşık kütle-hacim kompozisyonları yerine, kulla
nılan malzemeye içkin olan ve sanayi proletaryasının 
dinamizmini temsil edeceği varsayılan 3 boyutlu kons- 
trüksiyonlara yöneltmiş olmasıdır. Aynca, özellikle Tat- 
iin’in III. Enternasyonal anıtı sözkonusu olduğunda koz
mosa, manevi değeriere, mistisizme dönük sembolik 
kurgulara ve işaretlere de rastlanmaktadır. Tatlin Ekim 
Devrimi'nin bu en güçlü imgesi üzerine konuşmadı; 
zamanının diğer öncü sanatçıları gibi manifestolar ve 
teoriler de yazmadı. Bunların yerine bir tür laboratuvar 
haline getirdiği işliklerde farklı malzemeleri biraraya ge
tiren deneyler yaptı. Renk, tual ve fırça yerine demir 
çubuklar, vidalar ve makine parçalarını kullandı. Sten- 
berg, MedunezMy gibi sanatçıları etkiledi. Konstrüksl- 
yonun kompozisyondan farkını deklare etmek de bu 
genç sanatçılara düştü; Sanatçı'nm yarattığı form yeri
ne mühendls\\ğln ve tekniğin amacına uygun form; sey
redilen yekpare kütle yerine parçalanmış, iskelet aksla- 
nyla, kafeslerie, taşıyıcılaria kurulmuş hacim; İçerideki 
dinamizmi gizleyen duvar yerine İskelet ve camın kom
binasyonu...

Vladimir Mayakovskiy’nin Misteriya Buffo oyunu için 
tasarladığı l<ostüm taslakları ve Lazar Lissitskiy’nin 
Lenin Kürsüsü taslağı, konstrüktivistlerin gündelik 
hayatın poiitikleştiriirnesi ve estetize edilmesi için 
giriştikleri çabalardan iki örnek.

Erken konstrüktivlzm toplumdaki dönüşümü, enerjiyi, 
dinamizmi dile getiriyordu. Bu saf sembolik işlevini sür
dürebilmesinin teminatını toplumdaki değişme heyeca
nının, güdüsünün sürekliliğinde bulabilirdi. 1920'lerin 
ilk yarısında kalıcı bir düzen oluşmaya, yeni statükolar 
yerieşmeye başlayınca bu sembolik ifadelerin kullanışlı
lıkla, yarariilıkla ikâme edilmesi de kaçınılmaz oldu.

Üstelik bu yumuşak geçişe aracılık etmeye hazır grup
lar da mevcuttu: Sol Sanat Cephesi (LEF) üyeleri ve 
Üretim Sanatı teorisyenleri. Bunlar öteden beri sanatı 
dönüştürmenin yolunu tümüyle ortadan kaldırmakta gö- 
rüyoriar ve sanatçıları yararsız nesnelere ve konulara 
kafa yormak yerine, fabrikalara davet edlyoriardı. For
masyonlarını gerçek üretimin yapıldığı alanlara taşıya
rak, hem üretim sürecini hem de kendilerini dönüştür- 
meliydiler. Bu gruplar konstrüktlvizmi, işe yaramaz so
yut nesnelerin teorisini yapan nesnelcilikten (Westchis- 
mus) Üretim Sanatı'na geçişte ara aşama olarak tanımlı- 
yoriardı. Konstrüktlvlst sanatçılardan deneyimlerini bu 
doğrultuda kullanmalan ve bu süreci hızlandırmaları bek
leniyordu. Konstrüktivlzm kendi pratiğini dile getirip 
aynştıracak donanımdan yoksun olduğu için, üzerine 
yüklenen bu rolün problemlerini sorgulayabilecek bir 
konumda değildi. Heyecanlarının prensiplere, sembol
lerinin de kullanışlılığa dönüşmesini sessizce kabullendi.

Çeşitli gruplar arasındaki mücadelelerin ve İttifakların 
meritezl olan INChUK (Moskova Sanatçı Kültür Enstitü
sü) bu sürecin merkezlerinden biri oldu. Önce Kandins- 
kly’nin yönetiminde algılama psikolojisinin problemleri
ni öne çıkaran bu kurum, onun 1921’de tasfiye olmasıy
la, bu kez konstrüktlvlst sanatçılaria rasyonalist mimar-

lar arasındaki çekişmeye sahııe oluyordu. Sol Sanat 
Cephesi (LEF) ve Üretim Sanatı taraftariannın katılıp 
etkin olmasıyla, enstitünün o zamana kadaı^i pratiği 
eleştirildi, biçim vermenin profesyonel sorunlan, yerie- 
rinl sosyolojik analizlere bıraktılar. Rasyonalizmin tasfi
ye edilip (1923'te “Yeni Mlmariar Blrilği” ASNOWA’yi 
kurarak yeniden örgütlendiler), konstrüktlvizmin bir ara 
aşama olarak tarif edilmesi tam da bu döneme rastlar.

Tatlin 1920’lerin ortalarına doğru sessizce geri çekile-
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rek kendini işçi elbisesi gibi gündelik kullanım nesnele
rinin tasarımma verdi. Aynca Mayakovskiy şiir yerine 
reklam ve propaganda sloganları yazıyor, Rodscenko 
elbise tasarlıyor, Wertow da belgesel filmler çekiyordu.

Geç dönemde konstrüktivizmin İmgelerini kullanmayı 
sürdüren, onun deneyiminden teorik sonuçlar çıkarma
ya çalışan alan mimarlık oldu. WCIiUTEMAS ve Mosko
va Mülıendisllk Enstitüsü’nde ders veren M.GInsburg’a 
göre modern mimarlık prensiplerinin keşfedileceği yer 
endüstri ve mühendislik yapılan olmalıdır. GInsburg ge
lecekle yetinmeyerek, konstrütif, prensiplerin öncülü
ğünü geçmişin yapılannda da aradı. Tarihte ortaya çı
kan bütün stiller gençliklerinde konstrüktit, olgunlukla- 
nnda organik, yaşlılıklannda ise dekoratif olmuşlardı. 
Sovyet hükümetinin yeni kamu binalan için açtığı yarış
malara yolladıklan projelerde, erken konstrüktivizmin 
anıtiannın, heykellerinin, laboratuvar deneylerinin İm
gelerini kullandılar. Leningrad’daki Pravda ve Mosko
va’daki Arcos binası projeleri sadece Rusya’da değil, 
bütün Avrupa'da yankı uyandınp, ün kazanınca, kons- 
trüktlvlzmln imgeleri diğer mlmarlarca da benimsenip, 
taklit edilmeye başlandı. Moda haline gelmek, bir stile 
dönüşmek sadece Rusya’da değil, bütün Avrupa’nın 
yenillkçi-öncü çevreleri için de en büyük tehlike olarak 
kabul ediliyordu. Çünkü kısmi, tesadüfi ve geçici olanı, 
kuşatıcı, zorunlu ve kalıcı olana dönüştürmek hepsinin 
başlıca hedefiydi: Wesnin kardeşler ve GInsburg bu 
kendiliğinden gelişmeye yön vermek için örgütlenme 
ve metodolojik prensipler koyma yoluna gittiler. 1926’de 
Uodem Uimartar BMIğI'rA (OSA) kurdular, modem mi
marlık ilkelerini de dergileri S>l’da yayınladılar, mimara 
“tekniğin formlannı taklit etme, konstrüktörün metodu
nu öğrent” öğüdünde bulundular.

Böyiece ister çizilen projelerde, ister onlann gerekçe
lerinde, isterse de örgütlenme ve propaganda biçimle
rinde olsun Sovyet öncü aydınlan Avrupa’daki çağdaş- 
lanyla aynı yerlere geliyorlardı; Mimarlığa fonksiyona- 
lizm ve enternasyonal stil, gündelik kullanım nesneleri
ne de endüstri tasanmı pratiği ağırlığını koyuyordu.

İHSAN BİLGİN

İ Ç

Bu çaresizlik ordunun dağınıklığını ve moralsizliğini olduğu kadar, ülkeye egemen olmuş olan 
İktisadî felcin derecesini de yansıtıyordu. Savaş öncesine kıyasla demir ve çelik üretimi yüzde 
70, şeker üretimi yüzde 90, ülkenin sınai nüfusu ise yüzde 40 oranında azalmışü. Daha kış 
çıkmadan yerel olarak başgöstermiş olan ve bütün ülkeyi tehdit eden kıtlık, o an için, ülkeyi 
kuşatma altında tutan emperyalist güçlerden daha vahim görünen bir iç düşmandı. Bu 
koşullarda, Lenin genç Sovyet rejimi için, İktisadî yapısını yeniden inşa etmesini sağlayacak 
bir “soluk alma ânı” bulmasının bir hayat memat meselesi olduğunu düşünüyordu. Banş 
konusunda o kadar ısrar etmesi de aynı endişeden kaynaklanmıştı. Ancak banşa ilişkin 
tartışmalar. Ekim Devrimi’nden beri ilk kez kalıcı bir bölünmeye dönüşme eğilimi 
gösteriyordu. 14 Mart 1918’de Rusya Sovyetleri IV. Olağanüstü Kongresi’nin Brest-Litovsk barış 
antlaşmasını onaylamasından sonra, sol Sosyalist Devrimciler Sovnarkom’dan  ayrıldı. Böylelikle 
Bolşevikler'in tek parti yönetimi hukuken değilse de fiilen başlamış oluyordu.

İşçi Kontrolü Sorunu

Ancak yaşanan tek bölünme sol Sosyalist Devrimcilerle Bolşevikler arasındaki değildi; 1918 
baharında Bolşevik parti kendi içinde de ciddi bir bölünme yaşadı. Barışın Parti Merkez 
Komitesi tarafından onaylanması sırasında, azınlıkta kalan muhalefet çoğunluğa uymama ve 
banşa karşı ajitasyon yapma konusunda serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine, parti ve 
hükümetteki bütün görevlerinden aynlan sol komünistler, Moskova’ya çekilerek yayınlamaya 
başladıklan Kommunist (Komünist) dergisi çevresinde merkeze karşı sistematik bir muhalefet 
örgüdemeye başladılar. Tartışmalann odak noktası kısa zamanda savaştan İktisadî konulara 
kaydı. Başlıca anlaşmazlık konusu, sanayiin işçiler tarafından kontrol edilmesinin ne anlama 
geldiği ve nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğiydi. Tartışma ilkesel olduğu kadar kuramsaldı da; o 
güne kadar inşa edilmiş olan düzen içinde ekonomik yapıyı yönetmeye aday olabilecek, 
Sovyeder’in yanısıra üç farklı kurum daha vardı. 1) Daha Ekim Devrimi’nden önce 
Petersburg’dan başlamak üzere çeşidi şehirlerdeki fabrikalarda kurulmuş fabrika komiteleri. 2) 
Hükümete bağlı bir komiserlik olan Vesenha ve onun yerel birimleri niteliğindeki 
Sovnarhoz'\ar. 3) İlk kez Ocak 1918’de toplanmış olan Tüm Rusya Sendikalar Kongresi’nin 
seçmiş olduğu Tüm Rusya Sendikaları Merkez Konseyi. Ancak Ekim ile Bahar arasındaki 
dönemde, hepsi de yeni olan bu kurumlar arasındaki olası çatışmalar henüz su yüzüne 
çıkmamıştı. Örneğin, kamulaştırma Vesenha'nm görevi olduğu halde, kamulaştırma işlemlerinin' 
hatırı sayılır bir kısmı Vesenha tarafından fabrika komitelerinin kendiliğinden gerçekleştirmiş 
olduğu eylemleri onaylamak için kullanılıyordu. Ancak baharda sol komünistlerle Merkez 
Komite arasında pariak veren tartışma, aradan geçen süre içinde kendilerine özgü kısmî 
çıkarlar, özerkUkler edinmiş kurumlan karşı karşıya bıraktı, kısmen bir otorite mücadelesi 
olarak yaşandı.

Sovyetler İktidarının Acil Görevleri

Nisan 1918’de Lenin kendi görüşlerini Sovyetler İktidannm Acil Görevleri adlı yapıtında 
açıkladı. Bu yapıtta ve aynı dönemin ürünü olan başka bazı yapıtlarda Lenin Rusya’da 
sömürücülerin tasfiye edilmiş olduğunu veri olarak kabul ediyor, başlıca sorun olarak 
ekonominin nasıl yönetileceği sorununu vurguluyordu. Rusya, geçiş dönemi içine girmişti. Bu 
dönemin devleti, proletarya diktatörlüğü idi. Ancak geçiş dönemi ekonomisi, hem kapitahzmin 
hem sosyalizmin öğelerini içeriyordu. Kapitalizmden sosyalizme geçişin biçim ve yollan, çeşidi 
ülkelerde bu geçişi kuşatan somut koşullara bağlıydı.

Sovyet Rusya’da sosyalizme geçiş, çok yapılı bir ekonomi koşulları içinde gerçekleşiyordu.
Ülke ekonomisi: 1. Ataerkil (yani büyük ölçüde doğal köylü ekonomisi); 2. Küçük meta 
üretimi (yani buğday satan köylülerin üretimi); 3. Özel kapitalizm; 4. Devlet kapitalizmi ve 5. 
sosyalizm olmak üzere, beş iktisadi ve toplumsal yapının öğelerini biraraya getiriyordu. Rusya, 
bir küçük köylülük ülkesiydi. Küçük köylülük içinde, kapitalizmin korunması ve yeniden 
doğması için bir temel oluşturan küçük meta üretimi egemendi. Kentlerde ve kırlarda 
milyonlarca küçük mülk sahibi ve küçük tüccar, kendini ticarete veriyordu. Buğday 
vurgunculuğu yapan kulaklar, özellikle halkın sefaleti pahasına zenginleşiyorlardı. Sovyetler 
iktidan ve sosyalizm bakımından en büyük tehlikeyi, işte bu küçük-burjuva öge simgeliyordu. 
Parti’nin ve Sovyet iktidannm görevi, Lenin’e göre küçük-burjuva zihniyeti yenmeye, sosyalist 
iktisat yapısını sağlamlaştırmaya, onu ilkin egemen yapı, sonra da tek ve genel yapı 
durumuna dönüştürmeye dayanıyordu.

Ancak parti ve Sovyet iktidan, sosyalist bir ekonominin temellerini kurmak işine, savaş ve 
burjuvazinin yönetimi tarafından yol açılan olağanüstü bir durgunluk koşullan içinde 
girişiyorlardı. Ülkenin üretici güçlerini kalkındırmak ve ülke ekonomisini yeniden bir düzene 
sokabilmek için tüm bilinçli işçi ve köylülerin çok büyük bir çaba göstermeleri gerekiyordu. 
Emekçi halkın açlık ve yoksunluklarını ancak proletarya hafifletebilirdi. Küçük buıjuva öğeyi 
yenmeye, normal bir iktisadi yaşamı örgütlemeye ve sosyalizme doğru gidişi sağlamaya ancak 
proletarya yetenekliydi. Bunun için de geniş işçi sınıfı yığmlanmn devrim tarahndan 
kendilerine yüklenen tarihsel görevleri açıkça kavramalan gerekiyordu. Bu noktada Lenin 
fabrika komitelerine örtük bir eleştiri yöneltiyor, işçilerin belli bir bölümünü kendini yeni 
duruma hemen uyduramadığına, egemen sınıf olmanın ne anlama geldiğini kavrayamadığına 
HeSiniyordu. Bu işçiler, halkın mülkü durumuna gelen fabrika ve işyerlerindeki çalışma
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karşısında eski tutumlannı sürdürüyor, ek sıkıntılardan kaçınmaya, elden geldiğince az ' 
çalışmaya bakıyor ve eski “koparabildiğini kopararak tüymek” ilkesine göre yaşıyorlardı.
İşçilerin ekonomiyi aylaklara ve çıkarcılara karşı savaşarak, sosyalist bir düzenin kurulmasına 
uygun bir biçimde yönetmelerini isteyen Lenin, onlan titiz bir muhasebe tutmaya, topraklan 
ölçülü harcamaya, aylaklık etmemeye ve sıkı bir çalışma disiplinine uymaya çağınyordu.
Günün başlıca sloganlan bunlardı. Sosyalizmin iktisadi kuruluşunda üretim ve bölüşümün 
kayıt ve denetimini örgütlemek işi, birinci plana konuyordu. Lenin’e göre bu olmadıkça, 
üretimin yönetimini ve ulusal ekonominin bütün kollannın normal işleyişini sağlamak 
olanaksızdı. Kapitalistlerin mülksüzleştirilmesini sürdürmekle birlikte Sovyet iktidan, etkinliğini 
şimdi hayat ve denetim örgütlenmesi üzerinde yoğunlaştırmak zorundaydı. Bu görev İşçi,
Asker ve Köylü Temsilcileri sovyetlerine, tüketim kooperatiflerine ve fabrika ve işyerleri 
komitelerine düşüyordu. Küçük burjuva öğeyi bastırarak ve kayıt ve denetimi devlet çapında 
örgütlemek için Lenin, devlet tekellerine, özellikle buğday tekeline bir düzen vermek, para 
dolaşımı üzerindeki devlet denetimini güçlendirmek ve kooperatiflerden yararlanmak önerisinde 
bulunuyordu.

Sol Komünistlerin Eleştirileri

İÇ SAVAŞ 1917-1921
1914’te Rus

______ imparatorluğu'nun
balı sınırlan 

Brest-Litovsk,
■  15 Aralık 1917’de aleşkes

3 Mart 1918’de barış

O Beyaz orduların 
saldırısı

Denlkln I Şeyaz ordulann 
---------- komutanı

Müttefik ordularının 
müdahalesi 1918-1920

Haziran 1919'da Cephe

Polonya saldırısı, 
Nisan-Mayıs 1920

Kızıl Ordu'nun 
karşı saldırılan

★  Antisovyetik ayaklanmalar

Sürekli Sovyet 
kontrolünde kalan 
bölgeler

Sovyet Rusya tarafından 
1  kaybedilmiş 

Rus İmparatorluğu. 
toprakları

B  Riga Antlaşması, 12 Mart 1921 

______  1922’de SSCB sınırlan

Ekim Devrimi’nin başanya ulaşmasından sonra, 
Bolşevikler iki ciddi tehditie karşı karşıya kaldı. 
Bunlardan biri, 3 Mart 1918’de Brest-Litovsk’da 
imzalanan anlaşma, sonra deniz yoluyla Rusya’ya 
doğrudan müdahalede bulunan Müttefikler, diğeri de 
karşı devrimcilerin başkaldırmasıydı. iki cephede 
birden savaşmaya itilmiş Sovyet rejimi, kıtlığın da 
başgöstermesiyle içine itildiği yalnızlık durumundan 
kurtulma yollarını arıyordu. Finlandiya, Baltık devletleri, 
Polonya, Ukrayna, Kazakistan bağımsızlığını ilan etti. 
Beyaz orduların 500 bin kişiye ulaşan gücünün 
karşısına Troçki 28 Ocak 1918'den itibaren kurmaya 
koyulduğu ve sayılan S milyona ulaşan Kızıl Ordu'yu 
çıkardı. Donanımı tam olmayan, ancak merkezî bir 
konumda bulunmanın sunduğu olanaklarla az çok 
haberleşme ağına sahip olan Kızıl Ordu, ortak bir 
saldın örgütlemeyi başaramayan ve bağımsızlıklarını 
ilan eden tmlgeleri Rusya'ya katma politikası güden 
asileri bozguna uğratmayı başardı. 1919’da, doğuda 
Kolçak, güneyde Denikin, kuzeyde ise Meller bozguna 
uğradı. Vrangel’in Moskova üzerine yC'uyuşü ise 
(Haziran-Eylül 1920) Kızıl Ordu tarafından engellendi. 
Böylelikle İç Savaş sona erdi. Ancak bu savaştan arta 
kalan haıgp olmuş ülke ekonomisi, sosyalizmin inşası 
önünde en önemli engellerden birini oluşturuyordu.

Sol komünistleri tedirgin eden Lenin’in işgücünün disipline edilmesine yüklediği aşın 
vurguydu. Disiplinden kimin sorumlu olacağı sorunun, haklı olarak devletin güçlendirilmesiyle 
çözüleceğini seziyorlar, bunun da sosyalizm yolunda geri bir adım olacağını öne sürüyorlardı. 
“Bütün güçler üretim kapasitesinin pekiştirilmesine, sermayenin organik bileşiminin 
geliştirilmesine yöneltilecek. Bu kapitalist üretim ilişkilerinin parçalanmasının sürdürülmesinden

592



Iç Savaş

Kıtlık sırasında yapılmış bir Rus posteri, "Yardım!" 
diyor. 5 Kasım 1919’da VII. Sovyetler Kongresi'nde 
Lenin, "Bir kırbaç sallanıyor üstümüze, bit ve tifüs 

ordularımıza doğru yayılıyor. Yoldaşlar, nüfusun 
kırıldığı, maddi herhangi bir kaynağın olmadığı, bütün 

hayatın, bütün halkın hayatının durduğu tifüs 
bölgelerindeki korkunç durumu hayal edebilmeniz 

mümkün değil. Bu nedenle biz diyoruz ki, 'Yoldaşlar, 
bütün dikkatlerimizi bu sorun üzerine 

yoğunlaştırmahyız. Ya bit sosyalizmi mağlup edecek, 
ya da sosyalizm bitil’ "  diyordu. 1918-20 arası sadece 
tifüsten ölenlerin sayısı 1 milyon 600 bin civarındaydı. 
Aynca, tifo, kolera gibi bulaşıcı hastalıklar da yaklaşık 

700 bin insanın ölümüne neden olmuştu. 1 Ocak 
1918’den, 1 Haziran 1920'ye kadar, erken 

doğumlarda 7 milyon kadar çocuk öldü. Bulaşıcı 
hastalıkların neden olduğu ölümlerle birlikte, kıtlığın 

ülkenin hemen hemen her yöresinde hakim 
olduğu 7 yıl boyunca 20 milyon İnsanın öldüğü 

tahmin ediliyor. 2 milyon nüfusu olan Petersburg 
(1924’de Leningrad oldu) 700 bin nüfusa düştü. 

Yabancı ve karşı devrimci istilalar nedeniyle, fabrika 
ve köprüler tahrip olmuş, sanayi üretimi savaş 

öncesine oranla yedide bire kadar düşmüştü. Ülkede 
doğru dürüst hiçbir sanayi tesisinin işlemediğine en 

iyi örnek, normal olarak 1 gün sürmesi gereken tren 
yolculuklarının haftalarca devam etmesiydi. Tarımdaki 

üretim, savaş öncesinin üçte birine düşmüştü. 
Yiyeceğin yanısıra giyim eşyalan, ayakkabı ve ilaç 

kıtlığı korkunç boyutlara ulaşmıştı. Köylülerin katlandığı 
büyük zorluklara ek olarak, bir de ‘ ‘savaş komünizmi" 

nedeniyle devletin artı ürünlerine el koymasıyla 
hoşnutsuzluklarını arttırıyor ve yaşamlarını tahammül 

edilemez boyutlara ulaştırıyordu. Artık yeni bir iktisadi 
politika gerekiyordu. Lenin’in başı çektiği yeni 

ekonomik politika, NEP (Novoya Ekonomiçeskaya Politika) 
1921’lerde bu acil durum karşısında uygulanmaya 
başladı. Fakat NEP’e bağlanan umutlar, çok sert 
geçen bir kışın getirdiği kuraklıktan sonra düştü. 

Fakat, ülkenin her tarafına yayılan alarm durumu, 
bölgeler arası yardımı hızlandırdı. Ağustos 1922’de, 

Pravda’da bütün bir sayfayı kaplayan ilanda, "Köylü 
Yoldaşlar, gönüllü verginizi hemen ödeyin! Tohumsuz 
kalmış Volga illeri bekleyemez! Gecikmiş buğday arzı, 

kıtlık ve ölüm demektir!" deniliyordu. Şehirde 
çalışanlar kırlık yörelere gönderiliyor, insanlar birkaç 
işte birden çalışmaya başlıyordu. Kuraklığın olduğu 

bölgelere yabancı ülkeler de dahil olmak üzere her 
taraftan yardım gelmeye başladı. Kıtlığın Rusya’da 

tamamen kaybolması daha beş yıl kadar sürecekti.

vazgeçmeyi ve hatta onlann kısmen restorasyonunu davet eder.” Sol komünistler üretimin hangi 
kurum tarafından örgütleneceği konusunda, kayıtsız şartsız fabrika komitelerinin yanmdaydılar; 
ancak tatil günlerinde bile fabrika komitelerinin karar verdiği koşullarda, belh bir fabrikadaki 
üretimin, başka bir fabrikadan beklenen girdiler yüzünden aksamasının ya da çeşidi 
fabrikalardaki üretim fazlasının yarattığı “üretim anarşisi”nin nasıl aşılacağı sorununa dair 
somut hiçbir öneri getirmiyorlardı. Lenin’in taraftarlanndan Rikov, sol komünistlerin eleştirileri 
karşısında, “Uluslararası bir sosyalist devrim olduğu takdirde, sosyalist bir toplumun 
örgüdenebileceğine hep inandım” diyordu, “ama bir fabrijayı, bir işkolunu ya da sanayiin bir 
sektörünü sosyalist bir tarzda örgütlemek - kusura bakmayın ama şimdiye kadar hiçbir 
sosyalist böyle bir öneride bulunmadı, bulunamaz da” diye isyan ediyordu. Daha 1901’de 
yazdığı Ne YapmalıP’dan  beri işçi sınıfının iktisadi mücadele içinde edindiği kendiliğinden 
bilincin, sosyalist bilinç olmadığım vurguluyordu. Bu yüzden onun için ekonominin işçiler 
tarafından kontrolü, hiçbir zaman, fabrika komiteleri tarahndan doğrudan doğruya işyerinden 
uygulanan bir kontrol anlamına gelmemişti. “Eğer düşündüğümüz bir proleter devleti, yani bir 
proletarya diktatörlüğü ise, o zaman işçi kontrolü ürünlerin üretim ve bölüşümlerinin ulusal 
ölçekte, kuşatıcı, her yerde hâzır ve nazır, çok kesin ve özenli bir şekilde hesabının 
tutulması halini alabilir.” O’nun için işçi kontrolünün anlamı, işçilerin . üretim ve bölüşümü 
iktisadi kimliklerinden hareketle değil, siyasal kimlikleriyle konttol edebilmeleriydi ve 
dolayısıyla başhca sorun, işçilerin siyasal kimliklerini ifade edebilecekleri, geliştirebilecekleri 
kurumlann yaratılmasıydı. Proletarya diktatörlüğünden kastedilen de bu kurumlann toplamıydı. 
Lenin, iki kavram arasındaki ilişkiyi, “işçi kontrolü” sloganının kendileri tarahnda daima 
“proletarya diktatörlüğü” kavramı ile birlikte ama ondan sonra kullanıldığını söyleyerek ifade 
ediyordu.

Sol komünistlerin eleştirileri ise, kısmen de olsa, Rus devrimci hareketinde, kökleri Bakunin’e 
kadar uzanan bir “politika kuşkusu”ndan kaynaklanıyordu. Bu eleştirilerde bile, siyasal araç ve 
biçimleri masum olmadığı, sınıfsal kimliğinden bağımsız olarak kendi mantıklannm dayatacağı 
sezgisiydi.

Devlet Kapitalizmi

Bahar boyunca süren tartışmalarda sol komünist tezler, siyasal perspektiflerinden çok, 
içerdikleri eleştirel ve uyancı boyuttan ötürü önem kazandı. “Her yolla -kamulaşormalarla, 
merkezîleştirmelerle- ülkenin güçlerini boğuyoruz. Ulusal ekonomimizin her dalında kitleler 
yaşayan, yaratıcı güçlerinden kopanlıyorlar” diyerek sürekli olarak devlet kapitalizmi* tehlilcesme 
işaret ediyorlardı.

Bu noktada Lenin beklenmedik bir şekilde devlet kapitalizmi terimine sahip çıka. Sosyalizme 
geçiş bakımından Lenin, devlet kapitalizmine büyük bir önem veriyor ve devlet kapitalizmini
o sırada var olan köylü ekonomisinden daha yüksek ve Sovyet devleti için tehlikeli olmayan 
bir iktisat biçimi olarak görüyordu. Lenin’e göre, özel kişilerin kendi sermayeleriyle kanimaya 
çağnidıklan hisse senetli Sovyet şirketleri, Sovyet devletinin denetimi altındaki buıjuva 
girişimciler ve buıjuva kooperatifçiler, devlet kapitalizmi sistemi içinde yer alacaklar, Sovyet 
iktidar oıganlan bunlann etkinliklerini deneüemekle görevlendirileceklerdi. Devlet kapitalizmi, 
Sovyet iktidannm küçük buıjuva öğeye karşı savaşımını kolaylaştınyor, Sovyet devletine köylü 
küçük meta ekonomisiyle iktisadi ilişkiler kurmak için kapitalist devlet işletmelerinden 
üretimlerinin bir bölümünü almak olanağını veriyor, ülkenin üretici güçlerinin daha , hızb 
gelişmesine katkıda bulunuyordu. Tüketim kooperatifleri de aynı hedeflere yönelecekti. Tüketim 
kooperatifleri sayesinde Sovyet devleti, meta değişimini düzenleyebilir ve ürün satışlannı 
denedeyebiürdi. Gerçi birçok kooperatif kuruluş, buıjuvazinin etkisi alandaydı, ancak iktidar 
proletaryanın elinde olduğu için. Sovyet devletinin buıjuva kooperatifçilerden yararlanması, ona 
kazandığı konumlan sağlamlaşürmak ve kooperatif kuruluşlardaki buıjuva öğeleri yavaş yavaş 
yenmek olanağını sağlayacaka.

Lenin, sosyalist devrimin temel görevlerinden birinin de kapitalizmde olduğundan daha yüksek 
bir emek üretkenliğine yol açmak olduğunu ileri sürüyordu. Yüksek bir eıriek üretkenliği 
sağlamak için, her şeyden önce ağır sanayii geliştirmek gerekiyordu. Büyük fabrika sanayii, 
yüzlerce ve binlerce insanın ortak çalışmasını yönlendiren sıkı bir disiplin olmadan etkinlik 
göstermezdi. Bu nedenle ekonominin yönetimi merkezileştirilmeli ve her işletmenin başına 
Sovyet iktidan tarahndan atanan bir müdür getirilmeliydi. Devlet tarahndan uygulanan merkezi 
yönetim ve işletme içinde tek kişinin yönetimi, yığınlann iktisadi yaşama etldn ve bilinçli bir 
kaalımıyla, tabanın çeşitli biçimlere bürünebilen bir denetimiyle birleştirilmeliydi.

Bilgi ve tekniğin çeşitli kollannda derinleşmiş uzmanlar olmadıkça büyük bir sanayi 
düşünülemezdi. Oysa proletaryanın kendi teknisyenleri yoktu, teknisyenlerin çoğu buıjuvaziden 
geliyordu. Öyleyse onlara ilgi göstermek, bilgilerinden yararlanma olanağını sağlamak, en iyi 
maddi koşullan sağlamak, çalışmalan karşılığında yüksek ücretler ödenmesine razı olmak 
gerekiyordu.

Bu perspektifin benimsenmesinin pratik sonucu, Sovyeder rejimine karşı tamamen düşmanca 
bir tavır takınmamış olan büyük sermayedarlarla görüşmelere başlamak oldu. Daha Mart 
ayında, Rusya’daki başhca lokomotif ve vagon fabrikalannın sahibi olan Meşherskiy, hükümete
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Çarhk'tan Sovyetlerle  
Sinema

Çarlık Rusyası sinemayla İlk tanışan ülkeler arasın
daydı. Aralık 189S’te Paris'te İlk film gösterisini yaparak 
sinema tarihini “ resmen” başlatan Lumiöre Kardeşler'- 
in, hem kamera, hem gösterici, hem de basım aygıtı 
işleri gören mucizevi Sinematograflarını tanıtmak ve 
yeni filmler çekmek üzere dünyanın çeşitli köşelerine 
gönderdiği ekiplerden biri de Rusya’ya gitmiş ve 14 
Mayıs 1896’da Moskova’da son Rus Çarı II. Nikoia’nın 
taç giyme törenini filme almıştı. Çekim, Fransız elçiliği
nin araya girmesi ve bir saatli bombayı andıran bu tuhaf 
makinenin yol açabileceği her türlü felaketin sorumlulu
ğunu üstlenmesiyle gerçekleşmişti.

Lumiâre’lerin Rusya'daki ilk sinema salonunu açma- 
ianndan hemen sonra Ingiltere'den Robert Paul, ardın
dan Amerika’dan Edison’ın temsilcileri film gösterileri
ne başladı. Yeni pazara Rus-Fransız yakınlığını iyi de
ğerlendiren Fransız sinemacıları ağırlık koydu ve ilk 
film şirketleri olarak 1904’te Pathö ve sonra Gaumont 
faaliyete geçti.

Rus-Japon Savaşı’yla başlayan dönem aynı zamanda 
Rusya’da sinemanın hızla yaygınlaşmasına sahne oldu. 
Bu arada karanlık sinema salonlarının bazı avantajları 
da keşfediliyor, 1905 Devrimi sonrası ve ilk Duma se
çimleri öncesi, film gösterileri sırasında seyircileri sos
yal demokrat adaylara oy vermeye çağıran sesler duyu
luyordu.

Rusya’da ilk filmin çekimine 1907 yazında başlanmış, 
İ.Şuvalov’un yönettiği Puşkin uyarlaması Boris Godu
nov, başrol oyuncusunun çekimin ortasında bu işten 
vazgeçmesiyle yarıda kalmıştı. Aynı yıl Duma fotoğrafçı
sı Aleksandr Drankov, basına verdiği ilanla ilk Rus film 
stüdyosunu açtığını duyuruyor, yabancıların karşısına 
ilk profesyonel Rus sinemacısı olarak çıkıyordu. Bir sü
re sonra Path6 Kardeşler, Kazaklar’ın yaşamını konu 
alan Donskiye kazaki (Don Kazaklan) adlı bir belgesel 
yapıp 1908 Şubat’ında “ ilk Rus filmi” olarak gösterime 
soktular. Aynı yılın Ekim ayında ise hem konulu film 
olan, hem de yapımcısı ve yönetmeni Rus olan “ gerçek 
ilk film” Stenka Razin gösterime girdi. Filmin yapımcılı- 
ğıhı ve Nikola Kozlovskiy’le birlikte kameramanlığını 
Drankov, senaryo yazarlığını Vasiliy Gonçarov, yönet
menliğini Vladimir Romaşkov yapmış, MIhalI İppolltov- 
İvanov da filmin gösterildiği salonlarda icra edilen ya 
da gramofondan dinlenen müziği film İçin “özel olarak” 
bestelemişti.

Yeni bir dönemin, film yapımı döneminin başladığı 
Çarlık Rusyasında stüdyoların sayısı hızla arttı ve 
1910’da, yabancı şirketler de dahil olmak üzere 15’e 
ulaştı. Yine o yıl, yalnızca Petersburg’da 22 yeni sinema 
açılmıştı. Danimarka’dan gelen Asta Nielsen’ll filmler 
büyük ilgi görüyor, sinemanın ilk yıldızlarından olan 
Nielsen Rusya’da da en çok sevilen, en çok özenilen 
ve en çok taklit edilen yıldız oluyordu. Rus sineması 
ilk dört yılında 351 film çıkarmıştı; bunların 139'u konulu 
film, geri kalanı da haber ve röportaj filmiydi.

Çarlık rejimi sıkı bir sansür uyguladığından konular 
sınırlanıyor, daha çok süslü tarihsel hikâyeler anlatılı
yor, “kostümlü filmler” çekiliyor, din konusu İşleniyor, 
ağırlıkla da edebiyat ve tiyatro uyarlamaları yapılıyordu. 
Puşkin ve özellikle ölümünden sonra, Anna Karenina 
ile başlayan bir dizi uyarlamayla Tolstoy, en çok başvu
rulan kaynaklardı.

Bir yandan müthiş bir sinema-tiyatro çekişmesi yaşa
nıyor ve sinemanın sanat sayılıp sayılamayacağı tartışı
lıyor, bir yandan da tiyatro sanatçıları birer birer sine

manın cazibesine kapılıyordu. Bir süre sonra “yazar” 
eski önemini yitirmeye ve film afişlerinde yıldızların isim
leri büyümeye başladı. Vera Holodnaya, İvan Mojuhtn, 
Natalya Lisenko, Vladimir Maksimov ve Olga Baklanova 
bu dönemin ünlü oyuncularından bazılarıydı.

Rusya, sinema dergiciliği alanında da ilklerdendi. 
1907’de, 19 yaşındaki Vsevolod Çaykovskiy bir sinema 
dergisi çıkarmış, ama yayıncılığın İnceliklerini bilemedi
ği için dergisi tek sayıda kalmıştı. Aynı yıl daha profes
yonelce bir girişim Path6'nln adamı Louri6'den gelmiş, 
1913 sonunda ise sinema dergi ve gazetelerinin sayısı 
9'u bulmuştu. Bu arada fütüristler sinemayla İlgileniyor 
ve 1913'te, dönemin moda türü korku filmlerinin parodi
si olan ilk fütürist filmi çekiyorlar, sinemanın büyüsüne 
kapılan genç Vladimir Mayakovskiy de ilk sinemaya yazı
larını yayınlıyordu.

Ekim 1913'te gösterime giren, Yakov Protazanov ve 
Vladimir Gardin'in birlikte yönettiği Klyuçl şçastya (Mut
luluğun Anahtarları), devrim öncesinin en yüksek hası
lat yapan filmi oldu. Devrim öncesinin en önemli yönet
meni olarak değerlendirilen Protazanov, yine bu döne
min en önemli iki filminden biri olan Otets Sergey’i 
de (1918; Sergey Baba) yönetecekti. Diğer önemli film 
Portret Dortana Greya (1915; Dorian Gray'in Portresi) 
ise başta sinemayı tepkiyle karşılayan ve sinemanın 
sanat alanında yeri olmadığını savunan tiyatro adamı 
Vsevolod Meyerhold’un imzasını taşıyordu.

Devrim öncesinin öteki yönetmenlerinden birkaçı S/e- 
2/ (1914; Gözyaşları) ve Koroleva ekrana (1916; Perde
nin Kraliçesi) gibi filmleriyle Yevgeni Bauer, PIkovaya 
dama (1910; Maça Kızı) ve Krelüerova sonata (1910; 
Kreutzer Sonatı) gibi filmleriyle Pyotr Çardinin, Privlde- 
nlya (1915; Hortlaklar) ve Protazanov’la çektiği Voyna
I mir (1915; Savaş ve Barış) gibi filmleriyle Vladimir 
Gardin, Smert Yoanna Groznovo (1909; Korkunç Ivan’ın 
Ölümü) ve Yevgeniy Onegin (1911) gibi filmleriyle Vasili 
Gonçarov, Prekrasnaya Lyukanlda (1912; Güzel Lyuka- 
nida) İle başlayan bir dizi kukla filmi ve çizgi filmleriyle 
Vladislav Starevlç’tl.

I. Dünya Savaşı sinemaya belli bir canlılık getirmişti. 
Savaş konusunu İşleyen filmler yapılmaya başlandı ve 
film sayısı hızla artarken kalite de giderek düştü. Za
manla İnsanlar savaştan bıkınca, bu kez İlginç bir geliş
meyle konular bireysel kıyımlara kaydı ve bir kaçış yolu 
olarak seyircinin yeni gözdesi cinayet filmleri ortaya 
çıktı. 1916’da da ülke, “orduya ve halka moral 
kaûndırmak” amacıyla hilaf Devletleri’nden yağan pro
paganda filmleri ve Alman karşıtı konulu filmlere boğul
du.

1916 yılında Rusya’da 164 film yapım ve dağıtım şir
keti vardı ve bunların 30’u film çekmeyi sürdürüyordu. 
Sinema endüstrisinin toplam sermaye yatırımı 4 milyon 
rublenin üzerindeydi.

Şubat Devrimi sonrası gösterime giren İlk film, çeşitli 
şirketlerin ve kameramanların Petrograd ve Moskova’da 
çektiği filmlerden derlenen Velikiye dnI Rossiyskov re- 
volutlsly s 28/11 po 4/III 1917 goda'ydı (28 Şubat'tan
4 Mart 1917’ye Rus Devrimi'nin Büyük Günleri). O yıl 
çekilen hat>er filmlerinde Rusya’ya dönen sürgünler gö
rünüyor, Plehanov, Kropotkin, Kamenev, Troçki, Kol- 
lontay ve LunaçarskIy filmlerde izlenebiliyordu.

Geçici hükümet sansür uygulamalarını bir miktar ha
fifletmişti. Yeni filmlerin yanısıra eski filmler de 
“ makassız” olarak, bazen de yeni ara yazılarla gösterili
yordu. Ama sansür kalkmış değildi ve örneğin Protaza- 
nov’un antiklerikal Otets Sergey filmi gösterilmiyordu.

1917 yılının önemli bir gelişmesi, Lev Kuleşov’un teo
rik sinema yazılarını yayınlamaya başlamasıydı. Kule- 
şov Sovyet sinemasının başlangıç noktalanndan biriydi

Aşağıda Ayzenştayn'ın Potemkin Zırlılısı filminin ünlü 
Odessa merdivenleri sahnesinden bir kare. Sağda 
vagonlarından birinin bir sinema laboratuvan içerdiği 
ajit-prop trenlerinden biri. Yeni sinema sanayiinden 
devrimci propaganda amaçlan için yararlanılmasına 
devrimden hemen sonra başlanmış, Petersburg ve 
l^oskova başta olmak üzere yerel Sovyetler "sinema 
komiteleri" oluşturmuştu. Bu komiteler agitki adı 
verilen, kısa metrajlı, vurucu filmler yapıyorlardı. 
1918-20 yıllan arasında çevrilmiş 92 filmden 63'ü, bu 
tür agiXkVlerdendi. Nisan 1918’de Lunaçarskiy her 
şehirdeki bir sinema salonunun bu tür agitki Verin 
gösterimine ayrılacağını ilan etmişti. Bu arada savaş 
koşullarından kaynaklanan film ve araç gereç kıtlığı 
sinemacılığı çok zor durumda bırakıyor, bu koşullar, 
özel girişim ile hükümet arasında yakın bir işbirliğinin 
kurulmasına yol açıyordu. Aralık ayında toplanan 
Aydınlanma Halk Komiserliği, f^oskova ve Petrograd 
Sovyetleri Sinema Komiteleri ile Meyerhold,
Krupskaya, Tatlin ve Lunaçarskiy’nin de hazır 
bulunduğu bir toplantıda, sinema faaliyetlerinin tek bir 
çatı altında toplanması gerektiğine karar verildi. 27 
Ağustos 1919’da da sinema tamamen devletleştirildi.

ve özellikle montaj üzerine görüşleri ve deneyleri Ser
gey Ayzenştayn ve Vsevolod Pudovkin tarafindan geliş
tirilerek bütün bir sinema sanatını etkileyecekti.

Eylül ayında. Ekim Devrimi sonrası Proletkult’unun 
ilk toplantısı yapıldı. Lunaçarski ve Kalinin gibi Bolşe- 
vlklerln de katıldığı bu toplantıda sinemanın işçi sınıfı 
ve halk kitlelerinin aydınlatılmasındaki önemli rolü vur
gulanıyordu.

Ekim Devrlml’nden sonra “eski” sinemacıların büyük 
bir bölümü ülkeyi terk ettiler ve sinema dünyasının çe
şitli merkezlerinde (Paris, Berlin, Hollywood) tutunmaya 
çalıştılar. Sonları genellikle hüzünlü oldu; bazı hayatlar 
kabarelerde, bazıları yaşlılarevinde noktalandı. Bu ara
da geri dönenler de oluyor, örneğin Protazanov, Berlin 
ve Paris’te çalıştıktan sonra dönüp Sovyet sinemasına 
da katkıda bulunuyor, ilk Sovyet bilim kurgusu olan 
Aellta (1924) filmini çekiyordu. Tabiî Protazanov ve ben
zerleri istisnaydı; devrim sinemacıları devrimin içinden, 
İç Savaş’tan, cephelerden çıkacaktı.

Ekim Devrlml’nden sonraki ilk önemli adım, Luna- 
çarskly’nin başkanlığındaki Eğitim Halk Komiserliği bün
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yesinde, Nadejda Krupskaya’nın danışmanlığında bir si
nema bölümü kurulmasıydı. Bu bölümün 1918'de katıl
dığı Moskova Sinema Komitesi, Haziran ayında ilk Sov
yet filmi Signal’in çekimini başlattı. Vsevolod Garşin'in 
bir hikâyesinden uyarlanan filmin yönetmeni Aleksandr 
Arkatov, kameramanları da Pyotr Novitskiy İle daha son
ra Ayzenştayn’ın kameramanı olacak ve devrimin sine
masına kendi alanında damgasını vuracak Edvard Tis- 
se'ydi. Sinema Komitesi'nin önderliğinde devrimin bi
rinci yıldönümü için yapılan filmler de Aleksandr Serafi- 
moviç'in senaryosundan Vladimir Kasyanov'un çektiği 
Podpolye (Yeraltı) ve Aleksandr Razumniy İle Vladimir 
Karin'In çektiği yarı belgesel Vostaniye’yöi (Ayaklanma).

1918'de Kazan'a gitmek üzere yola çıkan ilk ajitprop 
treninde Tisse'nin yönetiminde bir film ekibi de yer 
alıyordu. Bu ilk trende, daha sonrakilerde kurulacak 
film laboratuvarları ve montaj odaları yoktu (ertesi yıl 
Molotov ve Krupskaya'nın yöneticiliğinde Kama ve Vol
ga nehirlerine çıkan ajitprop gemisi ‘Kızıl Yıldız'ın yede
ğinde 800 kişilik bir de “mavna-sinema" vardı) ve çeki
len filmier Moskova'ya, Sinema Komitesl'ne gönderili
yordu. Filmlerin montajını yapan genç adam, devrim 
sinemasının büyük isimlerinden Dziga Vertov'du.

Bir diğer önemli adım olarak 1919'da, Lenin'in özel 
ilgisiyle Moskova'da bir sinema okulu kuruldu. Dünya
nın ilk sinema okulu VGİK (Vsesoyuznyi Gosudarstvenyi 
Institut Kinematografll/Tüm Birlik Devlet Sinema Ensti
tüsü), başta Kuleşov, Ayzenştanyn ve Pudovkin olmak 
üzere Sovyet sinemasının yaratıcılarının ders verdiği 
üstün nitelikli bir eğitim merkezi oldu ve o düzeyde 
de sanatçılar yetiştirdi. 1919, aynı zamanda sinemanın 
devletleştirlldiği yıldı.

Zor koşulların hüküm sürdüğü, dış ilişkilerin kesildiği, 
stüdyolann harap olduğu, ham film ve diğer film malze
mesinin sıkıntısının çekildiği iç Savaş döneminin tek 
kayda değer filmi Aleksandr SanIn'In Tolstoy uyarlama
sı Polltkuşka’yâ\ (1919). Ama bu yıllar aynı zamanda 
Sovyet sinemasının temel İlkelerinin doğduğu, yeni si
nemayı yaratacak olanların işe giriştiği yıllar oldu.

Lenin'in Yeni Ekonomik Politikası sinemaya da hare
ket getirdi. Yeniden kurulan dış bağlantılar bol yabancı 
film getirilmesini, bunların geliriyle de yeni filmler yapıl
masını sağladı. Yaraların hızla sarıldığı bu dönemde 
hem film sayısında, 1921'de 11'den 1924'te 1S7'ye ula
şan bir gelişme kaydedildi, hem de 1920'lerin ortaların
da yaşanan büyük canlanmayı hazırlayan bir araştırma
cılık ve deneycilik dönemi oldu bu.

Vertov 1922’de yeni ve canlı bir üslupla, ülkenin her 
yanındaki kameramanlannın kendi yaratıcılıklarını da kat
tıkları görüntülerden hazırladığı haber filmi dizisi Kino- 
Pravda’ {̂ (SInema-Gerçek) başlattı. 23 bölümlük bu de
neysel çalışma, sinema sanatı üzerinde -birçok belgesel 
sinemacıyı kapsayan ve 1960'ların cin^ma-v^rit^'sine 
kadar uzanan- kalıcı bir etki bıraktı.

Sinema dergiciliği de yeniden canlılık kazanmıştı. 
Ağustos 1922'de çıkan “sinema konstrüktivi«tleri"nin 
dergisi Kino-Fot'u daha sonra Kino, Foto-Kino, ertesi 
yıl da yayınını uzun yıllar sürdürecek haftalık Kino-Gazeta 
gibi dergiler izledi.

Çok yönlü, yenilikçi çalışmalar sürüyor. Proletkult ti
yatrosundaki Ayzenştayn ilk kısa filmini çekip bu görün
tüleri Aleksandr Ostrovskiy'den uyarladığı bir oyunda 
kullanıyor. Grigori Kozintsev ve Leonid Trauberg 1921'de 
Sergey Yutkeviç'le birlikte kurmuş oldukları FEKS'de 
(Fabrika eksentriçeskovo Aktyora /  Çizgi Dışı Oyuncu 
Atölyesi) şaşırtıcı oyunlar sahneleyip sonra da film yap
maya başlıyorlar, Kuleşov çeşitli deneylerin ardından, 
güçlü bir mizah duygusu ürünü Neobiçayniye prikluçe- 
niya Uistera Vesta v stranye boişevikov (1924; Bay 
Batı'nm Bolşevikler Diyarındaki Olağanüstü Maceraları) 
filmini yapıyor, Vertov sinemada yalnızca gerçeği yan
sıtmak, hayatı yansıtmak gereğini savunuyor ve yine 
uzun boylu etkileri olacak Kino-Glaz (SInema-Göz) gru
bunu kuruyor, Ester Şub 1922'de girdiği montaj odasın
da bir derleme filmler ustası olarak yetişiyordu. 1923'te 
Proletkino'nun yaptığı 4lk filmler gösterime girdi. Yine 
o yıl devlet film yapım ve dağıtım tekeli (Gosklno) oluş
turuldu.

1925 yıh, sinemanın en büyük dehalarından Ayzenş- 
tayn'ın Staçka (Grev) ve Bronenosets ‘Potyomkin’ (Po
temkin Zırhlısı) filmleriyle sinema tarihinin dönüm nok
talarından biri oldu. 1905 Devrlmi'nln yirminci yıldönü
mü İçin yapılan ve ‘Potemkin' zırhlısındaki gemicilerin 
ayaklanmasıyla başlayıp gelişen Potemkin Zırhlısı dün
yada geniş yankı uyandırdı. Tisse’nin buluşlarıyla da 
zenginleşen film, yalın anlatımı ve teknik kusursuzlu
ğuyla sinema sanatının başyapıtları arasına girdi.

Sovyet sinemasının 1920'lerin sonuna kadar süren 
verimli döneminde Ayzenştayn ve Grigori Aleksandrov 
Oktiyabr (1928; Ekim), Aleksandr Dovjenko Zvenigora 
(1928) ve Arsenal (1929; Cephanelik), Kozintsev ve Trau
berg Novyi Vavilon (1929; 'Vbni Babil), Kuleşov Lmç Smer- 
ti (1925; Ölüm Işını), Pudovkin Konyets Sankt-Petersburga 
(1927; Petersburg'un Sonu), Vertov Çeloveg s Kinoppa- 
raton (1929; Kameralı Adam) gibi filmler yaptılar: Ester 
Şub Padeniye dinasti Romanovlh (1927; Romanov Hane
danının Çöküşü) ve Rossiya Nikolaya II i Lev Tolstoy 
(1928; II. Nikola Rusyası ve Lev Tolstoy) gibi çalışmalarıy
la derleme filmin nitelikli örneklerini verdi.

1920'lerin sonlarında Devrim sinemacılan resmî eleş
tiriler ve müdahalelerle karşılaşmaya başladılar. Ayzenş- 
tayn'a, Kuleşov'a, Pudovkin’e ve başkalarına "biçimci
lik” , “entelektüalizm", “ aykırılık” gibi suçlamalar yö
neltiliyor, serbest çalışma ve yaratıcılık engelleniyor, coş
kulu yıllar sona eriyordu. Senaryolara ve bitmiş filmlere 
denetim uygulanmaya başlandı; Lunaçarskiy'nln yerine 
Şumyatskiy getirildi ve sinema, yaratıcılarının uyum gös
termek ya da susmak tercihine sürüklendiği bir kuraklık 
dönemine. Sosyalist Gerçekçilik boyunduruğuna girdi.

Lenin 1922 Şubatı'nda Lunaçarskiy'e “ ... Bizim için 
sanatların en önemlisi sinemadır" demiş ve gerçekten 
de bu sözler havada kalmamış Sovyet sineması Luna- 
çarskiy’nin de yönlendirmesiyle 1920’lerde en parlak 
dönemini yaşamıştı. Bu kısa süren dönem kuşkusuz 
sinema tarihinin de en parlak dönemlerinden biridir.

ÖZER ÜSTEL
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eşit ortaklık temelinde bir metaluıji tröstü kurmayı önerdi. Vesenha ile görüşmeleri 
sürdürmeye karar verdi. Çok geçmeden başka bir sanayici, Staheyev, kendisinin ve hükümetin 
200’er milyon, adını vermediği bir Amerikalı kapitrı’ ' tin ise 100 milyon rubleyle katılacağı, 
Urallar’daki bir demir çelik tröstü için bir teklif .rdi. Staheyev, bütün sermayeyi hükümet 
yatırdığı takdirde, işletmeyi devlet adına yürütebileceğini de söylüyordu. Bütün bu türden 
önerilerde partinin sonuç olarak tercih ettiği doğrultu, Staheyev’in ikinci alternatifi 
doğrultusunda oldu. Mayıs ayından başlayarak, o güne kadarki en geniş ölçekli 
kamulaştırmalara gidildi; şeker sanayiiyle birlikte ilk kez bütün bir sektör kamulaştırılmış 
oldu; aynı işlem Haziran ayında petrol sektörüne uygulandı. Bütün bu kamulaştınlan 
işletmelerde eski düzenin burjuva teknisyenleri çalışmaya devam ediyor, hatta kimi yerlerde 
gelirden pay almalarına dahi izin veriliyordu.

Çeka ve Sol Sosyalist Devrimcilerle Koalisyonun Sonu

İktisat 1918 Bahar’mda Bolşevikler’in daha sıkı bir disiplin gereğini hissettikleri yegâne alan 
değildi. Yabancı müdahale ve iç savaşın ilk işaretleri görülmeye başlamıştı. Brest-Litovsk 
banşını önceleyen Alman Harekâtı Ukrayna’nın tamamen Alman işgali altına girmesi ve anti- 
Bolşevik bir yönetimin kurulması ile sonuçlanmıştı. Diğer yandan banş sırasında Troçki’nin 
diğer İttifak devletleri ile sürdürdüğü diplomatik görüşmelere, bu devletlerin bir noktada 
Sovyetlere müdahale edeceği izlenimini güçlendirmişti. İlk müdahale daha 6 Nisan’da 
Japonların Vladivostok’a çıkarma yapması ile gerçekleşti.

Diğer yandan içte de, durum daha az gergin değildi. Mart ayı içinde zaten Ekim’den beri 
birlikte hareket etmekte olan sağ Sosyalist Devrimcilerle Kadetler, Menşevikler’in de katılmasıyla 
Soyuz Vozrojdeniya (Yenilenme için Birlik) adh bir örgüt kurdular. 19 Mart’ta Sovyetler 
Kongresi’nin banş anlaşmasını onaylaması üzerine sol Sosyalist Devrimciler hükümetteki 
görevlerinden aynidılar. (Ancak bu devletteki bütün görevlerini terkettikleri anlamına 
gelmiyordu. Örneğin Temmuz 1918’e kadar Çefea’da temsil edilmeye devam ettiler.) Tek parti 
iktidan Bolşevikler’i aynı zamanda tecrit ediyordu.

Bu koşullarda hükümetle birlikte Moskova’ya taşınmış olan Çefea’nın faaliyetleri yeni bir hız 
kazandı. Şubat sonunda Çeka yabancı istilaya karşı güvenlik önlemleri için yerel sovyetlere 
başvurmuş, onlardan “bütün yabancı ajanlan, karşı-devrimcileri ve istifçileri tutuklayarak 
ânında kurşuna dizmelerini” istemişti. Bu dönemde Çeka’nın personel sayısı 120 kişiyi 
aşmıyordu. Ancak Moskova’ya taşınmayı izleyen günlerde hızla, hukuken İçişleri Komiserliği’ne 
ve yerel sovyetlere bağlı olmakla birlikte, pratikte tamamen özerk olan yerel birimler 
kurulmaya başlandı. (Öyle ki Ağustos’ta Çefea’nın 365 ilçede bürosu vardı.)

Çefea'nın ilk büyük operasyonu 11 Nisan’ı 12 Nisan’a bağlayan gece anarşistlere karşı 
gerçekleştirildi. Moskova’da bilinen bütün anarşist merkezler Çeka ajanlan ve Sovyet birlikleri 
tarafindan sanlarak bulunan silahlara el konuldu; adi mahkum muamelesi gören 600 kişi 
tutuklandı (yaklaşık dörtte biri ertesi gün serbest bırakıldı). Ancak Çefea’nm bu tür faaliyetleri 
siyasal ortamı yanştırmak ya da sindirebilmekten çok uzaktı; aksine. Mayıs ayı içinde 
Rusya’nın dört bir yanında İç Savaşın kopmasıyla birlikte merkezdeki partiler arasındaki 
çelişkiler de giderek daha sert ve düşmanca bir biçim aldı. İç Savaşın hızla yayılmakta 
olduğu Mayıs ayı içinde Moskova’da toplanan sağ Sosyalist Devrimcilerdin Parti Kongresi 
“Bolşevik hükümeti devirmeye çalışma, yerine genel oya dayalı bir hükümet kurma ve İttifak 
devletlerinin yardımıyla Almanya’ya karşı savaşı sürdürme” politikasını benimsedi ve bunu 
açıkça ilan etti. Bu gelişmelerin sonucunda 14 Haziran’da VTsİK bütün sağ Sosyalist Devrimci 
ve Menşevikler’i sovyetlerden ihraç eden bir karar aldı. Bu Sovyet düzeni bakımında meşru 
sayılan partilerin sayısımn ikiye inmesi demekti. Ancak bu iki parti arasındaki ilişkilerin de 
gerginlik düzeyi hızla artıyordu. Yine Haziran ayı içinde bir devrim mahkemesinin (karşı- 
devrimci bir amirale) ilk kez idam cezası vermesi, sol Sosyalist Devrimciler tara&nda şiddetle 
protesto edildi ve Parti devrimci mahkemelerdeki kendi temsilcilerini geri çekti.

Nihai kopuş 4 Temmuz’ta toplanan V. Tüm Rusya Sovyetler Kongresi sırasında gerçekleşti.
Kongreye katılan 1.132 delegeden 745’i Bolşevik, 352’si Sosyalist Devrimci, geri kalanı ise 
küçük gruplann mensuplanydı. Daha ilk günde kongre, iki partinin temsilcileri arasında son 
derecede sert tartışmalara sahne oldu. Çeşitli ihtilafh konular arasında diğer parti üyelerinin 
ihraç edilmiş olması, ölüm cezası ve köylülük sorunu vardı. Ama anlaşmazlığın doruk 
notkasına çıktğı konu, Brest-Litovsk barışı ve Bolşevikler’in “Alman yanlısı” olarak algılanan 
yönelimleriydi. 6 Temmuz’da iki sol Sosyalist Devrimci, Almanya Sovyetler ilişkilerini bozmak 
ve aralannda bir savaşı kışkırtmak amacıyla Alman büyükelçiliğine giderek, büyükelçi 
Mirbach’ı öldürdüler. Ayra gün Moskova’da ve en önemlisi Yaroslav’da olmak üzere çeşitli 
eyalederde ayaklanmalar başlatıldı. Moskova’daki ayaklanma aynı gün bastınidıysa da,
YaroslaVdaki asiler ild hafta dayandı.

Suikast Çefeû’daki Sosyalist Devrimciler tara&ndan düzenlenmişti ve Sol Sosyalist Devrimci partinin 
önderi Spiridonova, bunun kendi bilgisi dahilinde ve emirlerine uygun olarak yapıldığını itiraf 
etti. Kongre’deki Sol Sosyalist Devrimcilerdin çoğu tutuklandı. Çeka mensubu olan onüç üye kurşuna 
dizildi ve 9 Temmuz’da yeniden toplanan Kongre, amk sol Sosyalist Devrimci parti 
mensuplannın sovyetlere katılamayacağı karannı aldı. Ancak bu karar 15 Temmuz’da
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16 Temmuz 1918’de, Şubat Devrimi'yie tahttan 
indirilmiş ve gözetim altına alınmış olan Romanov 
hanedanının bütün üyeleri başta Çar ve Çariçe oimal< 
üzere Yel<aterinburg’da kurşuna dizilerek idam 
edildiler. Çar sülalesinin ne olacağı sorunu baştan 
beri, Rus Devrimi’nin başına bela olmuştu. Kerenskiy 
hükümeti Çar ve Çariçe'yi, bir muhtemel "anayasal 
monarşi" uzlaşması için gericilikle pazarlıkta koz 
olarak elde tutmaya çalışıyordu. Temmuz 1917’de Çar 
ailesi, Bolşevikler’/n Kerenskiy rejimi üzerinde 
baskılarını artırmalan üzerine Petersburg’dan 
uzaklaştırılarak Sibirya'da Tobolsk kentine 
gönderildiler Ekim Devrimi'nden sonra ise Mart 
1918'de Ural’daki Bolşevik örgütü tarafından 
Yekaterinburg'a aktarılmışlardı. İç Savaş’ın kızıştığı ve 
sol Sosyalist Devrimciler'te birleşerek Sovyet iktidarını 
devirmek üzere ayaklanmaya katılan Çekoslovak 
Lejyonu’nun Yekaterinburg'a doğru yaklaştığı günlerde 
yerel Sovyet önderieri gericiliğe eski düzenin 
restorasyonu umudu vermemesi için Çar ve ailesinin 
idam edilmesini Merkez Komite’ye önerdiler. Merkez 
Komite başlangıçta bir açık yargılamadan yana 
olmasına karşın durumun süratle vahimleşmesi 
karşısında Romanovların derhal idam edilmesini 
karariaştırdı. Çar sülalesinin ortadan kaldırılması ile 
görevlendirilen Ura! Sovyeti üyesi Yurovskiy 
başkanlığındaki Letonya Çekasına bağlı bir grup 
(üstte) tarafından Çar ve ailesinden gözetim altında 
tutulan herifes kurşuna dizilerek öldürüldü ve infaz 19 
Temmuz 1918’de Izvestiya’da resmen ilan edildi. O 
sırada Savaş Komiseri olan Troçki, “ liyiç, Beyazlara 
çevresinde toplanacak bir bayrak bırakılmaması 
gerektiği kanısındaydı...Eğer yargılama yapılmış 
olsaydı, elbette Çar’ın ailesi idam edilmezdi. Çar 
ailesi monarşinin eksenini oluşturan, soydan gelme 
hükümdartık ilkesinin kurt>anı oldu,”  demişti.



İç Savaş

Mayakovskiy’in iki grafiği burjuvaziye karşı silahlı 
işçilerin kazandığı zaferi en kısa yoldan dile getirmeyi 
amaçlıyordu.

yumuşatıldı ve Kont Mirbach’ın öldürülme emrini veren merkez komiteyi reddeden Sosyalist 
Devrimcilerdin sovyedere katılabileceği kabul edildi. Bu Sosyalist Devrimci parti içinde, sol-sağ 
bölünmesinden sonra ikinci bir bölünme daha anlamına geliyordu. Ancak üyelerin büyük bir 
çoğunluğu, merkez komiteyi reddetmeyi kabul ettiler ve Bolşevik rejime isteksiz bir biçimde 
de olsa sınırlı destek vermeyi sürdürdüler.

Sovyet Rejimi ve Köylülük

Lenin Nisan Tezleri'nde Rusyadaki bütün topraklann kamulaştınimasını ve tanm işçileri ve 
köylü delegeleri Sovyetlerinin kontrolünde, kolektif bir biçimde işlenmesini önermişti. 
Öngördüğü büyük ölçekli, fakat kapitalist olmayan ilkelere göre yönetilen tanm işletmeleriydi. 
Fakat 26 Ekim’de Bolşevikler’in çoğunlukta olduğu Petersburg Sovyeti’nin ilk aldığı iki karardan 
biri olan Toprak Kararnamesi (diğeri Banş Kararnamesi idi) kolektif çiftliklerden hiç 
sözetmiyor, yalnızca köylüleri büyük toprak sahiplerinin çiftliklerine el koymaya çağınyor ve 
toprağın tasarruf edilme biçimi konusunda karan tamamen toprağı işleyecek köylülere 
bırakıyordu. Kararnamenin nasıl uygulanacağı konusunda ise Sosyalist Devrimcilerdin Ağustos’ta 
yayınlamış olduklan Toprak Kararnamesi benimsendi. Lenin Bolşevik hedeflerle kabul edilen 
iki Kararname arasındaki farkı, yönetimin demokratik niteliği ile açıkladı: “Demokratik bir 
hükümet olarak biz, katılmıyor olsak bile, sıradan halkın vermiş olduğu karardan 
kaçınamayız.” Sosyalist Devrimciler o dönemde bütün diğer partiler tarafından Rusyadaki 
köylülüğün temsilcileri olarak görülüyorlar ve çeşitli sovyet seçimlerinde ve Kasım 1917de 
Kurucu Meclis seçimlerinde aldıklan oylar da bu gerçeği tasdik ediyordu. Bu yüzden devrimin 
ilk altı ayı boyunca, Bolşevifeler în kurmaya çalıştıklan işçi-köylü ittifakının pekiştirilmesinde 
Sosyalist Devrimcilerle kurduklan koalisyon merkezî bir rol oynadı ve 1918 bahannda, 
köylülüğe yönelik politikalarda yeni bir doğrultunun benimsenmesi bu koalisyonun bozulması 
ile içiçe geçti. Teorik kaynaklan 1880’lerin Narodnaya Volya hareketinde yatan Sosyalist 
Devrimciler de tanmda sosyaUzmden ve toprağın kolektif olarak işlenmesinden yanaydılar ama 
bunun nasıl gerçekleşeceğine dair bir programlan yoktu. Narodnik kökenlerine bağlı olarak 
geleneksel Rus obşina’sını (köy komünü ve onun kontrolündeki topraklar- mir) yüceltiyorlarsa 
da, devrim süreci içinde giderek küçük mülkiyetin sözcülüğünü yapmaya başladılar.

Devrimi izleyen ilk yıl içinde Toprak Karamamesi’nin sonucu olarak toplam 27 milyon hektar 
toprağa el kondu. Ancak bu topraklann yalnızca yüzde 2.7’si Bolşevikler’in öngördüğü türden 
büyük devlet çiftliklerine aynhrken, geleneksel komünlere düşen pay yüzde l ’de kalmıştı. 
Toprağın geri kalan büyük bir kısmı küçük parseller halinde köylü aileleri tarafından 
işleniyordu. Ancak bu genel rakamlar köylüler arasındaki yeni komünleşme eğilimini 
gizliyordu. Rusya’nın 19. yüzyılın ikinci yansında geçirmiş olduğu hızlı sanayileşme sürecinin 
aşındırmış olduğu komünal alışkanlıklar, sosyalist bir devrimin yaratmış olduğu çerçevede 
yeniden keşfediliyordu. Ocak ayında yetkililere yalnızca bir yeni komün kayıt yaptınrken, bu 
sayı Haziran’da 202’ye çıkıyordu. 1921’e vanidığında ise köylüler tarafından işlenen toprağın 
yüzde 52’si komün ve arteî’lerin (yalnızca üretim ve dağıtımın ortaklaşıldığı birimler) 
kontrolüne geçmişti.

Yoksul Köylü Komiteleri

Sosyalist Devrimciler Bolşevifeler'den yalnızca siyasal perspektifleri bakımından değil, temsil 
etttikleri sınıf kesimi bakımından da aynşıyorlardı. Bolşevikler’in stratejisi uzun vadede, yan- 
proleter, yoksul köylülerle, hiç değilse kendi geçimini temin edebilecek kadar mülk sahibi 
olan küçük burjuva kulaklar arasında zaten varolan sınıfsal çelişkiyi su yüzüne çıkarmayı 
öngörüyordu. Sosyalist Devrimcilerdin sınıfsal tabanı ise giderek zenginleşmekte olan, bu 
nispeten hali vakti yerinde kesimdi.

Sol Sosyalist Devrimciler’in kırdaki teşkilatlanmalan daha güçlüydü. Dolayısıyla, toprak 
dağıtımının yürütülme tarzından onlar sorumlu tutuldular. Ancak, bu dağıtım süreci içersinde 
etkili olan partinin genel politikasından çok, onun temsil ettiği kırsal kesimlerin tercihleri 
oldu. Bu tercihler ise 19. yüzyılın ikinci yansjndan bu yana, giderek daha fazla “kara 
bölüşüm”den (çemiy peredel; bkz. 16; Rus Devrimci Hareketi) toprağın özel mülkiyeti ve 
bireysel tasarrufundan yana kaymıştı. Ancak, 1918 bahannda, Bolşevik parti ile Sosyalist 
Devrimciler arasındaki ilkesel düzeydeki bu farklılık, henüz bir kopuşa yol açacak serdiğe 
ulaşmamıştı. O dönemde tayin edici olan unsur kıthk oldu. Daha Ocak 1918’de bölgesel 
olarak tehdit edici bir faktör haline gelmiş olan kıthk, baharla birhkte bütün ülkeyi tehdit 
etmeye başlamıştı. Bu noktada Sosyalist Devrimcilerdin enerjisi giderek dış politika sorunlanna 
ve özellikle de Brest-Litovsk Banş’ma yönelirken, iktidar partisi durumunda kalmış olan 
Bolşeviklerdin başhca sorunu kıtlık oldu. Bu sorunun çözümü için Bolşevikler’in başvurduğu araç 
“Yoksul Köylü Komiteleri” oldu. Mayıs başında Lenin Petersburg işçilerine hitaben yazdığı 
“Kıtlık Üzerine” başlıklı bir açık mektupta, kitlesel ölçekte bir “halka gidiş” kampanyası için 
bir çağn yaptı. Yalnızca “halka gidiş” terimi değil, genel olarak yazının dih bilinçli olarak 
Narodnikler’in terminolojisini yansıtıyordu. Ancak bu yalnızca söylem düzeyinde benimsenmiş 
bir taktik de değildi.

Lenin’in mek'ubunu izleyen günlerde Bolşevik partisi kırdaki yoksul köylüleri komiteler halinde 
örgütlemeye başladı. Sözkonu komitelerin ikili bir amacı vardı. Bir yandan, kırda üretilen
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Emek Sürecinde  
Sosyalizm-Taylonzm  
BiHesmesi

Kalkınmışlık açısından son derece geri kalmış bir ülke 
olan Rusya’da Ekim Devrimi ile birlikte Bolşevikler ken
dilerini tam bir ekonomik kaos içinde buldular. Sanayi
de üretim büyük ölçüde durmuş ve emek verimliliği 
(işçi başına üretilen mal) çok düşmüştü. Lenin yeni 
iktidarın kitle gözünde başarı ölçütünün ekonominin 
ne kadar kısa zamanda ve etkinlikle düze çıkarılacağı 
olduğunun bilincindeydi. Bunun da ötesinde, ilk sosya
list ülke olan Sovyetler Birliği’nde ekonomiyi gelişmiş 
kapitalist ülkeler düzeyine çıkarmak ve hatta onları aş
mak gerekmekte ve bu da çok hızlı bir sanayileşmeyi 
zorunlu kılmaktaydı.

Sanayileşmenin özgül sosyalist biçiminin nasıl olaca
ğı konusu Marksist teoride açık bir biçimde ele alınma
mış, sosyalizmin inşası için kapitalist üretici güçler tara
fından yaratılan bir sanayi uygarlığı bir varsayım olarak 
kabul edilmişti. Bununla birlikte Marx’in kapitalist emek 
süreci analizi bu sanayi uygarlığının sınıf ilişkilerini na
sıl içinde barındırdığını, üretim güçleri (teknoloji) ile 
üretim yeri ilişkilerinin nasıl bir karşılıklı etkileşim içinde 
olduğunu açıkça göstermektedir.

Marx’in emek süreci kuramına göre, emek sürecinin 
giderek üretici insanın yaratıcılığını ortaya çıkarabildiği 
bir alan olmaktan çıkması kapitalizmin gelişimi ile birlik
te olmuştur. Kapitalizmde üretimin amacı kullanım de
ğerleri üretmek değil, mübadele değerleri üretmektir. 
Yani, üretim doğrudan doğruya sermayenin büyümesi, 
artı-değer elde etmesi amacı ile yapılır. Bu nedenle 
de sermaye emek sürecini en fazla artı-değer gerçekleş
tirecek biçimde dönüştürmeye çalışır. İşçinin işi yapış 
yöntemleri, hızı, becerilerini ve bilgisini kullanma biçimi 
üzerinde -iş örgütlenmesi alanında- tam bir denetim 
elde ederek yaratılan artı-değer miktarını maksimuma 
çıkarmaya, başka bir deyişle işin yoğunluğunu arttıra
rak emeğin verimlilik oranını yükseltmeye çaba göste
rir. Bu amaca yönelik olarak, modern sanayi döneminde 
hem çok etkin, karmaşık iş örgütleme metodları, hem 
de sermayenin emeğin bilgi, beceri ve yargılarına ba
ğımlılığını en aza indirecek makineler geliştirilmiştir. 
Dolayısıyla kapitalist emek sürecindeki gelişmeler top
lumsal yapıyı, sınıf ilişki ve çelişkilerini içinde barındır
maktadır.

Kapitalist emek süreci Marx'in kapitalizm analizinde 
merkezi bir konuma sahip olmakla birlikte, Bolşevlkler'- 
in sosyalizmi sanayileşme ile birleştirme çabalarında 
bu analizden çıkarsamalar görmek çok zordur. Bolşe- 
vikler’e göre sanayileşme ekonomik gelişme ile eşan
lamlıydı ve büyük ölçekli makine sanayiin oluşturduğu 
bir teknolojik baza oturması gerekmekteydi. Bu teknolo
jik baz yüksek bir emek verimliliği oranı sağlamalı, buna 
bağlı olarak da en gelişkin iş örgütleme metodlarını 
uygulamaya koymalıydı. Bolşevikler yeni sosyal ilişkiler 
yaratmanın kapitalizmden üstün bir teknolojik kapasite 
ve emek verimliliği yaratmaktan geçtiğine inanmaktay
dılar. Emek verimliliği objektif bir gelişmişlik ölçütü ola
rak algılanmıştı. Parti İçinde sol muhalif gruplar da bu 
konuda farklı düşünmemişlerdir; kapitalizm ile sosya
lizm arasındaki zorlu mücadele son tahlilde her iki siste
min gerçekleştireceği görece emek verimliliğine göre 
belirlenecekti.

Önde gelen Bolşevik liderler (Lenin, Buharin, Troçki, 
vb.) üretim yerindeki teknik ilişkilerle toplumsal ilişkileri 
tamamen birbirinden koparmışlar, üretim yeri ilişkileri
nin genel olarak toplumdaki ilişkileri ya da inşasına

çalışılan sosyalist toplum ilişkilerine olası yansımaların
dan pek söz etmemişlerdi.

Rusya’nın ekonomik az gelişmişliğinin yanısıra yaşa
nan dünya savaşı ve İç Savaş sonucu tamamen çökün
tüye uğramış ekonomi, Bolşevikler’in hareket serbesti- 
sini daha da sınırlamış, yeni toplumsal ilişkiler yaratma 
uğruna politik gücü yitirme riski ile çok ciddi bir biçimde 
karşı karşıya kalmışlardı. Devrimin kent kökenli, politik 
deneyimli ve vasıflı işçileri İç Savaş’ta büyük ölçüde 
yok olmuşlar, yerlerini kırsal kesimden gelmiş insanlar 
almışlardı. Sovyet liderler, fabrika deneyimi olmayan 
bu emeğin iş disiplini edinmesi sorununu en geniş bi
çimde kapitalist iş örgütlenmesi metodları kullanarak 
çözümlemeyi benimsemişlerdi. Yeni toplumsal ve ideo
lojik ilişkilerden türetilen bir yeni emek disiplini yaratma 
gayreti içine girmemişlerdi.

Bolşevikler, genel oiarak, Sovyetler Birliği’nde mev
cut teknik, kültürel ve örgütsel cahilliği ortadan kaldır
mak ve emek verimliliğini arttırmak için Taylorizm'in 
benimsenmesi, asimile edilmesi gerektiği inancındaydı- 
lar. Lenin’e göre, bütün diğer kapitalist gelişmelerde 
olduğu gibi, bu bağlamda da Taylor sistemi, burjuva 
sömürüsünün rafine zalimliği ile -iş sırasındaki mekanik 
hareketin analizi, beceriksiz ve gereksiz hareketlerin 
bertaraf edilmesi, doğru iş metodlarının geliştirilmesi 
vs. alanlarında gerçekleştirilen- en büyük bilimsel başa
rıların bir bileşimiydi. Sovyet Cumhuriyeti her ne olursa 
olsun bilim ve teknolojide gerçekleştirilen başarılardan 
değerli olanları adapte etmek zorundaydı. Sosyalizmin 
inşası, tam da Sovyet gücü ve Sovyet iş idaresiyle 
örgütlenmesinin kapitalizmin en son başarılarıyla birleş
tirilmesine bağlıydı. Sovyet liderliği genelde kapitalist 
yönetim metodları ve pratiği ile sosyalizmi inşa etme 
konusunu bir problem olarak görmemişti. Lenin “ ikti
darda burjuvazi değil, işçiler olduğuna göre Taylorizm’i 
daha fazla reddedemeyiz. Bilimsel araştırma ve pratik 
deneyim ile onun burjuva özelliklerini bertaraf etmeli
yiz.” demekte, sosyalizmin Taylor sisteminin rafine za
limliğini ortadan kaldıracağına inanmaktaydı.

Devrim sonrasında kabul edilen ekonomik reform prog
ramına göre işletmelerdeki mevcut yöneticiler ve teknik 
personelin kullanımına devam edilecekti. Kasım 1917'de 
çıkarılan bir kararname ile hükümet özel şirketlerdeki 
kapitalist yönetimin kontrolü ve teftişi için işçilerden 
oluşan fabrika komitelerini görevlendirmişti. Ancak 'iş
çilerin kontrolü’ kavramı genel olarak karar verme yetki
sini içermemekteydi. Lenin Rusya'yı burjuva uzmanlar
dan öğrenmeye çağırmakta, “saf komünist uzmanlar 
yetişinceye kadar 20 yıl beklenemez” demekteydi.

Büyük ölçekli makine sanayiin gerektirdiği biçimde 
katı bir komuta hiyerarşisinin benimsendiğini Lenin res
mi parti görüşü olarak açıklamış, “ ...çok yaygın bir 
görüşe göre... (fabrikalarda) tek-adam diktatoryası de
mokrasi, Sovyet tipi devlet ve kolektif yönetim ile bağ
daşmaz. Bundan daha yanlış bir görüş olamaz” demişti. 
Resmî görüş böyiece üretim yeri ilişkilerini sınıf ilişkile
rinden ayırmış ve salt bir teknik ilişki olarak ele almıştı. 
Hiyerarşik bir yapının, tek-adam yönetimi yaklaşımının 
üretim yerindeki sınıf ilişkilerine etkilerinden söz edil
memişti. Emek sürecinde yeni iş örgütlenmesi yolları
nın bulunması gereğini savunanların, örneğin Kollon- 
tay, Osinskiy vb. sol komünistlerin muhalefeti etkili ola
mamış, 9. Parti Kongresi kararlarında bu konuda Buha- 
rln'ln formüle ettiği görüş benimsenmişti. Karar şöyley- 
di: "Tek-adam yönetimi hiçbir şekilde sınıfın haklarını 
ya da sendikaların haklarını sınırlamaz, çünkü sınıf ege
menliği herhangi bir biçimi alabilir ve bu biçim teknik 
uygunluğa bağlıdır, herhalükârda İdareci ve yönetici 
personeli egemen sınıf atar. Tek-adam yönetimi, bir 
‘uzman'ın yönettiği durumda bile, son tahlilde, proleter 
diktatörlüğünün bir ifadesidir.”

Devrim sonrası Sovyetler Birliği’nde yapılan Taylo-

rizm tartışmasını doğrudan Lenin’in kendisi başlatma
mış olmakla birlikte, Taylorizm devlet kapitalizmi prog
ramının önemli bir dayanak noktası olmuştu. Bu prog
ramla aynı doğrultuda, Maden Sendikası içinde A.Gas- 
tev, G.A.Gottsman, Oborin ve Felippov’un da olduğu 
bir grup, sendikaların başlıca görevinin emek disiplinini 
ve emek verimliliğini güçlendirmek olduğu inancınday- 
dı. Özellikle Gastev, parça başına ücreti ve Taylorizm’i 
reddetmeleri halinde bunun ulusal bir sabotaj olacağı 
konusunda işçilere uyarıda bulundu. Ayrıca, emek ve
rimliliğinin zorlama olmadan arttırılamayacağını söyle
yerek, tüm önemli işletmelerin hükümet tarafından mili- 
tarizasyonunu önermişti. Ona göre “Taylorizm’e karşı 
mücadele, makineye karşı mücadele demekti” . Sonuç 
olarak, Maden Sendikası Ocak 1918'de parça başına 
ücret ve Taylorizm'I destekleme kararı aldı.

İşçileri üretim alanında tam disipline çağıran Tüm 
Rusya Sendikaları Merkez Komitesi öe 13 Nisan 1918’de 
ücret farklılaşması, parça başına ücret ve Taylorist ikra
miye planını kabul etti.

25 Mayıs-4 Haziran 1918'de toplanan Birinci Ekono
mik Konseyler (Sovnarkhozly) Kongresi’nöe açılan Tay-

NOT hareketi, Rusya’daki kültürel geriliğin, emek sürecine 
temel iş normlarının yerleştirilmesi ve bilimsel yönetim 
metodlan ile aşılmasını, böyiece de daha yüksek emek 
verimliliği elde edilmesini amaçlayan bir hamle olarak 
nitelendirilebilir Bu hamle o dönemde iş örgütlenmesi, 
Taylorizm, Rusya’daki uygulama Jiçimi ve olumsuz etkileri 
üzerine geniş bir tartışma başlatmıştır. 1921’de oluşturulan 
bir bibliyografya NOT konusunda 76 yazı içermekteydi. 
1924’de araştırma yapan bir araştırmacı konu üzerinde 
yazılmış 763 makale ve kitap kaydederken, bir başkası 
2400 Rusça kitap ve bildiri bulunduğunu bildirmekteydi. 
Bu teorik tartışmalar ve pratik uygulama metodlan 
üzerine yazılanlar iki grupta toplanabilir: Çok güçlü ve 
etkin Taylorist grup -Gastev ve onun kurduğu enstitü olan 
Tsentralnaya institute Truda (TslT> ile hiçbir değişikliğe 
tâbi tutulmadan Taylorizm uygulamasına karşı olanlar.



İç Savaş

loıizm tartışmasında Taylorizm’in en ateşli savunuculu
ğunu Gastev ve Login gibi mühendisler yapmışlardı. 
Kalifiye işçilere daha fazla ücret ödemeye dayanan Tay- 
lorizm'i bir işçi aristokrasisi yaratacağı, dolayısıyla işçi 
sınıfını böleceği için, sol komünistler ve sendika lideri 
A.LozovskIy ise reddetmişlerdi. Kongreden sonra da 
mühendisler kendi meslek dergilerinde zaman zaman 
Taylor sisteminin emeği t>ölücü ve emek sürecindeki 
otoriter yapıyı derinleştirici etkilerinden söz etmişlerse 
de Taylorizm'in Sovyetler Birliği’nde en yaygın uygula
masının daimi savunucuları olmuşlardı.

Kongreyi takip eden aylarda bir kararla Taylorizm’in 
bir Rus varyasyonu olan Nauchnaya Organizatsiya Tun
da (NOT) kabul edildi: “NOT, üretim süreci ve ona iliş
kin tüm koşulların ve unsurların araştırılmasına dayanan 
bir örgütlenmedir. Başlıca metodu, pratikte zamanın, 
malzemelerin, mekanik enerjinin kullanımını ölçmek, top
lanan tüm verilerin analizini yapmak ve en avantajlı, 
iyi planlanmış bir üretim planı sentezine ulaşmaktır, 
bu bilimsel örgütlenmenin gerekli temellerini, psiko- 
fizyoloji, refieksoioji ve sağlık üzerine yapılan çalışma
lar ve sonuçları oluşturacaktır. Ancak o zaman sadece 
üretim üzerindeki ekonomik talepler değil, işçilerin çı

nı kullanarak inisiyatif alması değil, mekanizasyonun, 
robotlaşmasının sağlanmasına yönelik çalışmaların ya
pıldığı Tsirde  sayısız laboratuvarlar açılmıştı. İş stan
dardizasyonun başarısı İçin tıecerl gereksiniminin mini
muma indirilmesinin ve işin çok küçük parçalara ayrıla
bilmesinin yolları aranmıştı.

Bugün oldukça standartlaşan NOT hareketi, 1920'lerde 
çeşitli ve kısmen zıt görüşleri içinde barındırmıştı. Bun
lar Taylor değerlendirmelerinde, kitle katılımı ve inisiya
tif almayı teşvik derecelerine göre farklılıklar göster
mekteydi. Gastev’in en önde gelen muhaliflerini Sovyet 
sanayiine toptan ve düz bir Taylorizm uygulamasına 
karşı çıkan O.A. Ermanskiy, P.M. Kerzentsev ve Struml- 
lin oluşturmuştur.

Ermanskiy, tamamen insani kaygılarla, işçinin fizyolo
jik ve psikolojik olarak korunması gerektiğini savun
muş, maksimizasyon değil, optimalite ilkesine dayanan 
ve emek sürecinde emeğin yoğunluğunun arttırılmasını 
gerektirmeyen bir bilimsel iş örgütlenmesi ileri sürmüş
tü. Strumilin, emek gücünün rasyonel kullanımının refa
hı sağlanmış ve eğitilmiş işçiler gerektirdiğine ve bunun 
büyük ekonomik kazanımlar sağlayacağına dikkati çek-

karian da gözetilmiş olacaktır.”

Sürgün yıllarında batı Avrupa işletmelerinde mühen
dis olarak çalışmış olan Gastev devrim sonrasında Ma
den Sendikası’nm çok faal bir üyesi olmuştu; Sovyet 
koşuiiannda yönetimin ve işçilerin çıkarlarının tam bir 
uyum içinde olabileceği, sanayi yapısının sosyo
ekonomik sistemden tamamen bağımsız olduğu inan- 
cındaydı. Emek sürecinin yeniden inşasını değil, sana
yileşmeyi ve insanın mekanizasyonunu hedef alan Gas
tev, Eylül 1920’de, Sendikalar Konseyi'nin de direktifi 
ile Merkezi İş Enstltüsü'nü (TsIT) kurmuştu. Burada 
işçinin çalışırken yaptığı hareketlere yönelik inceleme
ler yapılmakta, gereksiz hareketler ayıklanarak fiziksel 
enerjide tasarruf sağlanmaktaydı. İşçinin bilgisi ve aklı

mişti. Emek gücünün sadece rasyonel kullanımı değil, 
onun rasyonel yeniden üretimi de çok önemlidir diyen 
Strumilin ve tezlerini istatistiklerle donatılmış ekonomik 
hesaplara ve planlı ekonominin verimlilik koşutlarına 
dayandırmıştı.

Kerzentsev, emeğin verimliliğini arttırmak için zama
nın rasyonel kullanım biçimlerini araştıran Liga Vremla 
(Zaman Birliği) adlı grubu kurmuştu (1923). Ona göre, 
NOT sisteminin çalışmasının ön koşulu zamanı en iyi 
şekilde değerlendirmekti. ‘Zaman İçin Mücadele Hücre
leri’ kuruluşunun ilk yılı içinde 75 şehre yayılmış ve 
25.000 üyeye ulaşmıştı. Uyuşukluk ve yavaşlığa karşı 
mücadele vermiş ‘işçi kahramanlar’ı madalyalar ve saat
lerle ödüllendirme kampanyası yürütmüştü.

TsIT dışında başka bilimsel işçi araştırma enstitüleri 
de kurulmuştu. Bunlardan başlıcaları; Emeğin Bilimsel 
Örgütlenmesi İçin Kazan Enstitüsü, Tagnrog ve Harkov 
Enstitüsü'dür. Fakat bunlardan hiçbiri araştırmalarında, 
işçinin üretim ile ilgili sorunlan çözümlemek için lıeyni- 
ni kullanabileceğini, önemli teknolojik buluşlar yapabi
leceğini öngörmemişlerdi. Çeşitli yerlerde zaman za
man değinildiği halde sosyalist emek sürecinde Taylo
rizm'in bir başarısı olan kafa-kol emeği aynmmın orta
dan kaldıniması yolunda araştırmalar yapılmamıştı.

Bununla birlikte, emeğin bilimsel örgütlenmesi sorun
lan İle uğraşan tüm bu enstitüler tamamen burjuva emek 
bilimlerinin birer taklitçisi de değillerdi. Özellikle iş ör
gütlenmesi, işçi fizyolojisi ve psikolojisi alanlarında di
siplinler arası bir yaklaşım sergilemeleri açısından fark
lılık göstermişlerdi. Taylor, Ford, Münsterberg vb.’nin 
çalışmalanndan esinlenmekle biriikte, TsIT dışında, on
lan aşma çabası genel bir eğitim olarak gözlenmekteydi.

Sovyetler Birliği'nde Taylorizm uygulamasına en güç
lü muhalefeti Bogdanov ve bağlı olduğu kurum Prolet- 
kult yürütmüştü. Bogdanov, İşçi Smıfmm Bilimi kitabın
da emek sürecinin hiç sorgusuz lideri saydığı emeğin 
üretim deneyimlerinin bilimsellik düzeyine çıkarılması 
ile kafa-kol emeği ayrımının ortadan kaldınlabileceğini 
ileri sürmekteydi. Böylece emek gelecekteki komünist 
toplumda kendi yerini tamamen kendisi belirleyecekti. 
Bilimi işçi sınıfına taşıyabilmek için de proleter üniversi
teleri kurulmasını öngörmekteydi. Bogdanov’un bu gö
rüşleri Temmuz 1918'de Moskova’da ilk proleter üniver
sitesinin açılışı ile hayata geçirilmişti. Yazariar, şairier, 
sanatçılar, bilim adamlan vb. elit bir tabakanın oluştur
duğu kültürel bir kurum olan Proletkult da üniversitenin 
yönetimini üstlenmişti. İç Savaş sırasında çeşitli yerler
de açılan şubeleri ile büyüyen Proletkult'un 1920 sonla- 
nnda aktif üye sayısı 400-500 bine ulaşmıştı.

Lenin, kapitalist kültürün asimilasyonundan, Buharin 
ise “ Marksizm ve Amerikanlzm'in” birieşmesinden ya
na iken, Bogdanov ve Proletkult yeni sosyalist kültürün 
oluşturulmasında hem biçim hem de içerik açısından 
aktif ve bilinçli müdahaleden yana idiler. Proletkult'un 
önemi, kamuyu sosyalizme geçiş için toplumsal ve kül
türel ilişkilerin derhal değişmesi gerektiği konusunda 
duyarii kılmaya çalışmasındaydı. Sosyal ve ekonomik 
dönüşüme paralel olarak, duygu, düşünce ve günlük 
yaşamın sosyalist biçimlerinin yaratılması gerekmek
teydi. Hedefi, kafa ve kol emeğinin bilgi ve deneyimleri
ni birleştirmiş İşçiler üreterek emek sürecine yeni bir 
şekil vermekti. Uzmanlık, iş standardizasyonu ve iş bö
lümüne karşı, kolektivizm, yaratıcılık ve evrenselliği vur
gulamıştı. Bu kimliği ile Proletkult kültürel dönüşüm 
açısından NOT’a potansiyel bir alternatif olmuşsa da 
yeterii mekanizmayı oluşturamamıştı. Yine de sosyalist 
kültürün inşası konusunda genel Bolşevik yaklaşımın 
zayıflıklarını ortaya çıkarması açısından önemliydi.

Sınıfsız bir toplum yaratmak için kapitalizme karşı 
verilen mücadelenin ötesinde üretim yerinde de emeğe 
hükmeden, yönetenle işi yapan arasındaki, vasıflı- 
vasıfsız, tahsilll-tahsilsiz, kafa-kol emekçisi arasındaki 
tüm otorite ilişkilerinin yok edilmesini öngören Prolet- 
kult, parti ileri gelenleri tarafından, başdöndürücü bir 
hızla sanayileşmesi şart olan Sovyetler Birtiği’nde, ger
çekleri görmezlikten gelerek entelektüel fanteziler ya
ratmakla suçlanmıştı.

Sovyetler Birliği’nln içinde bulunduğu teknik ve eko
nomik güçlükler nedeniyle, yeni sosyalist bir kültürün 
inşası ile uğraşmak yerine, burjuva kültürün ve Taylo
rizm’in asimilasyonu gerekliliğinin savunması ağır bas
mış, sonuçta da Proletkult'un fikirleri Sovyet Devrimi’
nin ilk yıllarının coşkusu ve dinamiği içinde emek süreci 
konusunda üretilen en radikal görüşler olarak kalmıştı.

HACER ANSAL
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artığı şehirlere aktarırken, bir yandan da geleneksel obşinalan (köy komünlerini) teşvik 
ediyorlardı. Bolşevikler, bu politika sayesinde, tıpkı Ekim 1917’de yaptıklan gibi, sol Sosyalist 
Devrimcilerdin kendi programlannm bir parçası olan Narodnik politikalan uygulamaya koymuş 
oluyorlardı.

Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi’nin  11 Haziran tarihli karan “Yoksul Köylü Komiteleri”ni 
“kulaklar ve zenginlerin artık ürünlerinin yeniden bölûştürülmeleri”nin araçlan olarak 
tanımlıyordu. Başka bir deyişle, Boîşevifeler’le sol Sosyalist Devrimciler arasında temmuz başında 
yaşanacak olan mihai hesaplaşma yaşanmadan, kırda; her iki partinin temsil ettiği kesimler 
arasında giderek derinleşecek bir sınıf mücadelesi başlamıştı. Ancak bu süreç yalnızca bir 
mücadele olarak yaşanmadı. Yoksul Köylü Komiteleri bir yandan, şehirlere gıda aktanrken, bir 
yandan da. Mayıs ayı için Tanm Komiserliği kendi bünyesi içinde bir “Komünler Şubesi” 
yarattı. Bu şubenin faaliyetlerine bağlı olarak, köy komünlerinin sayısında bir artış olmakla 
salmadı, bu tür geleneksel komünler giderek sovyetler ağı içine özümsendi.

Devrim’den sonra kurulan köy komünleri, yapılan itibariyle son derece büyük bir çeşitlilik 
gösteriyordu. Yeniden yaratılan 19. yüzyıl ortasında yitmiş geleneksel komünlerin yanısıra, 
anarşistlerin yarattığı deneysel komünler ve “Eski Müminlef’in kurduğu geleneksel komünler 
jörûlüyor ve bunlar, büyük bir uyum içinde Sovyetlerle birarada çahşıyordu,

İlk Sovyet Anayasası

 ̂ Temmuz 1918’de Moskova’da toplanan V, Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi, yalnızca sol 
îosyalist Devrimcilerdi bütün sovyet organlannda dışlayarak Bolşevik iktidannı perçinlemekle 
«almadı; aynı zamanda Rusya Sosyalist Federatif Sovyetler Cumhuriyeti’nin (RSFSC) ilk 
ınayasasım kabul etti. Bu anayasayla Ekim Devrimi’nin, yeni Sovyet devlet rejimi, özel 
capitalist mülkiyet ve toprak mülkiyetinin kaldmiması, Rusya’da yaşayan bütün halklann hak 
e eşitliği, v.b. gibi büyük kazanımlan yasama düzeyinde onaylandı; proletarya diktatörlüğünün 
»litik düzeydeki tezahürünün Sovyetler olduğu kabul edildi ve sömürücüler oy hakkından 
'oksun bırakıldı. Ancak Lenin, sömürücülerin oy hakkından yoksun bırakılmasını proletarya 
liktatörlüğünün zorunlu bir koşulu olarak değil, Rus devriminin özel koşullannın sonucu 
ılarak görüyordu.

Şubat Devrimi Orta Asya Müslümanlarının umutlarını 
ve beklentilerini artırarak anlan bölgenin siyasal 
yaşamında çok daha etkin hale getirmişti. Ancak, 
Şubat Devrimi’ni izleyen günlerde Türkistan genel 
valisi Kuropatkin’in tutuklanmasından hemen sonra, bir 
Rus Kadet Şçepkin önderliğinde kurulan Türkistan 
Geçici Hükümet Komitesi, Geçici Hükümet'in Orta 
Asya'da hiçbir gerçek iktidara sahip olamayışı 
yüzünden bir varlık gösteremedi. Gerçek iktidar 
Bolşevikler’/n ve Sosyalist Devrimciler’/n çoğunluğunu 
oluşturdukları Taşkent Sovyetinin elindeydi. Ancak 
Sovyet siyasal yapısına rağmen, büyük Rus 
koloniciliğinin etkisi altındaydı ve ezilen milletlerin 
kendi kaderlerini tayin hakkını gerçekleştirmesi işini 
Kurucu Meclisin toplanmasına kadar erteleme eğilimi 
gösteriyordu. Müslümanların buna cevabı, iki koldan 
gelişti. Cedid (Yenilikçi) reformcular bir Müslümanlar 
Konseyi kurarlarken, muhafazakarlar bir Ulema 
Cemiyeti oluşturdular. Her iki grup birlikte 16-23 
Nisan 1917'de Birinci Türkistan Müslümanlan 
Kongresi’ni topladılar Orta Asya’nın siyasal geleceği 
üzerine belirgin bir karar almamakla birlikte kongre, 
Rus koloniciliğinin sona erdirilmesi ve toprak 
sorununun çözülmesi yolunda kararlar aldı. 3 
Eylül’deki ikinci kongrede, Orta Asya’nın besin 
açısından Rusya’ya bağlı olduğunu gözönüne alan 
Ulema Rusya ile federatif temelde bağlarını korumakla 
birlikte şeriata dayalı özerk bir Türkistan Cumhuriyeti 
kurulması amacı öne sürüldü. Ancak 12 Eylül’de 
Bolşevikler'/n Geçici Hükümet'e karşı başlattıktan 
ayaklanma bu hayalleri yıktı. Ayaklanma iki üç gün 
içinde bastırılmasına rağmen. Ekim Devrimi’yle 
birlikte başlayan yeni bir ayaklanma 1 Kasım 1917’de 
Sovyet İktidannm kurulmasını sağladı. Büyük ölçüde 
Orta Asya’da yaşayan Ruslann etkinliğinde gelişen 
Sovyet iktidarının ardından Üçüncü Türkistan Sovyetler 
Kongresi toplandı ve Türkistan Halk Komiserleri 
Sovyeti’nin kurulduğunu ilan etti. Ulema Cemiyeti’nin 
koalisyon kurma ve Cedidierin Şuray-ı İslam’ının yerel 
özerklik talepleri reddedildi. Buna tepki olarak 
Kokand'da bir konsey toplayan Orta Asya 
Müslümanlan, başında Çokayev’in bulunduğu 12 üyeli 
bir Halk Konseyi Hükümeti kurarak özerklik için 
ajitasyona giriştiler. 6 Şubat 1918’de Bolşevikler 
Kokand hükümetine karşı saldırıya geçerek onu 
devirdiler. Kokand’m düşmesinden sonra Orta Asya’nın 
Bolşevikleştirilmesine karşı Basmacı ayaklanması 
başladı. Bolşevik politikasının yerel Müslümanlar 
arasında giderek artan bir dirençle karşılaşması 
üzerine Müslümanlarla uzlaşma arayışına giren 
Bolşevik partisinin kurduğu Turkkomissiya (Türk 
komisyonu)’mn girişimleriyle 1920’de toplanan Üçüncü 
Türkistan Komünistleri Konferansı, bir Türk Komünist 
Partisi, bir Müslüman ulusal ordu kurulması, Rus 
koloniciliğinin sona erdirilmesi, Rus yerleşmelerinin 
ortadan kaldırılması ve Orta Asya’da bir Türk 
Cumhuriyeti kurulması karan aldı. Öteki Türk ve 
Müslüman bölgelerdeki gelişmeler aşağı yukan benzer 
bir seyir izledikten sonra 1924’te Özbek ve Türkmen 
Sosyalist Cumhuriyetleri kurularak Sovyetler Birliği’ne 
katıldı. 1929 ve 1936’da birliğe katılan Tacik ve 
Kazak Özerk Cumhuriyetleri kuruldu. Kırgız ve 
Karakalpak Özerk Bölgelerinden Kırgızistan 1936'da 
cumhuriyet olarak birliğe katıldı. Karakalpak bölgesi 
ise 1932’de Özbekistan'a bağlı bir özerk cumhuriyet 
oldu. Resimde bir 1 Mayıs kutlamasına Kaman 
Türkmen tarım işçileri ellerinde "Yaşasın bütün dünya 
proletaryasının şanlı 1 Mayıs günü" yazan pankarttan 
ve çapalarıyla görülüyor.
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İÇ Savaş

İç Savaş, sadece yetişkinleri değil, çocukları da savaş 
görüntüleri içine itmişti. 1919'da çekilmiş bu fotoğraf, 
"elinde silaftıyla genç bir denizci"yi görüntülüyor

Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti Anayasası 1917’de kendihğinden oluşan Sovyetleri 
kurumlaştırmış ve bu kuruluşları devrimin araçlanyken, devlet gücünü kullanan organlar 
haline getirmişti. Bolşevikler’in temel tezi, profesyonel olmayan üyelerden oluşan Sovyetlerin 
emekçilerin temsil organlan olarak işçi ve köylü kitleleri ve onlann örgütleriyle sürekli bir 
temas içinde olduğu ve bu nedenle klasik parlamentolu yönetimlere üstün olduğu yolundaydı. 
Sovyet sistemi Lenin’in Devlet ve Devrim’de  öngördüğü devlet ile halk arasındaki 
yabancılaşmanın kaldınidığı, bürokrasinin gereksiz hale geldiği bir “doğrudan sınıf yönetimi”nin 
gerçekleşme biçimi olarak görülüyordu. Daha Kasım devriminden sonraki ilk günlerde 
Bolşevikler toplumsal yaşamın çeşitli alanlannda görev yapmak üzere Sovyetlerin bölümleri 
olarak çalışması öngörülen komisyonlar oluşturulmasına önayak olmuşlardı. Ancak İç Savaş’ın 
patlak vermesi eski devlet örgütüne yeniden işlerlik kazandırılmasını gerektirmiş, pek çok 
alanda “burjuva uzmanlar”ın kullanılması bir zorunluluk olmuştu.

Ancak hemen belirtmek gerekir ki, daha Ekim Devrimi’nden önce bile Sovyetlerin sahip 
olduklan güç geniş ölçüde bunlann Yürütme Kurullanmn eline geçmeye başlamıştı. Zamanla 
yetkilerin Yürütme Kurullarının az sayıda üyeden oluşan prezidyumlan elinde yoğunlaşmaya 
başladığı gözlendi. En yüksek iktidar organı olarak tanımlanan Tüm Rusya Sovyetleri 
Kongresi'nin fiili siyasal gücü de benzer biçimde giderek Merkez Yürütme Kurulu ve Halk 
Komiserleri Konseyi elinde toplandı. Kamenev Aralık 1919’da toplanan VII. Tüm Rusya Sovyet 
Kongresi'nde bu olguyu kabul ediyor ve bunu İç Savaş koşullanna bağlıyordu. Kamenev’e göre 
Iç Savaş nedeniyle en iyi işçilerin şehirlerden çekilmiş olması çoğu kez Sovyetlerin düzenli 
bir biçimde çalışmalannı engelliyor, genel kurullar seyrek olarak toplanıyor ve etkili 
olamıyordu.

Siyasal ve idari işlevlerin geniş temsil organlanndan giderek küçük komitelerin eline 
geçmesinin yanı sıra yetkililerin merkezi devlet organlan elinde yoğunlaşması olgusu da, yerel 
Sovyetlerin hareket alanlannı geniş ölçüde kısıtlamaktaydı. Her ne kadar Sovyetlerin etkilerini 
yitirmeleri ilk planda İç Savaş süreci içinde ve onun yarattığı koşullardan kaynaklanıyorsa da, 
Rusya Komünist Partisi’nin ülkenin tek yasal siyasal partisi olmasının da bunda rolü vardı. Bu 
durum temel kararlann Sovyetler yerine parti organlannda alınması anlamına geliyor ve 
temsili organları kararlan onaylamadan öteye gitmeyen bir işleve zorluyordu. Öte yandan 
Komünist Partisi’nin önderleri de partinin Sovyetlerin üstüne çıktığını kabul etmekteydiler. 
Troçki 1920 yılında yönetimin parti elinde toplandığını, partinin doğrudan olmasa bile temel 
kararlan alarak ülkeyi yöneten tek güç olduğunu söylüyordu. Zinovyev’de Rusya’da Sovyet 
iktidarının partinin diktatörlüğü olmadan değil üç yıl, üç hafta bile dayanamayacağını 
belirtiyor ve “sınıf bilincine sahip her işçinin proletar>'a diktatörlüğünün işçi sınıfının öncüsü 
olan Komünist Partisi’nin diktatörlüğü dışında bir biçimde gerçekleştirilemeyeceğini bilmesi 
gerektiğini” söylüyordu. Ona göre partinin Sovyet organları ve sendikalar üzerindeki kontrolü 
grup çıkarları yerine proletaryanın çıkarlarının gerçekleştirilmesinin tek garantisiydi, 
sınıfının öncüsü olan Komünist Partisi’nin diktatörlüğü dışında bir biçimde 
gerçekleştirilemeyeceğini bilmesi gerektiğini” söylüyordu. Ona göre partinin Sovyet organlan ve 
sendikalar üzerindeki kontrolü grup çıkarları yerine proletaryanın çıkarlarının 
gerçekleştirilmesinin tek garantisiydi.

İç Savaş
Daha Ekim Devrimi’nin zaferinden hemen sonra İngiliz, Fransız, ABD ve Japon güçleri.
Sovyet Rusya’ya karşı bir saldın hazırlığına girişmiş. Aralık 1917’de İngiltere ve Fransa 
hükümetleri, ABD’nin de bilgi amacıyla, etkinlik alanlannm bölüşümü üzerine gizli bir 
antlaşma imzalamışlardı. Brest-Litovsk banşmın imzalanmasından sonra, Sovyetler 
Cumhuriyetini Alman ordusunun yardımıyla ezmek umudunu yitiren Amerikan, İngiliz ve 
Fransız emperyalistleri, 1918 ilkbahannda birliklerini Murmansk’a çıkartırlarken, 6 Nisan’da da 
Japonya Vladivostok’a bir çıkarma yaptı. Ancak Sovyet yönetimi için asıl kritik olan tehlike 
Sibirya’daki Çekoslovak kolordusunun ayaklanmasından geldi. Savaş sırasında tutsak düşen ya 
da Avusturya ordusundan kaçarak Rusya’dan yana geçen Çek ve Slovaklardan oluşan bu 
kolordu 40 bin kişiyi aşıyordu. Almanya ile barışın imzalanmasından sonra bu Çekler ve 
Slovaklar, Sovyetler iktidanndan Sibirya ve Uzakdoğu üzerinden Almanya’ya karşı savaşın 
sürdüğü Fransa’daki Batı cephesine katılmak iznini almışlardı. Ancak kolordu komutanlığıyla 
gizli görüşmelere girişen müdahaleci güçler, onu Sovyetler iktidanna karşı ayaklanmaya 
yönelttiler. Komutanlık, Sovyet hükümetinin onları Avusturya-Macaristan’a teslim edeceği 
söylentisini yayarak. Mayıs 1918 sonunda Çekoslovaklann ayaklanmasına yol açtı. Ayaklanan 
Çekoslovak kolordusu, kendilerine katılan öteki Çek ve Slovak savaş tutsaklar ve birkaç bin 
de gönüllü Rus Beyaz muhafızla birlikte, iyi donatılmış 60 bin asker ve subaydan oluşan 
büyük bir güç oluşturuyordu. Çekoslovak kolordusunun etkinliği, içerdeki karşı-devrimcileri de 
yüreklendirerek, 1921’e kadar yeni iktidarı bir “savaş komünizmi”ne mecbur edecek olan İç 
Savaş’ın ilk işaretini verdi.

“Demokratik Karşı Devrim”

İç Savaş genellikle iki evreye aynhr. Çekoslovak kolordusunun Urallann batısındaki Samarra’yı 
ele geçirmelerinin ardından, lağvedilmiş olan Kurucu Meclis’in Sosyalist Devrimci ve Menşevik



üyeleri Komuch (Kurucu Meclis Üyeleri Komitesi) adı altında bir hükümet kurdular ve “Halk 
Ordusu” adı altında bir ordunun örgütlenmesine giriştiler. Halk Ordusu ve Çekoslovak 
kolordusu, Temmuz ve Ağustos aylannda önemli askerî başanlar kazandı; Kızılordu’nun Doğu 
Ordusu Grubu komutanı, sol Sosyalist Devrimci albay Muraviev’in taraf değiştirmesinin de 
katkısıyla. Kazan ve Simbirsk şehirleri ele geçirildi. Ancak Eylül’de Toçki’nin Volga cephesine 
gelmesiyle savaşın yönü değişti. Komuch üyeleri, çok daha muhafazakâr olan Geçici Sibirya 
Hükümeti ile birleşerek, Geçici Tüm-Rusya Hükümeti adı altında etkisiz bir hükümet kurdular. 
Bu hükümet, savaş bakanlan Amiral Kolçak tarafından bir darbe ile dağıtıldı. İç Savaş’ın bu 
birinci evresi, Menşevik ve Sosyalist Devrimciler için bir anlamda, son karar anıydı.
Önderlerden bir kısmı devrimi savunmak uğruna Bolşevikler’in saflanna katılırken, bir kısmı 
ise artık gerici niteliğini açıkça ilan eden buıjuva karşı-devriminin saflanna katıldılar.

Kızılordu’nun Kuruluşu

Banş vaadi, geniş kitlelerin Bolşevik iktidara verdiği destekte en büyük rolü oynayan 
faktörlerden biri olmuştu. Dolayısıyla, Bolşevikler^in ilk uygulamalan arasında ordu reformuna 
yönelik olanlar hatırı sayılır bir yer tutuyordu. Örneğin, daha 17 Aralık 1917’de Sovnarkom 
onbaşıdan generale kadar ordudaki bütün rütbeleri, selamlama zorunluluğunu, subay 
kulüplerini ve emirsubaylığı kurumunu kaldıran bir kararname yayınlamıştı. Ancak savaşın 
sürmekte olması ordunun tamamen terhis edilmesini imkânsız kılıyordu. 15 Ocak 1918’de 
Sovnarkom işçiler ve köylülerden oluşan bir kızılordunun kurulması için gönüllülere bir çağn 
yaymladıysa da, devrim heyecanın en yoğun olduğu Petersburg’da bile ancak 5.500 asker 
toplanabildi. Ancak Brest-Litovsk görüşmelerinin çıkmaza girdiği noktada Alman ilerlemesi 
yeniden başlayınca, çok daha yoğun bir propaganda hamlesi başlatıldı. Geçici olduğuna 
tarafların hiçbir kuşkusu olmadığı barış imzalandıktan sonra Troçki, Savaş Halk Komiserliği ve 
Yüksek Savaş Konseyi Başkanlığı görevlerini devraldı ve Nisan ayı içinde 100 binden fazla 
gönüllü Kızılordu’ya katıldı. Bu gönüllüler arasında, daha devrimden önce çalışmak için 
Rusya’ya gelmiş birçok yabancı işçi ve savaş tutsağı da vardı. Sovyet yurttaşlığına geçen Çinli, 
Alman, Polonyalı, Çek, Slovak, Macar, Koreli, Romanyalı ve başka uluslardan gelen bu 
insanlarla, uluslararası alaylar ve tugaylar oluşturuluyordu.

Ancak İç Savaş’ın çıkmasıyla birlikte, 1918 yazında Sovyetler iktidan, gönüllülük ilkesinden 
vazgeçerek zorunlu askerlik hizmetini kabul etmek zorunda kaldı. Bu, o zamana kadar büyük 
ölçüde militan işçilerden oluşan Kızılordu’nun sınıfsal karakterinin de değişmesine, giderek bir 
köylüler ordusuna dönüşmesine yol açtı. Orduya gönderilen parti militanlan, disiplin 
eksikliğine karşı savaşıyor, birliklerde eğitim çalışmalan yaparak, müdahalecilerin ve Beyaz 
muhafızlann niyetlerini anlatıyorlarsa da, ordu büyüdükçe Rus köylülerinin geleneksel anti- 
militarizmi karşısında bu uygulama etkililiklerini giderek yitiriyordu. Örneğin İç Savaş’ın belki 
de en yoğun yılı olan 1919 yılı başından ordunun mevcudunun 3 milyona ulaştığı 1920’ye 
kadar, toplam 2.846.000 kişi ordudan firar etti. 1920’ye vanidığında işçilerin ordudaki oranı 
yüzde 14.9’a düşmüştü. Kızılordu’nun sınıfsal yapısını dönüştüren ikinci bir faktör, giderek 
Çar dönemi subay ve uzmanlardan yararlanmak zorunda kahnmasıydı. Bu eğilimin kökleri 
Brest-Litovsk dönemine kadar uzanıyordu. Troçki’nin Temmuz 1918’de Tüm Rusya Sovyetler 
Kongresi’de yaptığı konuşmanın önemli bir bölümü, orduda askerî uzmanlardan yararlanma 
gerekliliğini savunmaya aynimıştı. Temmuz sonunda, eski subay ve uzmanlar kitlesel ölçekte 
orduya alınmaya başlandı. Yıl sonuna vanidığında bunlann sayısı 36.971’e ulaşmıştı. Köylü ve 
eski subaylann oranının artması Kızılordu’yu, kazandığı bütün askerî başarılara karşın, 
Bolsevifelerin komünist bir halk milisi idealinden uzaklaşmasına yöl açıyordu.

İç Savaş’ın Birinci Evresi

1918 sonbannda II. Dünya Savaşı sona eriyordu. Eylül’de Bulgaristan’da bir ayaklanma,
Ekim’de Avusturya-Macaristan’da, Kasım’da da Almanya’da bir devrim patlak verdi.
Almanya’daki devrim işçi ve köylülerin zaferine yol açmakla birlikte, Sovyet Rusya’daki 
durumun düzelmesine yol açtı. 13 Kasım 1918’de Rusya Merkez Yürütme Komitesi, Brest- 
Litovsk Antlaşması’nm bütün maddelerinin geçersiz olduğunu açıklıyor ve Sovyetler iktidannın 
tazminat ve toprak ödünleriyle ilgili bütün yükümlülüklerinin ortadan kalktığını ilan ediyordu.

Bu antlaşmanın feshi ve Alman güçlerinin fetih siyasetinin iflası, işgalcilere ve burjuva 
milliyetçilere karşı Ukrayna, Beyaz Rusya ve Baltık ülkelerindeki emekçi yığınlann savaşımını 
daha da yoğunlaştırdı. Kızılordu da ayaklananlann yardımına koşuyor, Sovyet birliklerinin ve 
partizanlann darbeleri karşısında Avusturya-Alman istilacılan, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Baltık 
ülkelerinden ivedilikle kaçıyorlardı. İstilacılar tarafından kurulan karşı devrimci Ukrayna 
müfrezeleri de yenildiler ve bunun üzerine Ukrayna, Estonya, Letonya, Litvanya ve Beyaz 
Rusya Sovyet hükümetleri kuruldu. Sovnarkom yeni ulusal Sovyet cumhuriyetlerinin 
bağımsızlıklannı hemen tanıdı.
Ancak Alman güçlerinin yenilgisinin çok önemli bu olumlu sonuçlan yanında, Sovyetler 
ülkesi bakımından ciddi olumsuz sonuçlan da vardı. Alman güçlerinin yenilgisi, İngiltere, 
Fransa, ABD, Japonya ve öteki ülkeler güçlerine, ordulanm Sovyet cumhuriyetine karşı 
kullanabilmek olanağını sağladı. Odessa, Kerson, Sivastopol ve Novorosisk limanlanna Fransız, 
Yunan, Romanya vb. birlikleri çıkanidı. Murmansk ve Arhangelsh’e 40 bini aşkın İngiliz ve 
ABD askeri çıkanidı. Japonya ve ABD, Uzakdoğu’ya 10 bin asker çıkarmak üzere bir antlaşma

M AHNO, MESTOR İVAMOVİÇ 
(1 8 8 9 -1 9 3 5 )

Asıl adı Mihnenko olan N.İ. İvanoviç 1889’da Ukray
na’da Hulyai-Pole yakınlannda bir köylü ailesinin çocu
ğu olarak doğdu. 18 yaşında anarşist bir grupla bağlantı 
kurarak, otoriteye karşı şiddet eylemlerine karıştı. 
1910’da bu eylemlerinden ötürü idama mahkum edilme
sine rağmen, yaşı küçük olduğu için hükmü infaz edil
meyerek, cezası hapse çevrildi. Moskova’da hapisane- 
de yattığı sıralarda tüberküloz olan Mahno, burada 
daha sonra siyasal yaşamında sıkı bir dostluk kuracağı 
Arşinov’la ilişki kurdu. 1917’de salıverilen Mahno he
men Ukrayna’ya dönerek işçiler ve köylüler arasında 
devrimci ajitasyona başladı. Ukrayna'nın İtilaf devletleri 
tarafından zaptedilmesi üzerine Moskova’ya giderek Le
nin ve Kropotkin ile buluşan Mahno, Temmuz 1918'den 
Ekim'e kadar güney doğu Ukrayna'da üslenmiş devrim
ci orduya komutanlık etti. Bu süre içinde Almanlara, 
AvusturyalIlara, UkraynalI milliyetçilere ve Beyazlara kar
şı mücadele eden Mahno, bunun yanısıra Bolşevikler'- 
in Ukrayna'da oluşturmak istedikleri yönetime de karşı 
çıktı. Bu arada Vrangel, Denikin Petliyura ve Skoropars- 
kiy gibi Sovyet rejimine karşı mücadele eden kişilere 
bağlı ordulann yenilmesinde önemli bir rol oynadı, deği-



İç Savaş

Sovyet ressam Brolsky'nin, Bakü Komiserlerinin 
Kurşuna Dizilişi tablosu, Transkafkasya’da ve Özellikle 

Azerbaycan’da Sovyet iktidarının kuruluşunun yol 
açtığı çetin ve kanlı mücadelelerden bir anı bugüne 
taşıyor Azerbaycan’ın başşehri Baku’da Ruslar’ın ve 

Ermeniler'in vasıflı işçilerin çoğunluğunu oluşturmalarına 
karşın, AzerbaycanlIlar vasıfsız işçilerin çoğunluğunu 

oluşturuyordu. Küçük burjuvazi ise Ermeniler’den 
oluşuyordu. Şubat 1917 Devrimi ertesinde kurulan 

Baku Sovyeti’nde yer alan partilerden Daşnakçutiyun 
esas olarak bir ulusal Ermeni partisi. Müsavat bir 

ulusal Azeri partisi iken Ruslar, Bolşevik, Menşevik ve 
SR partileri arasında dağılmışlardı. 1917 sonbaharına 

gelinirken partiler sınıfa dayalı olmaktan çok etnik 
yapılara dayanma özelliğini daha çok göstermeye 

başlamışlardı. Ekim Devrimi’nden sonra kurulan, çeşitli 
parti ve gruplardan gelen on bir üyeli Transkafkasya 

Komiserliği, Gürcü MenşeviklerVn siyasal egemenliği 
altında belirsiz bir j-eform programı uygulamaya 

yöneldi. Ancak Bclşevikler’/n SR'lerin ve Daşnakçutiyun'un 
muhalefeti karşısında otoritesini yerleştiremeyen 

Komiserliğin yerini daha çok bir Menşevik Müsavat 
ittifakına dayanan Transkafkasya Secimi (parlamento) 

aldı. Mart 1918’de Baku Sovyetinde çoğunluğu ele 
geçiren BolşeviklerVn Sovyet iktidannı yerleştirmek 

üzere başlattıkları mücâdelede sınıf karşıtlıklarına ek 
olarak ulusal ve etnik düşmanlıklar da rol oynamaya 
başlayınca Daşnakçutiyun Bolşevikler'/e ittifaka girdi, 

Müslümanlar, Azeriler, Menşevikler’/e birleştiler ve 
kanlı çatışmallar başladı. Karşılıklı bir boğazlaşmaya 

dönüşen mücadele 3 bin ölüyle ve Sovyet iktidannm 
kurulmasıyla sonuçlandı.

şik zamanlarda Ukrayna’da devrimci yönetimler kurdu. 
Uahnovşçina diye adlandırılan bu rejimin özel bir 
gerilla taktiği uygulanah Ukrayna’nın Devrimci İsyan 
Ordusu adlı bir ordusu vardı. Bununla birlikte Mahno, 
anarşist aydınların eğitim ve propaganda ile yönlendir
diği işçi, köylü ve asker konseylerinde sosyal devrimin 
ön kuruluşunu l>elirli ölçülerde oluşturmaya çalıştt> An
cak So/$eWk/er 1919’dan 1920’nin sonuna kadar Ukray
na üzerinde baskı uygulayıp, sonunda Malıno’nun yöne
timini ezerek, ordusunu dağıttılar. Mahno İse Ağus
tos 1921’de Rusya’yı terkederek bir süre Polonya ve 
Romanya’da tutuklu kaldıktan sonra Paris’e yerleşti. 
1926’da4r;/nov’un Örgütlenme Platformu’nu destekle
mesine rağmen onun 1930’da Bolşevik saflara katılma
sını kabul etmedi, daha sonra da yoksulluk ve yalnızlık 
içinde öldü.

Üç ciltten oluşmuş olan hatıraları 1929 ile 1937 arasın
da basılan Mahno’nun partizan savaşı ve özellikle ol
dukça dramatik bir sonla noktalanan Ukrayna’daki yö
netimi, Ekim Devrimi süreci içinde anarşizme dayalı 
oldukça ilginç bir deneyim sayılmaktadır.

imzaladılarsa da yalnız Japonya, yaklaşık 10 bin asker gönderdi. Kasım 1918’de İngiliz 
müdahaleciler. Tüm Rusya Geçici Hûkümeti’ni deviren Amiral Kolçak’ı “yüksek naip” ilan 
ettiler. Güneyde savaşın sona ermesiyle etkinliğini yitiren Osmanh ve Alman ordularının 
yerini İtilaf devletlerinin ordulan aldı ve Don Kazaklarının ordusuyla Rusya’dan kaçan karşı- 
devrimcier. General Denikin’in komutası altında birleştirildi. Bu tehlikeli gelişme karşısında 
Lenin, üç milyon kişilik bir ordu kurulmasını önerdi. Lenin’in bu önerisi Ekim 1918’de, 
Rusya Merkez Yürütme Komitesi, Moskova Sovyeti, işyeri ve fabrika komiteleri ile sendikaları 
delegelerinin ortak bir toplantısında kabul edildi.

Müdahaleye karşı birçok kez protestoda bulunan Sovyet hükümeti, İtilaf devletlerine banş 
yapılmasını öneriyordu. Kasım 1918 başında toplanan Rusya Sovyetleri VI. Olağanüstü 
Kongresi, Rusya’ya karşı savaşı sürdüren hükümeriere bir kez daha banş görüşmelerine 
başlamak önerisinde bulundu. Ancak Rusya’daki Sovyetler iktidannı ne pahasına olursa olsun 
devirmek ve Rusya’da kendilerine bağh bir burjuva hükümet kurmak isteyen İtilaf ülkeleri 
hükümetleri Sovyet önerilerine kulak asmıyorlardı. 30 Kasım’da Lenin’in başkanlığında bir İşçi 
ve Köylü Savunma Konseyi kuruldu, sanayii ve ülkenin tüm kaynaklannı müdahalecilere ve 
beyaz muhafızlara karşı seferber etmek, ulaştırma hizmetlerini örgüdemek ve savaş sanayiini 
genişletmekle görevlendirildi.

Aynı dönemde Parti Merkez Komitesi, o sırada en önemli cephe durumuna gelmiş olan 
Güney cephesinin güçlendirilmesini istedi. Bunun üzerine cepheye siyasal ve askeri konularda 
deneyimli militanlar ve Moskova işçi tümeni, İnza ve Ural birlikleri vb. gibi yeni takviyeler 
gönderildi. Aralık 1918’den başlayarak müdahalecilerin ve Beyaz muhafızlann saldınlannı 
durdurmak ve Ocak 1919 başında bir karşı saldınya geçmek başansı gösterildi. Şubat’ta da 
Çaritsin’i savunan birlikler saldınya geçti ve Güney cephesindeki birliklerin ortak çabalan 
sayesinde. Don bölgesindeki Krasnov ordusu yeniliyordu. Bolşevik ajitasyonun ve cephede 
uğranılan yenilgilerin etkisiyle, bir çok Kazak savaşı terketti. Kızılordu’nun Güney’deki 
saldmsmı başansızlığa uğratmak isteyen İtilaf devletleri, Kuzey’de bir saldın düzenledi ve 
Amiral Kolçak’a, Doğu cephesinin Kuzey kesimindeki büyük kuvvetleri kaydırarak Pem-Katlas 
bölgesinde İngiliz ve ABD müfrezeleriyle birleşmek ve onlarla birlikte Moskova üzerine 
yürümek emrini verdiler. Beyaz muhafızlar, 3. Sovyet ordusunu yenilgiye uğratarak Aralık



1918 sonunda Perm’i ele geçirdiler. Bununla birlikte 3. Ordu, Ocak 1919’da karşı saldınya 
geçebildi. Rusya Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez Komitesi tarafından kurulan ve Dzenjinskiy 
ile Stalin’den oluşan soruşturma komisyonu, Doğu cephesindeki birliklerin örgütlenme 
kusurlannı ortaya çıkararak, bu ordunun güçlenmesi ve savaşkanlıgımn artmasında büyük bir 
rol oynadı. Aralık 1918’de Ufa, Ocak 1919’da Onenburg kurtanidı. Doğu cephesinin Güney 
kesiminde Uralsk’a giren Kızılordu, genel saldınya geçiyordu.

Savaş Komünizmi Dönemi

Mart 1918’de Brest-Litovsk barışının imzalanmasından sonra, devlet örgütünün tamamen 
çökmüş olduğu, savaş sırasında yakılıp-yıkılmış, toplumsal ve ekonomik bakımdan geri kalmış 
bir ülkenin yönetiminde olan Bolşevikler, devlet ve toplumun köklü bir dönüşümünü 
gerçekleştirme sorunu ile karşı karşıyaydılar.

Ekonomik alanda yeni bir yapılanmanın ilk girişimleri 1918 yılı yaz aylannda patlak veren İç 
Savaş nedeniyle olanaksız hale geldi. İç Savaş’ın koşullan Komünist Partisi’ni pek de 
amaçlamadığı bir takım ekonomik ve toplumsal kararlar almaya zorladı. Daha sonra Savaş 
Komünizmi diye adlandırılan bu dönem pratik ve teorik amaçlar ve araçlardan oluşan bir 
uygulamalar bütünü olarak kendini gösterir. Bu dönem Bolşevikler’in Avrupa işçi sınıfının 
desteğinden henüz ümitlerini kesmedikleri bir dönemdir. Savaş sonunda gerek galip, gerekse 
mağlup ülkelerde ortaya çıkan derin sarsıntıların özellikle Avrupa’da bir devrime yol açacağı, 
bunun da sömürge ve yarı-sömürge Asya ülkelerindeki anti-emperyalist kurtuluş hareketleri ile 
destekleneceği görüşü genel olarak kabul edilmekteydi. Bu anlayış çerçevesinde Rusya’da 
gerçekleşen devrim ve amaçlanan dönüşüm dünya devrimine giden kaçınılmaz yolun önemli 
bir parçası olarak algılanıyordu.

İç Savaş’m doruğa çıktığı 1919 yılında ana hatlanyla oluşmaya başlıyan Savaş Komünizmi 
sisteminin temeli devletin üretim ve dağılımın tümünü kapsamaya çalışması olarak kendini 
gösterir. Temel uygulamalar, köylülerin ürün teslimi mükellefiyeti, devletleştirilmiş sanayiin 
merkezden yönlendirilmesi, gıda ve diğer tüketim mallarının sınıfsal normlara bağlı olarak 
eşitlik ilkesine göre parasız olarak dağıtımı, çalışma zorunluluğu ve bir bütün olarak para 
ekonomisinden doğal ekonomiye geçiş olarak kendini gösteriyordu. Savaş Komünizmi sistemi
1919 yılı içinde Kızılordu’nun ihtiyaçlarını sağlama ve kentlerde yaşayanların beslenmeleri 
açısından belli bir başarı sağlamakla birlikte, genel olarak ekonomik çöküntünün aşılması ve 
yaşam koşullarının iyileştirilmesi açılarından bir ilerlemeyi gerçekleştiremedi. 1920 yılı başında 
İç Savaş’m geçici olarak sona ermesi, ekonomik ambargonun gevşemesi ve yabancı ülkelerle 
yapılan ilk antlaşmalar. Sovyet yönetimine bir süre için rahat nefes alma fırsatını verdi.
Ancak Rus Komünist Partisi’nde, farklı görüşlerin mevcudiyeti bir yana bırakılırsa, genel 
çizgileriyle savaş komünizmi sisteminin geliştirilmesi yoluyla doğrudan komünist bir topluma 
geçişi amaçlayan eğilim ağır bastı. Bu anlayış, askerî yöntem ve araçlann ekonominin 
tümünde uygulanması anlamına geliyordu. Troçki’nin 1919 yılı sonlannda önerdiği gibi, tüm 
halkın dev bir emek ordusu haline dönüştürülmesi öngörülüyordu. Bu amaçla köylülerin de 
yol, orman ve nakliye gibi alanlarda ve diğer kamusal işlerde kitlesel olarak çalıştıniması 
sistemleştirildi. Altı ordu, emek ordusu haline dönüştürüldü ve özellikle demiryolu ve 
karayollannm tamiri işinde kullanılmaya başlandı. Emeğin yoğunluğunu artırmak için ücretsiz 
ek çalışma atılamma gelen “subbotnik” hareketi teşvik edildi ve bu komünizme geçişin bir 
göstergesi olarak sunuldu. Lciiin'c göre kişilerin toplumun çıkarı için devlet veya herhangi bir 
makam tarafından kurala bağlanmamış ücretsiz çalışmalannm yaygınlaşması komünizme geçişin 
göstergesi olarak kabul edilebilirdi.

Şubat 1920’de Rusya’nın Elektrifikasyonu İçin Devlet Komisyonu (GOELRO) kuruldu. Bu 
komisyon Aralık 1920’de uzun vadeli bir yeniden inşa programı hazırladı. Bu plan, 
ekonominin yeniden inşasından elektrifikasyon aracılığıyla modernleşmeyi amaçlıyor, sanayi 
üretiminin 10-15 yıl içinde 1913’e oranla iki kat antınimasmı öngörüyordu. GOELRO planı 
aynı zamanda kırsal emeğin daha gelişkin bir toplumsallaşma düzeyine yükseltilmesini ve yeni 
tekniklerin tanm alanında geniş ölçüde uygulanması gereğini de vurguluyordu. Gerekli olan 
kaynaklann (17 milyar altın ruble) esas olarak tarım ürünü dışsatımı ve dış kredilerden 
sağlanması düşünülüyordu. Bu bağlamda GOELRO planının başarısı dış sermaye ile etkin bir 
işbirliğinin ve verimli bir tarım sektörünün varlığına bağlıydı.

Bu arada zaten devletleştirilmiş bulunan büyük ve orta ölçekli sanayiin yanı sıra. Kasım 
1920’de makine kullanan işletmelerden 5 işçi, diğerlerinden ise 10 işçiden fazla çalıştıranlann 
devletleştirilmesi kararı alınmıştı. Böylelikle aşağı yukarı tüm sanayi devletleştirilmiş oluyordu. 
Aynı zamanda tüketim mallarının ücretsiz dağıtımı sistemi de geliştirildi. Parasız yemek veren 
yemekhanelerin sayısı büyük bir hızla arttınidı. 1920 yılında Petersburg’da yaşayanlann hemen 
hemen tümü, Moskova halkının ise yaklaşık yansı buralardan yararlanıyordu. Bu rakam tüm 
Rusya çapında 38 milyonu bulmaktaydı. Halk Komiserleri Sovyeti 1920 yılının Aralık ayında 
gıda maddelerinin yanı sıra kitlesel olarak tüketilen malların da ücretsiz olarak dağıtılması 
kararını alınca, bu komünizme doğru atılmış önemli bir adım olarak algılandı. Konut, ısınma, 
su, havagazı ve posta pizmetleri de ücretsiz hale getirildi. Paranın ekonomi içindeki rolü son 
derece arka plana düştü. Kaldı ki bu sıralarda çok miktarda para basılması nedeni) le 
rublenin değeri savaş öncesinin 1/188’i düzeyine düşmüş durumdaydı. Devlet işletmeleri

İç Savaş süresince Savaş Komiseri olan Lean Troçki, 
Kızılordu’nun önderi olarak, Bolşevikler tarafından 

"zaferin babası" diye selamlanıyordu. Troçki, ordunun 
içindeki "kişisel imtiyazdan hoşlanmayan ve işçi 

sınıfının devrimi için ölebilecek, diğerlerine ölebilmeyi 
öğretebilecek" siyasal komiserliği onurlandırmıştı.



iç Savaş

Ekim Devrimi'nin hemen ertesinde, yeni rejim 
kendisini düşmanlarına karşı çıplak ve korumasız 

buldu. Silahlı karşı devrim hareketine karşı düzenli bir 
askeri göç oluşturulması gerekliydi. Bolşevik kuvvetleri 

200 bine yakın sayıdaydı, ancak silahlan yetersizdi, 
eğitimsiz ve disiplinsizdiler. Almanların Brest- 

Litovsk’daki ağır koşullan, yeni sosyalist devlet için 
ciddi bir uyan olmuştu. Çarlık Rusya'sından kalan 

ordunun ‘demokratikleştirilmesi’, subayların seçilmeleri 
için propaganda faaliyetleri başlatıldı. Ancak sosyalist 

yapıya hiçbir şekilde uygun olmayan eski orduya 
bağlı askerler Ocak 1918'de terhis edildi. Hemen 

ardından, 15 Ocak'ia çıkarılan bir kararnameyle 
Kızılordu’nun kurulmasına karar verildi. Kızılordu, 

proleter devrimi uluslararası duruma getirmekten çok, 
sosyalizmi savunmak hedefini güden ve gönüllülük 

temeline dayanan bir milisti. Troçki, dışişleri 
bakanlığından kendi isteğiyle ayrıldı ve 13 Mart'ta 

Savaş Komiserliğine atandı. Troçki, ilk önce proleterler 
arasında gönüllüleri toparlamaya çalıştı, daha sonra 

yoksul ve küçük köylüleri Kızılordu'ya çağırdı. Lenin 1 
milyon kişilik bir ordu hedeflemişti, Troçki bu hedefe 

varmak için, eksik olan kimi kadrolan Çartık 
Rusya'sının subaylarıyla doldurdu. Aynı zamanda 

siyasal alanda çalışmış komiserler de orduda görev 
aldı ve Kızılordu teknik ve ideolojik niteliklerin bir 

karışımı halini aldı. Daha Mart sjnunda Kızılordu 153 
bin 678 sayısına ulaşmıştı; bu sayı bahar sonunda 
300 bine, bir yıl sonra da 1 milyona çıkacaktı... İç 
Savaş’ın büyümesiyle askeriik zorunlu hale getirildi,- 

ve Kızılordu hem askerî, hem de siyasal güç olarak 
Sovyetler'de önemli bir rol oynamaya başladı.

arasındaki ilişkilerin para dışı birimlerle kurulması çabalan geliştirildi. Hiçbir anlamı kalmayar 
nakdi vergiler Şubat 1921’de tamamen kaldınidı.

Devlet tanm alanında da doğal ekonomi çerçevesinde düzenleyici tedbirler aldı. Çiftçiler o 
sıralarda belli bir miktar ürün teslimi ile zorunlu tutulmaktaydı. 1920 yılında “Ekim 
Komiteleri” kurularak, nerede hangi ürünlerin yetiştirileceğini saptama ve böyiece bir sonraki 
yılın ürününü önceden planlama yetkisi devletin görevi olarak belirlendi. Böylelikle özellikle 
ekim alanının genişletilmesi ve çiftçilerin kendileri için yeterli ürün miktannın üzerine 
çıkmamalan olasılığına karşı tedbir alınmak isteniyordu. Başanlı üreticilerin primlendirilmesi 
öngörülmekle birlikte, ürün fazlasının piyasada satılması engellenmekteydi. Ancak milyonlarca 
tanm işletmesinin bu şekilde yönlendirilmesi yalnızca geçici bir tedbir olarak düşünülüyor, 
gelecek için büyük tanm işletmelerinin oluşturulması hedefi konuluyordu. Bu amaca yönelik 
olarak Savaş Komünizmi döneminde 10.500 kolektif tanm işletmesi ve 5 bin Sovyet işletmesi 
de oluşturuldu. Ancak bunlann toplam ekim alanındaki paylan yüzde 3-4 düzeyini aşmıyordı 
Ekim 1918’de yoksul köylülerin toprak sahibi kılınması, milyonlarca tanm işçisini küçük çiftç 
haline getirmiş, ancak büyük tanm işletmelerinin bu şekilde parçalanışı, tanmsal üretimi 
olumsuz yönde etkilemişti.

Bütün bu doğal ekonomiyi yaygınlaştırma çabalanna rağmen, serbest piyasayı tamamen devre 
dışına çıkarmak mümkün olamıyordu. Bütün tedbirlere karşın, şehirleire kaçak yiyecek madde 
girişi engellenemedi. Ülkenin her yerinde küçük piyasalar oluşmuş durumdaydı ve karaborsa 
yaygındı. Böylelikle ülke ekonomisi bir yanda Bolşevikler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 
doğal ekonomi, öte yandan piyasa ekonomisi olmak üzere ikiye bölünmüş bir dunım almıştı 
Sovyet iktisatçısı L.N. Kricman “devrim girdabında iki ayrı katman yerleşmiş durumda” diye



yazıyordu “üstte görünen proleter doğal ekonomi ve onun alunda gizli olan kapitalist mal 
ekonomisi”.

Savaş Komünizmi tedbirlerine yöneliş, İç Savaş’ın yıkımına karşı başlangıçtaki göreli 
başanlardan sonra, 1921 yılı içinde giderek büyüyen ekonomik sorunlannı çözmede etkili 
olamadı. Sanayi ya tamamen devre dışı kalmış ya da ayda ancak birkaç gün çalışan 
işletmelerden oluşuyordu. İşçilerin önemli bir bölümü askere alınmış, pek çoğu da hiç değilse 
beslenmenin mümkün olduğu kırsal alanlara taşınmış, şehirler boşalmıştı. Büyük sanayi savaş 
öncesi üretim düzeyinin 1/7’sine düşmüştü. Tanmda da üretim 1913 düzeyinin çok altına 
inmiş durumdaydı. Çiftçiler kendi gereksinimlerini bile zor karşılar durumdaydılar. Küçük 
sanayi üretiminin 2/3 oranında azalmış olduğu hesaplanıyordu, demiryolu ulaşımı çökmüştü. 
Rusya ekonomik bakımdan onlarca yıl geriye dönmüştü. Şehirlerde beslenme sorunlan 
ağırlaşmış, kırsal alanlarda ürün zoralımına giden ekiplere karşı huzursuzluk artmış, isyanlar 
görülmeye başlanmıştı. Özellikle Volga ve batı Sibirya bölgelerinde silahlı köylü gruplan 
büyük boyutlara ulaşmıştı. Resmî rakamlara göre 1921 yılı başında 165 dolayında büyükçe 
köylü grubu silahh eylem içinde bulunmaktaydı. Ancak bütün bu gelişmelerin doruk noktasını 
Kronstadt ayaklanması oluşturdu. Şubat 1921’in sonlanna doğru başlayan ve Kızılordu 
tarafından 18 Mart’ta basnnian ayaklanma, mevcut ekonomik bunahmın ağır bir yansımasıydı. 
“1921 bahannda ekonomi siyasete dönüştü: Kronstadt” diyen Lenin durumun bilincindeydi. 
Bolşevikler ekonomik politikalannı radikal bir biçimde değiştirdiler.

VIII. Parti Kongresi ve Yeni Program

18-23 Mart 1919 arasında, Rusya Komünist Parti VIII. Kongresi toplandı. 300 bin parti 
üyesini temsil eden bu kongrede. Merkez komitenin raporu, RK(B)P program tasansı, askerî 
durum ve askeri siyaset, partinin kırlardaki etkinliği sorunu ve örgütlenme sorunlan incelendi. 
Lenm’in hazırladığı yeni parti programı bu kongrede kabul edildi. İlk parti programının 
kabulünden sonra 15 yılı aşkın bir sûre geçmişti. Rusya’da proletarya diktatörlüğünün 
kumiması, bu program tarafından saptanan görevin tamamlandığı anlamına geliyor, partinin 
karşısına işçi sınıfının diktatörlük devletini sağlamlaştırmak ve sosyalizmi kurmak gibi yeni 
görevler çıkıyordu.

Kapitalizmden sosyalizme geçiş döneminin görevlerini saptayan yeni programda, Sovyet 
demokrasisi, buıjuva demokrasisinin sını&al özü ve aldancı niteliği ile karşılaştınldığında, 
demokrasinin daha ileri bir aşaması olarak tanımlanıyordu. İktisadi alanda yeni program, 
ülkedeki üretici güçlerin gelişmesini, sovyetler iktidannın izlediği iktisat siyasetinin temel 
etkeni olarak kabul ediliyor, buıjuvazinin tamamen mülksüzleştirilmesini, üretim ve bölüşüm 
araçlantıın kamu mülkiyetine devredilmesini öngörüyordu. Ülkedeki tüm iktisadi etkinliğin tek 
bir planla düzenlenmesi temel görevlerden biriydi. Parti kuruluşuyla ilgili karannda. Merkez 
Komitenin partinin toplumsal bileşimi üzerinde özenle durmasını, işçi ve köylü olmayan 
öğelerin partiye alınmasında çok büyük bir dikkat gösterilmesini tavsiye eden kongre, 
onbinlerce partilinin devlet aygıtında görev aldığını göz önünde bulundurarak, bu militanlann 
halk yığmlanndan koparak bürokratlaşmalan tehlikesine karşı da güçlü bir savaş açılmasını 
öneriyordu. Bunun üzerine," bütün üyelerin kayıdannm yenilenmesi kararlaştınidı. Gerçekte bu 
karar, partinin anndıniması anlamına geliyordu. Ülkenin durumunun çok sıkı bir 
merkeziyetçilik ve çok sert bir disiplini gerektirdiği, partinin bu dönemde askeri bir disipline 
gereksinim duyduğu ileri sürülerek, disiplinin pekiştirilmesine büyük bir önem veriliyordu.

İç Savaş’m  İkinci Evresi

VIII. Kongre’nin sona ermesi, İtilaf devletleri ve Beyaz muhafızlann yeni bir saldınsınm 
başlamasıyla örtüştü. İç Savaş’m bu ikinci evresinde, Sovyet Rusya başlıca beş cephe 
tarafından kuşatılmışa. Bunlardan Baltık cephesi, 1918’de Almanlar tarafından işgal edilmiş, 
ancak II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle, burada Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya 
cumhuriyetleri ilan edilmişti. Bu cumhuriyederle Rusya arasındaki ilişkiler zaman zaman 
gerginleştiyse de, açık savaş son derecede sınırlı kaldı. Kuzey cephesinde ise tayin edici olan 
unsur, Britanya başta olmak üzere İtilaf güçlerinin Murmansk ve Arhangel’e yapmış olduklan 
çıkartmaydı. Ancak, iklim ve coğrafi koşullann elverişsizliğiyle, bu bölgedeki silahh çatışmalar 
da son derecede sınırlı kaldı. İşgalci güçler, Sovyet Rusya’ya daha çok, karşı devrime malî ve 
askerî destek sağlayarak zarar verdiler. İç Savaş’ın asıl cereyan ettiği yer ise Güney ve Doğu 
cepheleri oldu. Mart 1919’daki plan, girişeceği saldınyla Volga’ya erişecek Sibirya komutanı 
Kolçak’m güneydeki Denikin’le birleşerek Moskova üzerine yürümesiydi. Ancak Beyaz 
generallerin ve onlan destekleyen emperyalist güçlerin kendi aralanndaki ihtilaflar, herhangi 
bir noktada böyle bir birleşik cephenin kurulmasını engelledi. Örneğin İngilizlerin desteklediği 
ve Baü Sibirya’yı kontrol eden Amiral Kolçak, Japonlar tarafından desteklenen Doğu Sibirya 
komutam Semenov ile sürekli anlaşmazlık halindeydi. Dahası her iki general de, nüfusun 
çoğunluğunun neredeyse doğal ekonomi denebilecek kadar geri koşullarda yaşadığı bölgede, 
yerel bir popüler tabandan yoksundu. Beyaz ordulann vahşeti ve Kolçak yönetiminin baskıcı 
niteliği 1919-20 yıllan içinde sayısız köylü ayaklanmalanna yol açmıştı. O kadar ki, 1920 
başında askerî durumunun umutsuzluğunu anlayan Kolçak, biriktirdiği altınlarla birlikte doğuya 
kaçarken, İç Savaş’ın başında ilkin isyan etmiş olan Çekler tarafindan durdurulup Bolşevikler’e 
teslim edildi. Güney cephesi ise, karşı devrimin popüler tabanının en geniş olduğu cephe idi.

Lenin, Rus Komünist Partisi’n/n 13-23 Nisan 1919’da 
yapılan VIII. Kongresi’nde köylüler için şunları 

söylemişti: "Proleter devrimden yana, burjuvazi ise 
devrime karşı. Bu iki sınıf arasındaki ilişkileri 

belirlemek kolay. Ancak, küçük köylülerin oluşturduğu 
sınıf, kaypaktır. Küçük köylü kısmen mülk sahibidir, 

kısmen de çalışan sınıftandır: Öteki çalışanlan 
sömürmez. Yıllar boyunca küçük köylü, büyük 

güçlüklerle konumunu korumuş, kapitalistlerin ve 
toprak sahiplerinin sömürüsünden yakınmış ve her 

şeye dayanmıştır. Gene de mülk sahibidir. Öyleyse 
bu kaypak sınıfa karşı tutum belirlememiz çok güç 

olacaktır. (...) Ekonomik bakış açısından küçük 
köylüye yardım etmemiz gerektiği açıktır. Teorik 

olarak, hiç kuşku yok buna. Ancak alışkanlıklarımız, 
kültür düzeyimiz ve kültürel/teknik kuvvetlerin 

yetersizliği yüzünden ve kırsal kesime yaklaşırken sık 
sık karşı karşıya kaldığımız çaresizlik yüzünden, 

yoldaşlar sık sık baskıya başvuruyorlar, böylelikle her 
şeyi mahvediyortar. (...) Pratikte, şuna benzer 

vakalaria yüz yüze kalıyoruz: Komisyondaki bir 
yoldaşımız köylülerle ççvrili; her biri soruyor: "Söyle 

bana, ben küçük köylü müyüm, değil miyim? İki atım 
ve bir ineğim var.. İki ineğim've bir atım var. vs." 

Her birinin küçük köylü olup olmadığını söylemek için, 
çiftliklerinin tarihini, daha üst ve alt gelir grubundakilerle 
olan ilişkisini bilmek gerekir- kesin olarak bilemeyeceğimiz 

şeyleri. (1913’de çekilmiş bu fotoğraf, tarla faresi avı 
için tuzak hazırlıyan köylüler görülüyor.)

1919’da yapılmış, Kızıl Donanma’yı öven bir afiş.



iç Savaş

Bu cephede savaşan karşı devrimci güçler 1919 yazmda General Denikin’in komutasmdaki 
“Güney Rusya Silahlı Kuweder”i adı alanda birleştirildi. Sözkonusu ordu dört farklı 
bileşenden oluşuyordu: Savaş sırasında Almanları, savaştan sonra, Fransızlan daha sonra da 
Polonyalılan Ukrayna’ya davet etmiş olan Ukrayna milliyetçileri; merkezi Kafkasya ve 
Dağıstan’da olan ve Gotsinskiy adlı bir molla önderliğindeki Müslüman muhalefet; göçebe ve 
savaşçı Don Kazaklan ve Rusya’daki Bolşevikler’den  kaçan “gönüllüler ordusu”. Ancak Güney 
cephesinde ve özellikle Ukrayna’da burjuva restorasyonundan yana karşı devrimci güçlerin 
yanısıra hatın sayılır bir devrimci nüfus vardı.

Güney cephesindeki savaş Sovyet rejimin varlığını tehdit eden en ciddi krizin yaşanmasına 
yol açtı. Ağostos 1919’da Kızılordu’nun güneye saldınsı püskürtüldü ve General Denikin’in 
silahh kuvvederi Moskova’ya doğru ilerlemeye başladı. Bu ilerleme devam ederken. Ekim 
1919’da İç Savaş boyunca Baltık cephesinden kaynaklanan yegâne büyük tehlike yaşandı. 
General Yudeviç komutasındaki bir Beyaz prdu ani bir harekâtla Petersburg’u kuşattı. Durum 
o kadar vahimdi ki, Petersburg Savunma Komitesi başkanı Zinovyev, düşmanın eline geçmesin 
diye fabrikalan terketmeyi, limanda bekleyen filoyu batırmayı tasarlamaya başladı. Tasan 
Lenin’in müdahalesi ile reddedildi. 1919 sonbahan halkın Bolşevik rejimi kurtarmak için 
giriştiği seferberliğin doruk noktasına ulaştığı dönem oldu. Ülke Beyaz ordulann zulmünden 
yılmış, her ne pahasına olursa olsun, kitleler savaş komünizminin bütün zor yanlanna karşın 
Bolşevik rejimi kendi rejimleri olarak benimsemeye karar vermişti. Bolşevikler’in orta köylülüğü 
de kendi yanlanna çekmeye yönelik politikalan sonuç vermiş, kır büyük ölçüde karşı devrime 
karşı ayaklanmaya başlamıştı. 1920’de büyük bir kış harekâtıyla “Güney Rusya Silahlı 
Kuvvetleri” geri çekilmeye zorlandı. Ocak 1920’de ordunun hayati personel kaynağı olan Don 
bölgesi tamamen Kızılordu’nun kontrolüne girdi ve deniz yoluyla Kınm’a kaçan Beyaz 
ordulann komutası Denikin’den Wrangel’e geçti. 11 Haziran 1920’de Kızılordu Ukrayna’nın en 
büyük şehri Kiev’e girdi. Wrangel’in Kınm’daki ordusunun da Kasım 1920’de buradan 
çekilmesiyle eski Rus İmparatorluğu’nun Avrupa’daki topraklan karşı devrimden tamamen 
anndınimış oldu. Bundan sonra karşı devrim ancak çok sınırlı bir ölçekte Sibirya’nın en 
doğu bölgelerinde Pasifik kıyısında, işgalci Japonlann desteğiyle 1922’ye kadar yaşayabildi. Bu 
tarihte Japonlarla birlikte karşı devrimciler de ülkeyi terketti. İç Savaş sona ermişti. Ancak 
Bolşevik yönetimi savaşı kazanmak kadar zorlu bir görev bekliyordu. Ekim Devrimi’ni 
mümkün kılan öncü işçi kadrolar İç Savaş tarafından telef edilmişti. 1917’de 3.024.000 olan 
sanayi işçilerinin sayısı 1921-22’de 1.243.000’e düşmüştü. ÛsteUk 1921-22’deki işçilerin önemli 
bir bölümü savaşmamak için çalışmayı tercih etmiş esnaftan, öğrencilerden vs. oluşuyordu. 
Aynı dönemde bir yıl önce 14 bin olan parti üyesi sayısı ise 5 bine düştü. İç Savaş’ı 
izleyen yıllarda bir işçi devriminin iktidara getirdiği bu partinin üyeleri, köylü nüfusun iki yı 
içinde 16.5 milyondan 24 milyona çıktığı, işçilerin telef olduğu bir ülkede proletarya 
diktatörlüğünün ne anlama gelebileceğini keşfetmeye koyuldu.
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Sosyalist Devrimcilerin Karşı- 
DevHmwi Anıklaması

Sovyetler’in II. Kongresi'nde, 25 Ekim (7 Kasım)
1917’de ol<unan, Sosyalist Devrimcilerin duyurusu.

İŞÇİ ve Asker Temsilcileri Sovyetleri’nin Rusya çapın
daki II. Kongresi’nde yeralan Sosyal Devrimci Fraksl-

■ yon. Sosyalist Devrimci Parti Merkez Komitesl’yte uyum 
içinde, şu açıklamayı yapmıştır:

1- Kurucu meclisin toplanmasından önceki akşam ve 
sovyetlerin Rusya çapındaki kongresinde bir gün önce 
iktidarın Bolşevik partisi ve Petrograd işçi ve Asker 
Sovyeti tarafından ete geçirilmesi, anavatana ve devri
me karşı cinayet demektir, iç savaşın başlaması, kurucu 
meclisin sonu ve devrimin çöküşü anlamına gelmektedir.

2- Bolşeviklerin mevcut durumda gerçekleştirilmesi 
tamamıyla imkânsız olan vaadleri nedeniyle halkta mut
laka kopacak olan infiali öngören Sosyalist Devrimci 
Parti, ülkenin bütün devrimci güçlerini, bir felaket anın
da ülkenin kaderini kendi ellerine alarak, zaferi karşı
devrimin kazanmasına imkân vermeden, mümkün oldu
ğu kadar çabuk, genel demokratik banşı getirmek, bir 
kurucu meclis toplamak ve toprağın kamulaştırılmasını 
sağlamak için örgütlenmeye ve devrimi korumaya çağınr.

3- Sosyalist Devrimci Parti, Bolşevik partisinin ve onun 
tarafından yönetilen Petersburg SovyetI'nin, iktidarı al
makla, bu çılgınca ve canice adımının yoiaçacağı sonuç- 
lann sorumluluğunu tamamen üstlenmiş olduğunu du
yurur. Bolşeviklerie ortak hareket etmenin artık imkân
sız olduğu, ayrıca ne cepheyi ne de sovyetleri yeterince 
temsil etmeyen bu kongrenin yasadışı bulunduğundan 
hareketle. Sosyal Devrimci Fraksiyon kongreyi terke- 
der. •

Menşeviklerin Karfi-Devrim ci 
Anıklaması

Sovyetler’in II. Kongresi’nde 25 Ekim (7 Kasım) 
1917’de okunan Rus Sosyal Demokrat Partisi 

Menşevikler bildirisi.

1- Bolşevik partisinin sovyetler adına, konseylerde 
temsil olunan bütün parti ve fraksiyonların arkasından 
askeri bir komplo tezgahlayarak hedefine ulaştığı;

2- Sovyetler Kongresi’nden önceki akşam iktidarın 
Petersburg Sovyeti tarafından ele geçirilmesinin, bütün 
sovyet örgütlenmesinin dağıtılması ve tahribine yolaça- 
cağı ve kongrenin devrimci demokrasinin meşru temsil
cisi olma anlamını yokedeceği;

3- Bu komplonun ülkeyi iç savaşa sürükleyeceği, ku
rucu meclisin toplanmasını akamete uğratacağı, asker! 
bir felaket tehlikesine yoiaçacağı ve karşı-devrimin zafe
rine yardımcı olacağı;

4- Mevcut durumundan çıkış yolunun, geçici hükü
metle, bütün demokratik gruplardan destek alan bir hü
kümetin kurulması için masaya oturmaktan geçtiği ve;

5- Birleşik Rus Sosyal Demokrat Partlsl'n\n yalnızca, 
Sovyetler bayrağı arkasına saklanan Bolşeviklerin faali
yetlerinin sorumluluğunu reddetmekle kalmayıp, işçileri 
ve askerleri, ülke ve devrim için karanlık sonuçlar yara
tabilecek maceracı politikaya karşı uyarmayı da işçi sını-
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IJstte: Ekim Devrimi’nden hemen sonra Petersburg 
sokaklarında kail muhafızlar pasaport kontrolünde. 

Ortada: John Reed’in Dünyayı Sarsan On Gün 
kitabının Rusça baskısının kapağı. Altta: Moskova 
bölgesindeki köylüler toprak sorununu aralarında 

tartışırken.

fına karşı sorumluluğunun gereği olarak gördüğünden 
hareket ederek; Birleşik Rus Sosyal Demokrat Partisi 
fraksiyonu bu kongreyi terketmekte ve bizim gibi. Bol- 
şeviklerin faaliyetlerinin sorumluluğunu reddeden bü
tün öteki fraksiyonları da, durumu açıklığa kavuşturmak 
İçin bir an önce ortak toplantıya çağırmaktadır. •

Sovyetlerin Devrime! 
Duyurusu

işçi, Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri II.
Kongresi’nin 26 Ekim (8 Kasım) 1917’de Bolşevik 

devrimi duyuran ve desteklenen çağrısı.

İşçilere, askerlere ve köylülere!

İŞÇİ ve Asker Temsilcileri Sovyetleri't\in Rusya çapın
daki II. Kongresi başlamıştır. Bu kongrede sovyetlerin 
ezici çoğunluğu temsil edilmektedir. Kongrede Köylü 
Sovyetleri'nden de bir grup delege hazır bulunmuştur. 
Uzlaşmacı Merkez Komltesi’ne tanınan tam yetkinin va
desi dolmuştur, işçilerin, askerierin ve köylülerin ezici 
çoğunluğuna, Petrograd İşçilerinin ve garnizonunun mu
zaffer ayaklanmasından aldığı güce dayanarak, kongre 
iktidarı bizzat üstlenmiştir.

Geçici hükümet düşmüştür. Geçici hükümet üyeleri
nin çoğu tutuklanmış durumdadır.

Sovyet iktidan tüm halklara derhal demokratik bir 
barış ve bütün cephelerde derhal ateşkes önerecektir. 
Malikâne, İmparatoriuk ve Kilise arazilerinin tazminatsız 
olarak derhal köylü komitelerinin tasarrufuna verilmesi
ni sağlayacak, orduda tam demokratikleşmeyi yürüriü- 
ğe sokarak askerierin haklarını koruyacak, üretimde işçi 
denetimini devreye sokacak; kurucu meclisi kısa za
manda toplayacak, şehirier için ekmek ve köyler İçin 
zorunlu ihtiyaç maddelerinin tedarikini sağlayacak, Rus
ya’da yaşayan bütün halkların kendi kaderlerini tayin 
hakkını güvence altına alacaktır.

Kongre şu karan almıştır: Bütün iktidar her yerde, 
gerçek devrimci düzenin güvencesi olan İşçi, Asker 
ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri'ne devredilmiştir.

Kongre, siperlerdeki askerieri dikkatli ve uyanık olma
ya çağırır. Sovyetler Kongresi, yeni hükümet doğrudan 
doğruya bütün halklara önereceği demokratik banş ka- 
rannı alıncaya kadar, devrimci ordunun, devrimi emper
yalizmin muhtemel saldınlarına karşı koruyacağından 
emindir. Yeni hükümet, karartı bir kamulaştırma ve mülk 
sahibi sınıflan vergilendirme politikasıyla, devrimci or
dunun zorunlu ihtlyaçiannı karşılamak ve asker aileleri
nin durumunu İyileştirmek için bütün önlemleri alacaktır.

Kamllovcular-Kerenskiy, Kaledin vs.-, kıtalan Peters- 
burg’a sevketmeye çalışacaklardır. Kerenskiy’nin haince 
harekete geçirdiği bazı kıtalar, ayaklanan halkın saflan- 
na geçmişlerdir.

Askerler, Kamllovcu Kerenskiy’ye etkin bir direnişle 
karşı koyunl Uyanık olunl

Demiryolcular, Kerenskiy’nin Petersburg’s sevkettiğl 
kıtaların naklini engelleyinl

Askerier, İşçiler, MemurtarI Devrimin kaderi ve de
mokratik barışın kaderi sîzlerin ellerindedir!

Yaşasın Devrimi •
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Bresf-Litovsk'da Türk~Rus 
Anlaşm ası

10 Şubat'ta Troçki’nin toprak ilhakını içeren bir 
anlaşmayı imzalamayı reddetmesinden sonra

kesilen görüşmeler yeniden başladıktan ve 3 Mart 
1918’de imzalanan anlaşma metni.

Madde I:

Ortak anlaşma metninin IV. maddesi ve ikinci paragra- 
hnda söz konusu olan yerlerin boşaltılması ve geri veril
mesi konusunun ayrıntılarını saptamak ve düzenlemek 
amacıyla aşağıda yazılan kararlar kabul edilmiştir:

1— Bu amaçla Rusya Cumhuriyeti, adı geçen illerde 
bulunan tüm güçlerini savaştan önceki sınırlann gerisi
ne çekmeyi kabul eder; aynı biçimde tüm sivil ve askerî 
görevliler de geri alınacaktır ve bu yükümlülük anlaşma
nın İmzasından sonra 6 ile 8 hafta içinde gerçekleştirile
cektir. (...)

3— İşgal edilmiş olan yerlerin boşaltılması sırasında, 
Rusya Cumhuriyeti buraların Türk güçleri tarafından 
yeniden işgaline kadar güvenliği sağlamayı yükümlenir. 
Rusya Cumhuriyeti öç alma olayları, yağma, öldürme 
ve diğer yasa ve düzene aykırı olaylara yer vermemek 
İçin gerekil önlemleri alır. Öyle kİ yukarıda adı geçen 
yerde bulunan bina ve kurumlar, bu arada askeriikle 
İlgili olanları da içermek üzere ve aynı biçimde taşınan 
ve taşınmayanlar da, sapasağlam kalmalı, yıkılmaktan 
kınimaktan korunmalı. Anlaşmanın bağladığı tarafların 
ordu kumandanlan bu önemli sorunları yerinde çözüm
leyecektir.

Bu yerlerde yapılmış olan ulaşım yollan ve demlryolla- 
n, vagonlar, lokomotifler ve köprüler, halkın yiyecek 
İçeceğinin sağlanması için oldukları gibi korunacaktır. 
Aynı şey askeriik kurumlan için de geçeriidir. (...)

6— Banşı imza eden her İki taraf, adı geçen İllerde 
olağan durum geri gelinceye kadar, halkın yiyecek içe
cek sorunlannı düzenlemek amacıyla bir anlaşma yapar
lar.

7— Genel barışın İmzalanmasına kadar, Rusya Cum
huriyeti, kendi sınıriannda ya da Kafkaslarda, talim için 
bile olsa, bir tümenden fazla askeri yığınak yapmaya
caktır.

Eğer, İç güvenlik düşüncesiyle, böyle bir yığma gere
kiyorsa, bu konuda dörtlü ittifak devletlerine önceden 
haber vermek gereklidir.

Buna karşılık, Türkiye diğer düşmanlanna karşı sava
şı sürdürmek zorunluluğunda olduğundan, ordusunu 
savaş durumunda bırakmak zorundadır.

Madde II.

Bu anlaşmanın onaylanmasından sonraki üç ay için
de, iki karma Türk-Rus komisyonu kurulacaktır. Birinci 
komisyonun görevi Türkiye ile Rusya’yı birbirinden ayı
ran sınır çizgisini saptamaktır; bunun başlangıç noktası 
her üç sınınn, Türk, Rus ve Iran sınıriannın bir araya 
geMIği yerden başlayarak, üç sancağın, yani Kars, Ar
dahan ve Batum sancakları sınınna kadardır. Komisyon, 
bu sorun üzerinde, savaştan önceki sınır çizgisini göz 
önüne alarak hareket eder. Savaş zamanında yok edilen 
sınır işaretleri, 1880 yılı sınır komisyonunca hazırianan 
harita ve tutanaklara uygun olarak, yeniden yerlerine 
konur ve onanlır. (...)

Madde III:

Bağıtlı taraflardan bir kişiye ya da topluluğa ait mal 
ya da taşınmaz eşya sınırın öbür yanında kalırsa, bu 
gibilere bu mal ve mülkten yararlanmak ya da kullanmak 
ya da kiralamak ve genellikle bunlan doğrudan doğruya

üstte: Yoldaş Lenin dünyayı maskaralardan temizliyor 
adit bir Rus afişi. Altta: Brest-Litovsk Anlaşmasının 
nihai şekline imza atanlar arasında Zeki Paşa da 

vardı. Banş anlaşmasının son sayfası.

ya da aracılar dolayısıyla İşletmek ya da gerektiği gibi 
işlemek hakkı tanınır. (...)

Madde IV:

Bağıtlı taraflar bu anlaşmanın onaylanmasından sonra 
hemen tüm limanlar, kentler ya da diğer oturulan yerler
de, ilgili başkonsoloslara ya da ikinci konsoloslara tanı
ma hakkı (exequatur) verilecektir; ancak adı geçen kim
selerin bırakılması olanaksız olan yerier bunun dışında 
bırakılacak ve bu kural tüm yabancı devletlere de uygu
lanacaktır. (...)

Madde VII:

Bu anlaşmanın onaylanmasından hemen sonra Rusya 
Cumhuriyeti ve Osmanh devleti arasındaki posta ve telg

raf hat>erteşmeleri yeniden kurulacak ve bu konuda ulus
lararası posta ve telgraf blriiğlnln posta ve telgraf söz
leşmeleri ve anlaşmalanndaki tüzük ne ise, aynen uygu
lanacaktır. (...)

Madde IX:

Bağıtlı taraflardan birine ait topraklarda savaş zama
nında, karşı taraf uyruklulanna uygulanmakta olan ve 
bunlann kişisel haklarına zararlı savaş zamanı kanunla- 
n, ortak anlaşmanın uygulanması üzerine yürüriükten 
kalkacaktır.

Bir tarafın çıkardığı yerel kanunlarla, diğer taraf milli
yetine bağlı olduğu kabul edilen tüzel kişiler ve toplu
luklar yine diğer tarafın vatandaşlan sayılırlar.

Madde X:

Bağıtlı taraflardan birine ait vatandaşlardan, özel kişi
ler ve topluluklardan karşı tarafın topraklannda bulu
nanlar, savaştan önceki durumlanna döneceklerdir. (...)

Her iki tarafın vatandaşlarından savaş olayları nede
niyle ya da kendi hakiannı savunmak için zamanında 
variıklannı kanıtlamayanlann, çıkarlannın korunması yo
lunda bağıtlı taraftan her birinin, korunmasını yararii 
gördüğü, birçok bağışıklıklardan yararianacaktır.

Madde XI:

Rus uyruğunda olan Islâm halk, kişisel mal ve mülkle
rini elden çıkararak ve taşınır mallannı biriikte götürerek 
Türkiye’ye göç edebilirler. (...)

Madde XIII:

Bütün savaş tutsaklan, sakatlar ya da askerlik yapa
mayacak olanlar, hemen vatanlanna geri gönderilecek
tir. Bütün diğer tutsaklar ya da askeri ve sosyal neden
lerle alıkonmuş olanlar, en kısa zamanda değiştirilmeye 
tâbi tutulurlar. Böyle bir değiştirilme, bu anlaşmanın 
onaylanmasından hemen sonra, her İki tarafça, yalnız 
bu iş için atanan komiserier aracılığıyla yürütülecektir. (...)

Sivil tutsaklar hemen serbest bırakılacaktır. Bu sivil 
tutsaklan tutuklayan ya da gözaltına alan taraf, bunlan 
tutuklu ya da gözaltında bulunduklan yerden tutsak 
edildikleri yere kadar taşıma giderlerini üzerine alır.

Madde XIV:

Bağıtlı taraflardan her biri kendi topraklannda bulu
nan savaş ve gözaltına alınan sivil tutsaklara ve de 
kar^ tarafın vatandaşlanna, Brest-Litovsk’ta 3 Mart 1918 
tarihli Rus-Alman tamamlayıcı anlaşmasının genel afta 
alt 23. maddesindeki esaslar uygulanır.

Madde XV:

Bu tamamlayıcı anlaşma, yeni bir değişiklik yapma 
kararı alınmazsa 3 Mart 1918 tarihinde Brest-Litovsk’ta 
imzalanmış olan ortak banş anlaşması ile aynı zamanda 
yürüriüğe girer. Bu anlaşma onaylanacak ve bunun tea
tisi yukarıda adı geçen ortak anlaşmanın teatisi ile biriik
te Beriin’de yapılacaktır.

Bunlann onaylanması konusunda her iki tarafın tem
silcileri bu tamamlayıcı sözleşmeyi imza etmişlerdir.

Brenst-Lltovsk, 3 Mart 1918; G.J. Sokolnikov (İşçi, 
Asker ve Köylü Sovyetleri Merkez Komitesi üyesi), L.M. 
Karahan (İşçi, Asker ve Köylü Sovyetleri Merkez Komi
tesi üyesi), G.i. Petrovskiy (İçişleri Hak Komiseri), G.V. 
Çlçerin pışişleri Halk Komiseri Yardımcısı), İbrahim Hak
kı Paşa (Sabık Sadrazam, Senatör ve Beriin Büyükelçi
si), Zeki Paşa (Süvari Paşası ve Sultanın yaveri). •
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Yeni Sovyet D evleti

16 Ocak 1918’de Tüm Rus Sovyetleri Yürütme 
Komitesi’nde, Kurucu Meclis’teki Bolşevik 

delegasyonun önerisi doğrultusunda kabul edilen, 
“ emekçi ve sömürülen halkın haklan 

deklarasyonu”  başlıklı karar.

Yürütme Komitesi, aşağıdaki temel tezleri karar altına 
almıştır; Kurucu Meclis bunlar doğrultusunda hareket 
etmelidir:

I.

1- Rusya bir İşçi, Asker ve Köylü Sovyetleri Cumhurl- 
yeti'dir. Bütün merkezi ve yerel İktidar bu sovyetlerindir.

2- Rusya Sovyet Cumhuriyeti, özgür ulusların özgür 
birliği temelinde, ulusal Sovyet Cumhuriyetlerinin fede
rasyonu olarak kurulacaktır.

II.

İnsanın insanı sömürüsünü ortadan kaldırmak, toplu
mun sınıflara bölünmüşlüğünü bertaraf etmek, bütün 
sömürücüleri acımasızca ezmek ve bütün ülkelerde top
lumun sosyalist örgütlenmesini ve sosyalizmin zaferini 
gerçekleştirmeyi temel görevi kabul eden Kurucu Mec
lis, şu kararları da alacaktır;

1- Özel toprak mülkiyeti, toprağın kamulaştırılması 
amacıyla ortadan kaldırılacak, bütün büyük toprak re
zervleri halkın ortak malı olacak ve ortaklaşa toprak 
kullanımı temelinde tazminatsız olarak emekçilere dağı
tılacaktır.

Bütün ormanlar, toprak zenginlikleri ve devlet İçin 
önemli olan akarsular, buralardaki bütün rezervler, bü
tün tesisler ve tarımsal işletmeler kamu malı olacaktır.

2- Sovyetlerin, emekçilerin sömürücüler üzerindeki 
iktidannın pekiştirilmesi İçin ilan ettiği işçi denetimi 
ve Yüksek Ekonomi Konseyi’nin kuruluşu, fabrikaların, 
işletmelerin, maden ocaklarının, demiryollarının ve di
ğer üretim ve nakil araçlarının nihai olarak İşçi ve Köylü 
Sovyetleri Cumhuriyeti’nin mülkiyetine geçişinin ilk adı
mı olarak kabul edilecektir.

3- Bütün bankaların İşçi ve Köylü Sovyetleri'ne devre
dilmesi, emekçi kitlelerin sermayenin boyunduruğun
dan kurtuluşunun koşullarından biri olarak kabul edile
cektir.

4- Asalak toplum kesimlerinin tasfiyesi ve ulusal eko
nominin örgütlenmesi için, genel çalışma yükümlülüğü 
yürürlüğe konacaktır.

5- Emekçi kitlelerin iktidarının sağlamlaştırılması ve 
sömürücülerin iktidarlarını yeniden kurmalarına yolaça- 
bilecek bütün imkânların yokedilmesi için, emekçilerin 
silahlandırılması, bir Sosyalist işçi ve Köylü Kızıl Ordu- 
su’nun kurulması ve mülk sahibi sınıfların tamamen 
siiahsızlandınlması yoluna gidilecektir.

ili.

1- Dünyayı savaşların en caniyânesiyle kana bulamış 
olan kapitalizmin ve emperyalizmin pençelerinden in
sanlığı kurtarma yolundaki kesin karannın ruhuna uy
gun olarak kurucu meclis, sovyet hükümetinin bütün 
gizli anlaşmaları geçersiz sayıp, bugüne dek birbirleriy- 
le savaşmakta olan ordulardaki işçi ve köylüler arasın
daki en geniş ve kardeşçe örgütlenmeyi kurmaya çalışa
rak, ulusların kendi kaderlerini özgürce tayin hakları 
temelinde işgalsiz ve ilhaksız, demokratik bir banşa 
ulaşmak için bütün devrimci imkânlan kullanarak izledi
ği politikayı destekler.

2- Kurucu meclis, aynı sebeplerle, birkaç seçkin ülke

Üstte: Rusya Sosyalist Federatif Sovyet 
Cumhuriyeti'nin ilk amblemi. Ortada: Sovyetlerin 5. 
Kongresi’nde kabul edilmiş ilk Sovyet Anayasası. 
Altta: Lenin ve Troçki'nin çalışma odasında nöbet 

bekleyen kızıl muhafızlar.

sömürücülerinin refahını Asya’daki, sömürgelerdeki ve 
küçük devletlerdeki milyonlarca emekçinin köleleştlril- 
mesine dayandıran burjuva uygarlığının barbarca politi
kasını kesin olarak reddeder.

Kurucu meclis, Finlandiya'nın tam bağımsızlığını ilan 
ederek İran’ı tahliye etmeye başlayan ve Ermenistan'a 
kendi kaderini tayin hakkını tanıyan Halk Komiserleri 
Konseyi'nin politikasını selamlar.

Kurucu meclis. Konseylerin, Çarlar, toprak sahipleri 
ve burjuvazi tarafından alınmış borçların silinmesi doğ
rultusundaki kararını uluslararası mali sermayeye vurul
muş ilk darbe olarak görmekte ve sovyet hükümetinin, 
uluslararası işçi devrimi, sermayenin boyunduruğu üze
rinde nihai zaferini kazanıncaya dek bu yolda yürümeye 
devam etmesini beklemektedir.

IV.

Kurucu meclis, halkın sömürücülere kitlesel olarak 
karşı durmadığı, sınıfsal imtiyazlarını korumaya çalışan 
sömürücülerin büyük gücünü henüz tanımadığı ve sos
yalist toplumun kuruluşunu fiilen kendi ellerine almamış 
olduğu Ekim Devrimi öncesinde hazırlanmış listelere 
dayanarak seçilmiş olduğu İçin, salt biçimsel açıdan 
bile, kendisini sovyet hükümetine karşıt bir konumda 
görmeyi doğru bulmaz.

Kurucu meclis, halkın onlara karşı nihai mücadeleye 
giriştiği şu dönemde, sömürücülerin iktidarda pay sahi
bi olan hiçbir organda yeralmamaları gereğini savunur. 
İktidar tamamen ve münhasıran emekçi kitlelere ve on
ların yetkili temsilcisi olan İşçi, Asker ve Köylü Delege
leri Sovyetleri'rte alt olmalıdır.

Kurucu meclis, sovyet hükümetinin ve Halk Komiser
leri Konseyi’nin karariannı desteklerken, kendi görevi
nin, toplumun sosyalist dönüşümünün temel esaslannı 
geliştirmekle sınırii olduğunun İdraki içindedir.

Bütün Rusya uluslarının emekçi sınıflan arasında öz
gür, gönüllü ve dolayısıyla tam ve sürekli bir biriiği 
kurma çabasındaki kurucu meclis, kendisini Rusya Sov
yet Cumhuriyetleri Federasyonu’nun temel ilkelerinin 
saptanmasıyla sınırlayarak, kendi özerk sovyet konfe
ranslarında bağımsız kararlar almayı ve eğer isterlerse, 
istedikleri koşullar altında federatif hükümete ve diğer 
federatif sovyet kurumlanna katılmayı bir ulusun işçi 
ve köylülerine bırakır.

Yukarıda sıralanan temel esaslann derhal kamuya açık
lanacak, kurucu meclisi açacak olan Sovyet Cumhuriye
ti’nin resmî temsilcisi tarafından okunacak ve kurucu 
meclisin faaliyetine temel teşkil edecektir. •

Kumcu Meclis'in Feshi

19 Ocak 1918'de, Sovyetier Merkez Yürütme 
Komitesi’nin, Kurucu Meclis’in feshedildiğine dair 

karan.

Rus devrimi başlangıcından itibaren, tüm emekçi ve 
sömürülen sınıfların kitle örgütü olarak, bu sınıflann 
tam siyasal ve iktisadi kurtuluşunu yönetebilecek tek 
örgüt olarak İşçi, Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyetle- 
ri’ni ortaya çıkardı.

Rus devriminin ilk dönemi boyunca Sovyetlerin sayısı 
arttı, büyüdüler ve güçlendiler, kendi deneyimleriyle 
burjuvaziyle ittifak hayalciliğini aştılar, burjuva- 
demokratik parlamentarizminin aldatıcı olduğunu kavra
dılar ve bütün bunlardan, ezilen sınıfların kurtuluşunun 
bu yapılardan ve onlara bağlı tüm uzlaşmalardan kop- 
maksızm mümkün olamayacağı sonucuna ulaştılar. Tüm 
iktidarı Sovyetlerin eline veren Ekim Devrimi, böyle bir 
kopuştu.

Ekim Devrimi’nden önce hazırianmış bulunan aday 
listeleri temelinde seçilen Kurucu Meclis, uzlaşmacıla
rın ve Kadetler'\n iktidarda olduğu zamanın eski siyasal 
güç ilişkilerini ifade etmekteydi. Halk o zamanlar, Sos- 
yallst Devrimci Partl’nin adaylarına oy verirken, burju
vazinin taraftarı olan sağ Sosyalist Devrimcilerle sosya
lizmin taraftan olan sol Sosyalist Devrimciler arasında 
seçimini yapamayacak durumdaydı. Böylece, burjuva 
pariamenter cumhuriyeti taçlandırması istenen bu Kuru
cu Meclis, Ekim Devriml’nln ve Sovyet iktidarının önüne 
dikilmesi kaçınılmazdı.

Ekim Devrimi Sovyetlere ve onlar aracılığıyla emekçi 
ve sömürülen sınıflara iktidarı vererek, sömürücülerin 
umutsuz direnişini açığa çıkardı ve sosyalist devrimin 
başlangıcı olduğunu bu direnişin bastırılmasında ortaya 
koydu. Emekçi kitleler, eski burjuva pariamentarlzminin
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devrinin dolduğunu, bu organın sosyalizmin gerçekleş
tirilmesine yönelik görevlerle asla bağdaştıntamaz oldu
ğunu, mülk sahibi smıflann direnişini kırarak sosyalist 
toplumun temellerini atabilecek olan kurumlann tüm 
ulusu kavrayan kurumlar değil (Sovyetler gibi) sınıf ku
rumlan olduğunu kendi deneyimleriyle görmeliydiler. 
Bu andan sonra burjuva parlamentarizmi ve Kurucu 
Meclis lehine Sovyetlerden ve halkın egemen olduğu 
Sovyet Cumhuriyeti'nden vazgeçmek bir geri adım ve 
işçilerle köylülerin Ekim Devrimi'nin çöküşü anlamına 
gelecektir.

5 Ocak'ta toplanan Kurucu Meclis'te yukarıda değini- 
Inn nedenlerden ötürü sağ Sosyalist Devrimciler Partisi, 
Kerenskiyierin, Avksentiyevlerin, Çernovlann Partisi ço
ğunluğu oluşturdular. Doğal olarak bu parti, Sovyet 
iktidarının en yüksek organı olan Sovyetler Merkez Yü
rütme Komitesi'nin reddedilemeyecek kadar açık ve ke
sin bir önerge olarak sunduğu Sovyet iktidarının progra
mı olan “emekçi ve sömürülen halkın hakları deklaras- 
yonu"nu görüşmeyi ve Ekim Devrimi'ni ve Sovyet İktidarı
nı onaylamayı reddetti. Böylelikle Kurucu Meclis kendi
siyle Rusya Sovyet Cumhuriyetleri arasındaki bağı ko
pardı. Böyiece, Sovyetlerde muazzam çoğunluğu oluş
turarak işçilerin güvenine ve köylülerin çoğunluğunun 
desteğine sahip olan Bolşevik ve sol Sosyalist Devrimci 
fraksiyonunun bu Kurucu Meclis'i terketmesi kaçınıl
maz oldu.

Gerçekte, sağ Sosyalist Devrimci ve Menşevik parti
ler, Kurucu Meclis’in haricinde, Sovyet iktidarına karşı 
en acımasız mücadeleyi yürütmekte, basın organlarında 
açıkça Sovyet iktidarının çökertilmesi için çağn yap
makta, sömürücülerin direnişinin, sömürüden kurtul
mak için buna mecbur olan emekçi sınıflar tarafından 
zorla bastırılışını keyfilik ve yasadışılık olarak tanımla
makta. sermayenin hizmetindeki sabotajcılan korumala- 
n altına almakta ve zaten “belirsiz gruplar” tarafından 
başlatılmış olan terörü teşvik edecek kadar iteri gitmek
tedir. Bu durumda, Kurucu Meclis'in geri kalan bölümü
nün yalnızca karşı-devrimcilerin Sovyet iktidarını çö
kertmek için kullanacakları bir kulis rolünü oynayabile
ceği açıktır.

Bu nedenle Merkez Yürütme Komitesi şu kararı almış
tır; Kurucu Meclis feshedilmiştir. •

Karsı DevHmeHenn Şam ara 
BUdinsi

25 Temmuz 1918’de Samara'da toplanan Kurucu 
Meclis üyelerinin yayınladığı bildiri.

Sovyet rejimi, çökmüştür ve Bolşevizm, şimdi Tüm 
Rusya kurucu Meclisi Üyeler Komi‘ 3sine bağlanmış olan 
her alanda tamamen yenilmiştir. Gene de, hâlâ Sovyet 
rejiminin geri döneceği hayalini gören insanların sayısı 
İZ değildir. Bu insanlar, halkın ayaktakımıyla birlik 
olarak, yetersiz bilgilerini ve örgütsel zaaflarını suiisti
mal ettikleri işçileri ve köylüleri yeni rejime karşı kışkırt
maktadırlar. Bu ajitatörter, yeni rejim altında işçilerin 
gene sermayeye tabi olacağını, köylülerinse gene top- 
raklannı yitirerek toprak sahiplerine bağımlı hale gele
ceklerini söylüyorlar.

Komite bu ajltasyonu tamamen provokatörce ve her 
türlü temelden yoksun olduğunu ifade etmektedir. Bu 
kötü niyetli İcatlara son vermek için, Komite aşağıdaki 
açıklamayı yapmıştır;

1. Toprak kesin olarak halkın mülkiyetine geçmiştir 
ve Komite toprak sahiplerinin eski durumu geri getirme 
niyetlerine asla tahammül göstermeyecektir. Tanmsal 
arazinin satışı, satınalınması ve rehine verilmesi yasak- 
anmıştır, gizli ve hayali devirler geçersizdir. Bu kuralla
ra aykın davrananlara, hadleri kesinlikle bildirilecektir.

Clstte: Halk Komiserleri Konseyi üyeleri 1) Stalin, 
Milyutin, Rikov, Çayinikov, Avilov, 2) Nogin, 
Lunaçarskiy, 3) ^epanov, Troçki, 4) Lomov, 

Teoloroviç, 5) Krilenko, Antonov-Ovseyenko, Dibenko. 
Ortada: Lenin. Altta: Kızılordu’ya kayıt olmak isteyen 

gönüllüler.

2. Emeğin korunmasıyla ilgili mevcut yasa ve kararlar, 
yasalaria değiştirilene kadar yürüriükte kalacaktır.

3. Şu andan itibaren İş Komiseriiği'nin yerini almış 
bulunan İş Dairesi, bu yasalann ve karariarın uygulan
masını titizlikle gözetmekle yükümlüdür; hukuk ve teftiş 
mercileri de, iş yasalannın ihlal edildiği vakalan tespit 
ederek çözüme kavuşturacaklardır.

4. İşçiler ve köylüler, çıkariannı yasal yollardan kova- 
lamalı, anarşi ve kaosa meydan vermemelidlrier.

5. İşletmelerde üretim koşullanndan kaynaklanmayan 
veya işverenler tarafından işçilere veya hükümete karşı 
mücadele aracı olarak kullanılan işten çıkarmalar ve 
İşi durdurmalar en ağır şekilde cezalandınlacaktır.

6. İşletmeler ancak İktisadi faaliyetleri denetleyen dev
let örgütlerince (Halk İktisat Konseyleri veya İktisat Kon
seyleri) kapatılabilirler.

7. İş Dairesi, emeğin korunması için ilçe ve bucaklar
da uygun örgütleri kurmakla görevlendirilmiştir.

8. Sendikalann yasayla belirlenmiş haklan, yasal dü
zenlemeler yapılıncaya dek yürürlükte kalacaktır. İşçi 
ve İşveren temsilcileri, emeğin korunmasıyla ilgili yasa 
taslaklarının hazırlanışına katılacaklardır.

9. Taraflar arasında yeni bir toplu iş sözleşmesi bağıt
lanana veya bu sözleşmelerle ilgili yasalarda değişiklik 
yapılana kadar, mevcut toplu iş sözleşmeleri yürüriükte 
kalacaktır. Bolşevikler tarafından mahvedilen sanayiin 
ve iktisadi hayatın çıkariannı göz önünde tutan ve ticari 
ve sınaî smıflann, samimi olarak anavatanın yeniden 
inşasını ve normal İktisadi yaşamın yeniden işleriiğini 
sağlamayı gözeten iyi temsilcileriyle biriikte çalışma is
teği içinde olan Kurucu Meclis Üyeler Komitesi, kamu 
önünde şu açıklamayı sorumluluğunun gereği sayar:

1. İşverenler, yasal olarak belirlenmiş çalışma süreleri 
içinde -yasal düzenlemeleri gözönünde tutarak- işçiler
den yoğun ve ciddi çalışmalarını talep etme ve bu talebe 
uymayan işçileri işten çıkarma hakkına sahiptirler.

2. İşverenler, bununla İlgili yasa ve düzenlemeleri 
gözönüne almak kaydıyla, işçi fazlasını çıkarma hakkına 
sahiptirter. •

Sol Marş

Devrimci şair Vladimir Mayakovskiy'nin, devrimden 
sonra Sovyetler BIrliği’nin emperyalist güçler 

İttifakının saldırısına uğraması üzerine devrimci 
donanma için yazdığı şiir/şarkı.

Toplanın, tayfalar!
Bırakın didişmeyi.
Herkes sussun. Yoldaş Mauser konuşsun!
Ademin devrinden kalan yasalarla yürüyorsun; 
Tarih beygiri, topallıyorsun...

Koşturmaktan devrilecek artık bu sütçü beygiri; 
Sola, sola, sola, ileri!

Hey, mavi gömlektiler! Atılın ileri!
Hey, fethedin denizleri!
Yoksa yatmaktan limanda yıllardan beri 
Çürüttünüz mü gemileri?
Bırakın kükresin, şu yaşlı sfenksi,
Britanya aslanının dökülüyor dişleri.

Hiç kimse kıramaz Komünün 'radesini.
Sola, sola, sola, İleri!

Şu zifiri karanlık dağların ötesinde 
İşte, üstünde güneşi doğuran ülke.
Yokederek sefaleti, aşarak acı denizleri.
Vurun tekmenizi, milyonlarca!
Şu alçak kiralık katilleri 
Devirin çelik dalgalarınızla!

Rusya meydan okuyor İttifaka.
Sola, sola, sola!

Şahin gözler hiç şaşar mı?
Eski dünya bizi yıkar mı?
Çökün dünyanın gırtlağına 
Güçlü proleter kollarınızla!
Nasıl da cesur atılıriar kavgaya!
Bayraklarını dalgalandıra dalgalandıra!

Hey kim kaçmaya yelteniyor sağa?
İleri, sola, sola, sola!
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General Denikin 'in Programı

General Denikin’in, Nisan 1919’da, tarım ve işçi 
sorunianyia ilgili olarak açıkladığı karşı-devrimci 

programı.

TARIM SORUNLARI

Rus devletinin çıkarları, tarımsal iktisadın mutlaka iyi
leştirilerek yeniden canlandırılmasını gerektirmektedir.

Ancak yaşam bizi beklemiyor. Ülkenin açlıktan kurta- 
nlması gereklidir ve bütün Rusya’yı kapsayacak bir top
rak yasası hazırlamak, Rus halkının iradesini ifade ettiği 
yasama organlarının görevi olmalıdır.

Fakat yaşam bizi beklemiyor. Ülkenin açlıktan kurta- 
nlması ve bunun için hiç duraksamadan somut önlemle
rin alınması gerekiyor. Bunun için özel bir görüşme 
yapılmalı ve Güney Rusya Silahlı Kuvvetler Başkomu- 
tanlığı’nın yönetiminde bulunan bölgeler için yasal dü
zenlemeler yürürlüğe konmalıdır.

Bu yasat düzenlemelere temel oluşturması için şu 
ilkelerin benimsenmesini zorunlu görmekteyim;

1. Emekçi halkın çıkarlarının gözetilmesi.

2. Mir'e ait ve özel topraklarda ticari olarak sağlam 
küçük ve orta çiftlikler oluşturulmalı ve güçlendirilmelidir.

3. Özel mülkiyet hakkının korunması. Her bölgede, 
eski sahiplerinin etinde kalabilecek olan toprak miktarı 
ve geri kalan tarımsal arazinin az topraklı köylülere ne 
şekilde devredileceği belirienmelidir.

Bu toprak devirleri gönüllü anlaşmalarla veya zorunlu 
kamulaştırma yoluyla yapılabilir, ancak her durumda 
mutlaka ödeme yapılmalıdır.

Saptanmış smıriar dahilindeki toprak, yeni sahipleri
nin sürekli mülkiyetine verilecektir.

4. Kazak arazisi, ormanlar, yüksek üretkenlikte ve 
değerli tarlalar ve maden veya sanayi işletmelerine ait 
topraklar kamulaştırma kapsamı dışındadır. (...)

Şimdiden, tarımla ilgili yasaların hazırlanmasının so
nuçlanmasını beklemeksizin, az topraklı köylülere top
rak verilmesini ve tarımsal emeğin üretkenliğini artırma
yı kolaylaştıracak önlemler alınmalıdır.

İŞÇİ SORUNLARI

Rus sanayii tamamen yıkılmış, devlet yapısı altüst 
olmuş, işletmeler yoksullaşmış ve milyonlarca çalışan 
İnsan işsiz ve ekmeksiz kalmıştır. Yapılacak özel görüş
mede, aşağıdaki esasları gözeterek, sanayiin yeniden 
inşası ve iş yasasının hazırianması için önlemler alınma
sını istiyorum;

1. Fabrika sahiplerinin yasal haktan yeniden geçerii 
kılınırken, işçilerin sendikal çıkarlarının da korunması.

2. İktisadi yaşamın çıkariannın korunması için, üreti
min devletçe denetlenmesi.

3. Emek verimliliğinin her yola başvurularak yükseltil
mesi.

4. Fabrikalarda sekiz saatlik işgününün yürüriüğe kon
ması.

5. İşverenlere ve işçilere hakları iade edilerek aralann- 
da ortaya çıkacak anlaşmazlıklann tarafsız mercilerce 
(sanayi mahkemeleri ve tahkim daireleri) çözümü yolu
na gidilmesi.

6. İşçi sigortasının geliştirilmesi.

Üstte: iç savaş sırasında Petersburg’u 
kaybetmeyeceğiz adlı bir Sovyet afişi. Ortada: 

Kızılordu’nun en son ezdiği beyaz general Wrangel. 
Altta: General Kolçak.

7. Sendikalann ve işçi biriiklerinin normal gelişmesi
ne bağlı olarak işçi temsilinin örgütlenmesi.

8. İşçi sağlığının korunması, çalışan kadın ve çocukla- 
nn korunması, fabrika ve işletmelerde sağtık teftişi, işçi 
sınıfının konut ve diğer yaşam koşullannın iyileştirilmesi.

9. İşsizlik sorununun çözümü için, eski işletmelerin 
yeniden faaliyete geçmesinin ve yeni işletmelerin açıl
masının teşviki. Gene bu amaca yönelik olarak başka 
önlemlerin de (İş ve işçi bulma kurumlan vs.) alınması.

İşveren ve işçi temsilcileri, İş yasaiannı dikkate alma
ya yöneltilmelidir. İş yasalannın tamamen hazırlanması
nı beklemeksizin, yukanda belirtilen temel ilkeler, gün
delik hayatta ve yönetim pratiğinde ortaya çıkan her 
durumda mümkün olduğunca uygulanmaya çalışılmalı
dır. Devlet işçilerin ve ailelerinin bakımı için, ücretlerine 
katkıda bulunmalıdır. •

Amur Partizanları

Rusya'da Sovyet iktidarının kurulmasından sonra 
çıkan iç savaşta Kızıl Ordu için yakılan bir halk 

şarkısı.

Dağlardan, steplerden aştı.
Cesur biriiğimiz.
İşte sahile ulaştı.
Şu beyaz kaledir hedefimiz.

Kanla kıpkızıl bir mücadeleydi.
Tıpkı bayrağımız gibi.
Ama tutarak yeminimizi.
Biz, Amur partizanian süvari biriiği, 
Saldırdık iteri.

Savaş ve şeref ve o geçmiş acı yıllar. 
Ebediyen çınlayacak kulaklar.
Yaşa diye haykıran partizan,
Spassk zaferinin kazanıldığı an.

Bir efsane belki.
Masal değil ama:
Alındı Votoşayevska!
Geçti Kızıl Ordu’ya!

Böylece şeytana ısmarladık onlan, 
Generalleri ve Ataman’ı.
Seferimiz ancak erdi sona,
Pasifik Okyanusunda.

Toplantı K ararlan

Kronstadt 1. ve 2. Bahriye tugaylarının genel 
toplantısı sonuçları 1 Mart 1921.

Petersburga haber toplama göreviyle gönderilmiş de
legeleri dinledikten sonra, şu karariar alındı;

1- Şimdiki sovyetlerin işçi ve köylülerin ifadesini yan
sıtmadığı ve ifade etmediği göz önüne alarak, sovyetle
rin gizil oyla yeniden seçimini örgütlemek kaçınılmazdır.

Köylü ve işçi yığınlannın dürüstçe bilgilendirilmesi 
için özgür bir seçim kampanyası sürdürebilmelidir.

2- İşçiler ve köylüler, anarşistler ve sol sosyalistler 
için basın ve ifade özgüriüğü.

3- Köylü örgütleri ve işçi sendikatan İçin toplantı öz
güriüğü.
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4- 10 Mart 1921’den önce Petersburg ve Kronstadt 
bahriyelileri, kızıl askerleri ve işçileri genel toplantısı 
çağnsı.

5- Çeşitli halk hareketleri sonucunda tutuklanmış bü
tün bahriyeli, kızıl asker, köylüler ve işçilerie, sosyalist 
siyasal tutukiuların serbest bırakılması.

6- Tutukiuların ve toplama kamplarına tıkılmış insan- 
lann durumunu incelemekle görevli bir komisyonun oluş
turulması.

7- Bundan böyle hiçbir parti İdeolojik propaganda 
yapma imtiyazına sahip olmamalıdır. Hiçbir parti bu pro
paganda için hükümetten sübvansiyon almamalıdır. Biz 
her şehirde devlet tarafından finanse edilen eğitim ve 
kültür komisyonlarının seçimini öneriyoruz.

8- Bütün askeri önlemlerin derhal kaldırılması.

9- Çok ağır işlerde çalışanlar dışında, bütün çalışanla
ra eşit miktarda günlük yiyecek dağıtılması.

10- Bütün maden ocaklarında ve fabrikalarda komü
nist muhafızların ve bütün askerî birimlerdeki sürgünle
rin sona ermesi. Başka yere atamaların askerier tarafın
dan belirlenmesi, aynı şekilde muhafızların askerierce 
seçimi.

11- Köylülere kendi öz topraklannda hareket ve başka 
ücretli çalıştırmaksızın işlerini yaptığı sürece hayvan 
yetiştirme hakkı.

12- Bütün askeri birimleri ve askeri okullardaki bütün 
yoMaşian bizimle dayanışmaya çağınyoruz.

13- Bu kararlann basında yayınlanmasını istiyoruz.

14- Biz bu yayını kontrol etmek için gezginci bir grup 
oluşturuyoruz.

15- Evde çalışmanın serbest bırakılmasını istiyoruz.

Bu kararlar oy biriiğlyle alınmıştır. •

Kronsfadf Şehri H alkına

Kronstadt'da ayaklananların organı olan Kronstadt 
Izvestia'smm 1. sayısında 3 Mart 1921’de 

yayınlanan bildiri.

Yurttaşlar ve Yoldaşlar,

Ülkemiz zor bir durumdan geçiyor. Üç yıldan beri 
açıklıktan, soğuktan ve ekonomik karışıklıklardan kınlı
yoruz. Ülkeyi yöneten komünist parti yığınlardan gide
rek uzaklaştı. Parti aynı zamanda ülkeyi kaostan çıkara
cak kadar güçlü olmadığını ortaya koydu.

Evet, komünist parti, son zamanlarda Moskova ve 
Petersburg’da ortaya çıkan ve halkın güvenini yitirdiğini 
açıkça gösteren hoşnutsuzluklan hiçbir şekilde ciddiye 
almaklı. Aynı şekilde, işçilerin taleplerini de hiç dikkate 
almadı; parti işçileri karşı devrimci sürüler olarak görme 
eğiliminde. Ama parti ciddi biçimde yanılıyor.

Bu karışıklıklar halkın tepkisidir. Bu talepler bütün 
çaiışanlann ve halkın ağzından ifade edilmişlerdir. Bu
gün, bütün İşçiler, denizciler ve askerier, sadece emek
çilerin iradesi ve kolektif çabasının, ülkeye ekmek, odun 
ve kömür verebileceğinin, çıplak olanlan giydirebllece- 
ğlnin ve ülkeyi içine sürüklendiği ve içinde boğulduğu 
bataktan kurtarabileceğinin farkına varmışlardır. Kızıl 
asker, denizci ve İşçilerin kararii iradesi 1 Mart’ta şehri
miz garnizonunda düzenlenen bir toplantıda açıkça ifa
de edlMİ. Bu toplantıda 1 ve 2 numaralı deniz tugaylan- 
nın önerileri oyblrtlğlyle kabul edildi. Alınan kararlar

IJstte; Mayakovskiy (altta solda), Lily Brik (altta 
sağda), Pasternak (üstte solda), Ayzenştayn (üstte 
sağda). Ortada: Ekim Devrimi'nin 3. yıldönümünde 
yapılmış bir anma madalyası. Altta: Lenin'in Nisan 

1918'de çekilmiş resmi

arasında sovyetlerde hemen yeni bir seçimin yapılması, 
çaiışanlann gerçek temsilinin gerçekleşmesi ve sovyet
lerin aktif ve enerjik organlar olmasını sağlayacak daha 
adil temellerde seçimin yenilenmesi vardı.

2 Mart’ta eğitim evinde bütün kızıl asker, denizci ve 
işçi örgütleri delegeleri toplandılar. Delegeler, sovyet 
rejimini barışçı tarzda yeniden örgütlemek amacını gün
den yeni seçimlerin temellerini hazıriadılar. Fakat her 
türiü olası baskıyı bertaraf etmek için, delegeler aynı 
zamanda, kaleyi ve şehri yönetmekle görevli Geçici Dev
rimci Komlte'yl kurmaya karar verdiler.

Yurttaşlar ve yoldaşlar.

Geçici komitenin temel uğraşı her türiü kan dökümü
nü engellemektir. Geçici komite kışlalarda ve şehirde 
devrimci düzeni korumak İçin olağanüstü önlemler aldı.

Yurttaşlar ve yoldaşlar,

İşi bırakmayınız. İşçiler makinelerin başında kalınız. 
Bahriyeliler ve askerler görevlerinizi ihmal etmeyiniz. 
Her işçi, her sovyet kurumu çalışmasını aksatmamalıdır.

Geçici devrimci komite, bütün işçi örgütlerini, asker 
ve meslek sendikalannı askeri üniteleri ve bütün yurt
taştan kendisine yardım etmeye ve desteklemeye çağınr.

Geçici devrimci komite yeni adil sovyetleri ve adil 
seçimleri örgütlemek İçin sizin dayanışmanıza ve uya
nıklığınıza ihtiyaç duyuyor.

Dolayısıyla yoldaşlar, banş ve gerçek adaletli bir dü
zen için birieşelim. Bütün işçilerin yeni sosyalist rejimi 
için birleşin. •

Güfsiizlerin Kudurganlığı
VASİLİEV

Kronstadt Sovyeti başkanı Vasiliev’in açıklamasr.

Dört sene önce Çar’ın ve generallerinin otoritesini 
kırdığı gibi, Kronstadt üç gündür komünist iktidardan 
kurtuldu.

Üç gündür Kronstadt yurttaştan, partinin diktatöriü- 
ğünden kurtulmuş olarak özgürce nefes aiıyoriar.

Kronstadt’ın "komünist” şefleri utanmazca kaçtıtar... 
Ölmekten korktular. Sandılarki Geçici Devrimci Komite, 
onlann cinayet yöntemini kullanacak. Boşuna kaygı... 
GDK ne intikam ne de misilleme peşinde. Kronstadt’ın 
bütün komünistleri şimdi özgür ve hiçbir şey onlan 
tehdit etmiyor. Sadece devriyelerimiz tarafından yakala
nan asker kaçaklan tutuklandı. Hatta onlar bile güvenlik 
altında. Onlan kızıl terörü unutmamış halkın öfkesinden 
kurtardık.

Bunun karşısında cevaplan ne oldu?

Dün bize uçaktan bildiriler attılar. Bildiride Kronstadt 
olaylarıyla hiçbir ilgisi olmayan çok sayıda insanın Pe
tersburg’da tutuklandığı yazılı. Dahası da var. Aileleri 
bile tutuklanmış. Bildiride “asiler” tarafından tutuklan
mış bütün arkadaşlannm serbest bırakılmasına kadar 
bu insanlann da tutuklu kaiacaklan yazılı. “ Onlann kılı
na dokunmayın, aksi takdirde esirier bunu hayatlanyla 
öderier” diyoriar.

Bu güçsüzlerin kudurmuşluğudur.

Masum ailelere İşkence yapmak, komünist yoldaşlara 
bir şey kazandırmayacak. Ve her halükârda ancak ve 
ancak bu yolla Kronstadt kızıl askerleri, bahriyelllmt 
ve işçilerinin tırnakla söküp aldıklan iktidan geri alabilir
ler. •
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Lenin'den A nılar
MAKSİM GORKİ

Gorki'nin 1936’da yazdığı Gorki Lenin'i Anlatıyor 
kitabından bölümler.

(...) 1917 ve 1918 yıllarında Leninle otan ilişkim istedi
ğim gibi değildi, fakat başka türlü de olmasına imkAn 
yoktu. O politikacıydı. Onda büyük çiftçi Rusya’nın bu 
devâsâ ağır geminin dümencisinin salıip olması gere
ken görüş açıklığı vardı.

Buna karşın ben politikaya karşı daima bir antipati 
duymuşumdur. Genel olarak kitlenin özellikte çiftçilerin 
zihinlerine güvenmek bana güç gelir. Bir fikrin yönetme
diği zihinler, hayatı düzenleyen güç haline dönüşemez. 
Kitlenin tüm Ijölümleri sorunlarının ortak olduğunun bi
lincine varmamışsa o kitlenin zihninde fikir yok demektir.

Kitte binlerce yıl boyunca daha iyiye utaşmak için 
çaba sarfetmiş fakat bunun sonucunda kendi bağrından 
kendini baskı altına alan ve onun kanını içen haydutlar 
çıkarmıştır. Ve bu sömürülen kitle dünyada kendini hay
dutların baskısından Icurtarabilecek tek gücün varlığını 
anlayıncaya kadar sürecektir: Bu güç Lenin’in gerçekçi
liğinin gücüdür.

Lenin 1917’de Rusya’ya gelip tezlerini açıkladığında 
onun bu tezlerle politik yönden eğitilmiş sayıca çok 
az fakat kahraman işçi ordusunun ve Rus çiftçilerinin 
devrimci entelektüellerini kurtian ettiğini sanmıştım. Rus
ya’daki bu yegâne aktif güç, bir avuç tuz gibi köyün 
çamuruna atılacak ve Rus halkının kafasında, hayat tar
zında ve tarihinde hiçbir şey değiştirmeden onun içinde 
eriyip gidecek sanıyordum. (...)

Lenin’i Gortd’de parkta gezerken görmek çok alışıl
mamış ve garipti. Bunun nedeni Lenin deyince akla, 
uzun bir masanın sonunda oturmuş, arada bir gülümse
yerek parlak dikkatli gözleri kısılmış, yoldaşlarının tar- 
tışmaiannı yöneten veya bir sahne üzerinde durmuş 
ve bir topluluğa gerçeğe susamış bir insanın gözleriyle 
bakarak hitap eden bir insanın gelmesiydi.

, Lenin doğuştan hırslıydı, fakat bu bir kumarbazın ego
ist hırsı değildi. Lenin’ın hırsı sarsılmaz bir inançla göre
vine sarılmış, dünyaya bağlı ve onun kanşıkiığı içinde 
kendi rolünü -bu karışıklığın düşmanı olarak- çok iyi 
kavramış bir insanın yorulmak bilmez zihninin çalışmak 
arzusudur.

O, aynı hırsla satranç oynar, saatlerce bir dostuyla 
tartışabilir, balık tutar, Kapri’nin kızgın taşlı yollarında 
yürür, katır tırnaklarına hayranlık duyar ve kirli balıkçı 
çocuklannı sevebilirdi.

Komik şeyleri severdi. Gözlerinden yaşlar gelinceye 
dek bütün vücuduyta gülerdi; “ Ne yazık kİ, Rusya’yı 
çok az tanıyorum. Simbirsk, Kazan, Petersburg ve bir 
de sürgüne gittiğim yerler. Hepsi bu kadar!”

Konuşmasında kullandığı o karakteristik “hım hım’’- 
lara her türlü anlamı vermeyi çok iyi bitiyor, şüpheciiiğe 
dek her türlü anılann ve çoğunlukta da İm i “hım, hım”larda 
iğneleyici alaydan, tedbirli hayatın şeytanca saçmalıkla- 
nna kadar dikkatli bir insana özgü keskin bir mizah vardı.

Kısa boylu, güçtü gövdesi, Şokratvari atnı ve her şeyi 
gören gözleri ile zaman zaman komik tavırlar takınırdı. 
Başını kâh arkaya atar, kâh yana eğer, parmaklarını 
koltukiannın altına, yelek kolunun kesimine sokardı. 
Bu duruşta muzaffer bir horozun sevlmttllğl ve komikliği 
vaıdı. Sevgi uğruna nefret ve düşmanlığa kurban olan 
bu mükemmel İnsan, böyle anlarda çok sevinçti olurdu.

1918 yılında LenIn’I öldürmek İçin girişilen o adi ve 
rezik;e teşebbüse dek onunla Rusya’da hiç karşılaşma
mıştık, hatta onu uzaktan dahi görmemiştim. Onun yanı
na gittiğimde eti henüz tamamtyte kendisine İtaat etmi-
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üstte: Yazar olarak yeni tanınmaya başladığı yıllarda 
Gorki. Ortada: Kızıiordu komutanı ve Savaş Bakanı 
olarak Troçki. Altta: Lenin’in iç savaş patlak verdiği 

sıralarda yazdığı Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky 
adlı eserinin Rusça birinci baskısının kapağı.

yordu ve yaratı boynunu oynatamıyordu. Kızgınlığımı 
görünce, canını sıkan bir şeyden söz edermiş gibi İstek
sizce şöyle dedi; “Kavga başka türtü olmaz. Ne yapa
lım? Herkes bildiği gibi davranıyor.”

Karşılaşmamız çok dostane oldu, fakat tabii sevgili 
İIyiç’in her şeyi gören göztert “ Sağ’dan dönmüş otan” 
beni esefte süzmekten geri durmadı. Birkaç dakika son
ra hırsta şuntan söyledi: “Bizimle birlik olmayanlar bize 
karşı demektir. Tarihle ilgisi olmayan insan yoktur. Bir 
zamanlar böyle insantann olduğunu düşünsek bile, bu
gün artık bunlara yer yoktur, olamaz da. Kimsenin onla
ra ihtiyacı yoktur. Şimdiye kadar hiç bu denli karmaşık 
olmamış otan gerçek, tüm İnsanları sarmıştır. Hayatı 
çok basitleştirdiğimi, bunun da kültürü yok edebileceği
ni söylüyorsunuz.” Ve o karakteristik “Hım, hım..” 
Keskin bakışını daha da keskinleştirerek ve sesini 
alçaltarak devam etti: “Peki, sizce eli tüfekli milyonlarca 
çiftçi, kültürü tehdit eden bir tehlike değit midir? Kurucu 
meclisin anarşiyi yokedeceğine inanıyorsunuz. Siz ki, 
köydeki anarşi için bu kadar gürüttü koparıyorsunuz, 
sizin, bizim çabalarımızı herkesten iyi anlamanız gere
kir. Rus toplumuna çok basit, akima yatkın bir şey su
nulmadı. Sovyetier ve - komünizm - bu basittir.

İşçilerle aydınların birleşmesi fikri fena değil. Söyle
yin aydınlara, katılsınlar bize. Siz ontann adalet için 
çatıştıklarına inanıyor muydunuz? Lütfen bize katılınız: 
Halkı ayakları üstünde doğrultmak, hayatın gerçeğini 
dünyaya anlatmak görevini üstümüze aldık, halklara İn
sanî bir hayata giden, onları kölelikten, yoksulluktan, 
alçalmaktan kurtaran yolu göstereceğiz.” Güldü ve iyim
serlikte: “ İşte bunun için eteiektüeiierden bir kurşun 
yedim” dedi.

Konuşma biraz sakinleşince hiddet ve üzüntüyle hiç 
durmaksızın şuntan söytedi: “Aydınların bize gerekti 
oiduğunu inkâr mı ediyorum? Ama işte nasıl düşmanca 
bir tutum içinde olduklarını şu anın gerektirdiklerini na
sıl kötü aniadıktarını siz de görüyorsunuz. Bizsiz güçsüz 
olduklarını, kitlelere ulaşamayacaklarını da göremiyor
lar. Eğer çok gürültü koparsa, bu onların suçu olacak
tır.” (...) •

Trofki'n in K ızılerdu'da  
Komünist A/itasyonla İlg ili 

Emri

Kızılordu'nun savaş yeteneğinin artırılması için 
orduların bütün birimlerine komünistlerin 

yerleştirilmesi zorunlu görülmüştü. Troçki’nin Mayıs
1920 tarihli emri bu düşünceyi belgeliyor.

Her tabur, bölük ve mangada genç bile olsa davaya 
sadık olması kaydıyla bir komünist bulundurulması ge
reklidir. Bu komünist, en yakınındaki silah arkadaşları
nın morallerini izlemeli, onlara savaşın sorun ve amaçla
rını açıklamalı ve kendi kafasının kanştığı halterde de 
kendi birim komiserine veya bir başka sorumlu siyasal 
görevliye başvurarak aydınlanmalıdır. Savaş koşulları 
altında böylesi bir içerden, kişisel gayrı resmî ve gün 
be gün, saat t>e saat giden bir ajitasyon olmaksızın 
makale ve konuşmalarla yürüyen bir resmî ajitasyon 
istenen sonuçları veremez.

Komünistlerin Kızıiordu’daki çatışmaları birimlerin mo
rali ve savaş yeterliliği üzerinde büyük bir öneme sahip
tir. Bu yüzden Komünistleri birlikler arasında örgütlü 
bir tarzda dağıtmak, onları titizlikte yönlendirmek ve 
çalışmalarını dikkatle izlemek gerekir... Devrimci askerî 
konseyler ve orduların siyasal şubeleri, tümenlerin ko
miser ve siyasal şulıeleri, tugay ve ataylann komiserleri, 
kendi asttan otan komünistlerin davranışlarını her çar
pışmadan sonra savaş işlevleri açısından dikkatte göz
den geçirmeti, kararlılık göstermeyenleri acımasızca teş
hir etmeli ve korkak bencilleri şiddetle cezatandırmaiı- 
dır. •


